Krajský úřad Kraje Vysočina
Výkaznictví – 2017

6.2.2017

Metodický pokyn
k předávání finančních a účetních výkazů za rok 2017
a termíny předložení výkazů pro obce, dobrovolné svazky obcí
a pro příspěvkové organizace
v Kraji Vysočina
Na základě vyhlášek č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných
pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů SF, rozpočtů ÚSC, rozpočtů DSO
a rozpočtů RRRS a vyhlášky č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě
vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací
státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška
o účetních záznamech) ve znění pozdějších předpisů, stanovuje krajský úřad pro účetní
jednotky Kraje Vysočina následující metodický pokyn.
Předáním výstupů účetních záznamů (výkazů) na automat VYK (prostřednictvím krajského
úřadu – viz § 5 odst. 5b) a 6b) vyhlášky č. 383/2009 Sb.) je splněna povinnost účetních
jednotek předat účetní záznamy do centrálního systému účetních informací státu.




Obce, DSO a PO zasílají na automat VYK finanční a účetní výkazy (účetní záznamy)
ve formátu XML vyhlášeném MF ČR bez šifrování.
Po provedené kontrole všech výkazů a provedené konsolidaci finančních výkazů
zašle krajský úřad tyto výkazy do CSÚIS.
Měsíčně budou obce a DSO posílat e-mailem tabulky schváleného rozpočtu,
upraveného rozpočtu a účetnictví k výkazu FIN 2-12 M.
Vzory tabulek jsou umístěny na webových stránkách Kraje Vysočiny:
Servis pro obce/účetnictví a výkaznictví/metodické pokyny pro obce a DSO
nebo stránku lze zobrazit přes odkaz:
http://www.kr-vysocina.cz/metodicke-pokyny-pro-obce-a-dso/ds-301766/p1=42698
 Tabulky k výkazu FIN 2-12 M musí být odeslány nejpozději v termínu odeslání dat
výkazu FIN 2-12 M. Žádáme účetní jednotky, aby tabulky zasílaly ihned po
skončení příslušného měsíce z důvodu kontroly konsolidace.





Vytištěné účetní výkazy a finanční výkaz FIN 2-12 M v korunách budou předloženy
příslušným pracovnicím na krajském úřadě pouze při zpracování za celý rok, tedy
za období k 31. 12. 2017. Výkazy budou opatřeny razítkem a podepsány (schváleny)
statutárním zástupcem účetní jednotky a účetním pracovníkem. Upozorňujeme, že
údaje v tištěné podobě musí souhlasit s údaji výkazů, které byly zaslány na automat
VYK. Za shodné údaje je odpovědná příslušná účetní jednotka. Výkazy lze
kontrolovat v protokolu na automatu VYK.
Za předložení účetních záznamů v technické formě se považují účetní záznamy
(výkazy) odeslané na automat VYK.

Upozorňujeme na novelu vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, zveřejněné ve
Sbírce zákonů, částce č. 186, dne 30. 12. 2016 – 463/2016 Sb.
Obce a DSO provedou rozpis schváleného rozpočtu do výkazů FIN 2-12M podle nové
vyhlášky.
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Termíny
Pro rok 2017 stanovuje Krajský úřad Kraje Vysočina následující termíny pro předávání
finančních, účetních výkazů (účetních záznamů), konsolidačních účetních záznamů a
jiných účetních záznamů na automat VYK Kraje Vysočina.


Všechny výkazy budou zpracovány a předány v korunách s přesností na dvě
desetinná místa.



Termíny předání výkazu
automat VYK:
Za leden .........
Za únor ………
Za březen ……
Za duben …….
Za květen ……
Za červen ……
Za červenec ...
Za srpen ……..
Za září ……… .
Za říjen ………
Za listopad..…..
Za prosinec

FIN 2-12M a účetních výkazů za obce a DSO na
výkazy se nepředávají
termín do 8. 3. 2017
termín do 11. 4. 2017
termín do 10. 5. 2017
termín do 8. 6. 2017
termín do 12. 7. 2017
výkazy se nepředávají
termín do 11. 9. 2017
termín do 11. 10. 2017
termín do 8. 11. 2017
termín do 8. 12. 2017
termín bude stanoven samostatným pokynem.



Termíny předání účetních výkazů Rozvaha, Výkazu zisku a ztráty a výkazu Příloha
měst, která předávají PAP:
I. čtvrtletí – termín do 13. 4. 2017
II. čtvrtletí – termín do 14. 7. 2017
III. čtvrtletí – termín do 13. 10. 2017
Za období prosinec – termín bude stanoven samostatným pokynem.



Termíny předání účetních výkazů Rozvaha, Výkazu zisku a ztráty a výkazu Příloha za
příspěvkové organizace zřizované obcemi (neškolské):
I. čtvrtletí – termín do 13. 4. 2017
II. čtvrtletí – termín do 14. 7. 2017
III. čtvrtletí – termín do 13. 10. 2017
Za období prosinec – termín bude stanoven samostatným pokynem.



Termíny předání výkazu Pomocný analytický přehled (PAP) města a PO zřizované
obcemi. Tiskové výkazy se na Kraj Vysočina nezasílají.
I. čtvrtletí – termín do 18. 4. 2017
II. čtvrtletí – termín do 18. 7. 2017
III. čtvrtletí – termín do 18. 10. 2017
Za období prosinec – termín bude stanoven samostatným pokynem.
V účetním období roku 2017 předávají Pomocný analytický přehled obce, jejichž
počet obyvatel zveřejněný Českým statistickým úřadem k 1. lednu 2016 je 3 000
a větší a příspěvkové organizace, jejichž aktiva celkem (netto) dosahují k 31. prosinci
2015 a současně k 31. prosinci 2016 výši 100 000 000 Kč a více.
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V účetním období roku 2017 předávají rozšířený Pomocný analytický přehled:
 obce, jejichž počet obyvatel zveřejněný Českým statistickým úřadem je k 1.
lednu 2016 roven nebo větší než 10 000 a
 příspěvkové organizace všechny, které předávají během roku PAP.
„Rozšířený PAP“ představuje čtvrtletní sledování a vykazování partnerů označených
symbolem „P2x“ ve všech částech PAP a předávání částí XIV až XVII PAP k 31. 12.
2017.
Pokud vybraná účetní jednotka v účetním období naplní podmínky pro předávání
Pomocného analytického přehledu podle této vyhlášky, a v následujícím účetním
období tyto podmínky nesplní, může ukončit předávání Pomocného analytického
přehledu nejdříve po uplynutí tří po sobě jdoucích účetních obdobích, ve kterých
Pomocný analytický přehled předávala.


Přehled o peněžních tocích v korunách a haléřích a Přehled o změnách vlastního
kapitálu v korunách a haléřích k 31. 12. 2017.
Přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu nepředávají
účetní jednotky, které nesplňují kritéria podle zákona o účetnictví - viz § 18 a 20, tzn.,
že v roce 2016 a k 31. 12. 2017 aktiva brutto celkem nedosáhla výše 40 000 000 Kč a
roční úhrn čistého obratu (výnosy snížené o prodejní slevy) nedosáhl 80 000 000 Kč.
Postačuje nesplnění jedné podmínky.



Termíny předání výkazu Pomocný konsolidační přehled (PKP) pro povinné
dobrovolné svazky obcí na automat VYK. Termín bude oznámen samostatným
pokynem. Předpoklad 17. červenec 2017 za data k 31. 12. 2016.
Za účetní období roku 2016 předávají na automat VYK Pomocný konsolidační
přehled DSO, které jsou uvedeny ve výčtu, který je uveřejněn na stránkách MF,
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ucetnictvi-a-ucetnictvi-statu/ucetni-reformaverejnych-financi-ucetnic/ucetni-vykaznictvi-statu/vycet-konsolidovanych-jednotekstatu-a-d
43383513
48460915
60418885
72025450
72046112
75009455
75122863

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko
Vodovody a kanalizace, svazek obcí
Svazek obcí Strž
Čistá voda - Radešínská Svratka, Řečice
Svazek obcí Nové Syrovice a Láz - kanalizace a ČOV
Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs

Níže uvedené účetní jednotky by měly být již zaregistrované na státní pokladně.
Odesílají výkaz samostatně přímo do CSÚIS. Na termíny je upozorní příslušné
město. Posledním termínem pro zaslání bezchybného výkazu je 31. 7. 2017.
Seznam lze najít na výše uvedeném odkazu.
25512897 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.
26039907 PEVAK Pelhřimov, družstvo
48173002 Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s.
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60727772
60730820
60732105
60749105

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.
JIHLAVSKÉ KOTELNY, s.r.o.
Správa městských lesů Jihlava, s.r.o.
SATT a.s.



Termíny pro zaslání výkazu Schvalování účetních závěrek. Termín bude oznámen
samostatným pokynem, předpoklad druhá polovina měsíce června 2017.



Termíny pro zaslání výkazu Seznam účetních jednotek patřících do dílčího
konsolidačního celku k 31. 12. 2017 budou oznámeny ve druhé polovině roku 2017.

Doporučujeme sledovat webové stránky:
Kraje Vysočina
www.kr-vysocina.cz (Servis pro obce/účetnictví a
výkaznictví/)
http://www.krvysocina.cz/ucetnictvi-a-vykaznictvi/ms-42694/p1=42694 , na kterých se uveřejňují materiály
ke změnám výše uvedených vyhlášek a ostatní informace týkající se výkaznictví, účetnictví
a konsolidace a
MF ČR
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/ucetni-reforma-verejnych-financiucetnic/pravni-predpisy

Přenos dat účetní závěrky na automat krajského úřadu
V roce 2017 obce, DSO a PO zasílají e-mailem na krajský úřad účetní a finanční výkazy ve
formátu ministerstva financí

na adresu vyk@kr-vysocina.cz
Pro jednoznačnou identifikaci příchozích dat je stanovena přesně specifikovaná hlavička
(předmět - subject zprávy). Tuto hlavičku je nutno zadávat v následujícím formátu:
WinVYK25_mm/rrrr_datum_čas_IIIIIIIIII_nnnnnnnnnnnnnnnnnnn…..
mm
aktuální období (měsíc)
rrrr
aktuální období (rok)
datum
den vytvoření dávky dat ve tvaru dd.mm.yyyy
dd
– den
mm
– měsíc
yyyy – rok
čas
okamžik vytvoření dávky dat ve tvaru hh:mm:ss
hh
– hodina
mm
– minuta
ss
– sekunda
IIIIIIIIII
IČO organizace na 10 míst zarovnané doleva, doplněné mezerami vpravo
nnnnn….
název organizace (nepovinné, délka omezená celkovou délkou věty 255
znaků)
V případě dotazů, prosím, kontaktujte pracovnice ekonomického odboru Kraje Vysočina podle příslušnosti obce nebo Evu
Šulákovou, telefon 564 602 239, e-mail: sulakova.e@kr-vysocina.cz
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