Krajský úřad Kraje Vysočina
Schvalování účetních závěrek – 2013

19.9.2013

Schvalování účetních závěrek

Na webových stránkách MF ČR (Veřejný sektor – Regulace – Účetní reforma
veřejných financí – Účetní závěrky vybraných účetních jednotek) byly uveřejněny
nejčastější dotazy a odpovědi k vyhlášce č. 220/2013 Sb., o požadavcích na
schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek.
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/ucetni-reforma-verejnych-financi-ucetnic/ucetnizaverky-vybranych-ucetnich-jednot

Často kladené dotazy k vyhlášce č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování
účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek (dále jen „vyhláška“)
číslo/rok

odpověď

dotaz

S.1./29.8.2013 Vybraná účetní jednotka, která
schválila svou účetní závěrku za
účetní období roku 2012 před
účinností této vyhlášky, nemusí posílat
zápis o schválení do CSÚIS. Platí to
tedy až pro rok 2013?

Přechodné ustanovení § 30 odst. 5
vyhlášky se vztahuje na proces a
úkon schválení účetní závěrky,
včetně schválení výsledku
hospodaření a jeho rozdělení,
nevztahuje se však na ustanovení §
29 odst. 4 vyhlášky. Povinnosti
předávání informace o schválení
účetní závěrky budou specifikovány
ve vyhlášce č. 383/2009 Sb.,
technické vyhlášce o účetních
záznamech. Tato specifikace bude
provedena novelou technické
vyhlášky.

S.2./29.8.2013 Vybrané účetní jednotky, které ještě
neschválily své účetní závěrky za
účetní období roku 2012, budou
postupovat dle vyhlášky a tedy budou
zasílat zápis do CSÚIS. Jaký bude
postup a způsob zasílání do CSÚIS,
bude připraven nějaký vzor nebo je to
v kompetenci VÚJ?

Povinnosti předávání informace o
schválení účetní závěrky budou
specifikovány ve vyhlášce č.
383/2009 Sb., technické vyhlášce o
účetních záznamech. Tato
specifikace bude provedena novelou
technické vyhlášky, která stanoví
rozsah a četnost předávání
informace o schválení do CSÚIS.
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S.3./29.8.2013 Byl vypuštěn bod z pracovní verze
návrhu vyhlášky z ustanovení § 12 ve
věci schvalování účetní závěrky
nadpoloviční většinou přítomných
členů. Znamená to teď tedy, že musí
být schvalující orgán při schvalování
účetní závěrky v plném počtu
stanovených členů?

Vyhláška nestanoví žádné bližší
podrobnosti hlasování schvalujícího
orgánu, proto je na příslušné účetní
jednotce, pokud zvláštní zákon tyto
podmínky nestanoví, aby tato
pravidla stanovila sama, například
vnitřním předpisem.

S.4./29.8.2013 Je povinností (v souvislosti s
ustanovením § 30 odst. 3 vyhlášky)
schvalujícího orgánu si vyžádat
mezitímní účetní závěrku nebo je to
pouze její právo?

V případě mezitímní účetní závěrky
vyhláška nestanoví žádné konkrétní
povinnosti vůči schvalujícímu orgánu.
Je proto na schvalujícím orgánu, zda
si mezitímní účetní závěrky vyžádá
jako podklady pro schvalování.

S.5./29.8.2013 Jakým způsobem bude v systému
státní pokladny na úrovni kapitoly
probíhat schvalování účetních závěrek
jednotlivých vybraných účetních
jednotek? Dojde k zavedení nové
funkcionality systému, případně bude
pouze upraveno schvalování
sumárních výkazů dostupné v rámci
záložky „Správa výkazů“ /
„Schvalování“ rozšířením o možnost
schválení jednotlivých účetních
závěrek? A k jakému termínu je
zavedení funkce schvalování závěrek
v systému předpokládáno?

Úkon schválení není a nebude
prováděn v systému státní pokladny,
do CSÚIS bude zasílána pouze
informace o schválení či neschválení
účetní závěrky. Povinnosti předávání
informace o schválení či neschválení
účetní závěrky budou specifikovány
ve vyhlášce č. 383/2009 Sb.,
technické vyhlášce o účetních
záznamech. Tato specifikace bude
provedena novelou technické
vyhlášky, která stanoví rozsah a
četnost předávání informace o
schválení do CSÚIS. Předpokládá se
zavedení této funkcionality v
posledním čtvrtletí roku 2013.

S.6./29.8.2013 Nebude stanoven schvalující orgán a
účetní závěrka nebude schválena ve
stanovené lhůtě. Bude tedy platit dle §
28 odst. 1, že schválena nebyla?
Kdo bude mít povinnost sepsat
protokol o neschválení a kdo předá
tuto informaci (do kdy) do CSÚIS?

Pokud účetní závěrka nebude
schválena v termínu podle § 28 odst.
1, případně v termínu podle § 30
odst. 4, tak platí, že účetní závěrka
schválena nebyla. Povinnosti ve věci
schvalování účetních závěrek jsou
zákonem stanoveny příslušné účetní
jednotce. Informace do CSÚIS
předává standardně zodpovědná,
případně náhradní zodpovědná
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osoba. Stejně tak tomu bude i v
případě předávání informace o
schválení či neschválení účetní
závěrky.
S.7./29.8.2013 Pokud máme účetní závěrku
schválenou za účetní období roku
2012 již na Ministerstvu financí
(CSÚIS/IISSP), lze ji považovat za
schválenou podle této vyhlášky?

Úkon schválení není a nebude
prováděn v systému státní pokladny,
do CSÚIS bude zasílána pouze
informace o schválení či neschválení
účetní závěrky. Úkon schválení či
neschválení provádí buď schvalující
orgán nebo schvalující účetní
jednotka (zřizovatel). Schvalování
podle zvláštního zákona podléhá
pouze řádná či mimořádná účetní
závěrka, nikoliv mezitímní účetní
závěrka.

S.8./29.8.2013 Vyplývá z ustanovení vyhlášky
povinnost ověřit účetní závěrku
auditorem?

Povinnost ověřit účetní závěrku
auditorem z ustanovení vyhlášky
nevyplývá.

S.9./29.8.2013 Bude kontrola účetních závěrek
probíhat každé čtvrtletí?

Schvalování podle zvláštního zákona
podléhá pouze řádná či mimořádná
účetní závěrka, nikoliv mezitímní
účetní závěrka.

S.10./29.8.2013 Může schvalující orgán požadovat
vypracování podkladů, které účetní
jednotka nemá k dispozici?

Vyhláška nestanoví taxativní výčet
podkladů pro schvalování účetní
závěrky. Schvalující orgán není
omezen ve svých požadavcích ani
zvláštním zákonem. Požadavky na
předání podkladů a jejich
vypracování by měly být prováděny v
souladu s principem efektivity a
významnosti.

S.11./29.8.2013 Plynou z neschválení účetní závěrky
nějaké sankce či povinnosti pro
schvalující či dotčenou účetní
jednotku?

Neschválení účetní závěrky není
postihováno žádnou peněžní ani
jinou obdobnou sankcí. Proces
schvalování účetní závěrky není
kontrolním procesem, který by
začínal sestavením účetní závěrky a
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končil případným potrestáním účetní
jednotky za její neschválení.
Schvalování účetní závěrky je
průběžným procesem, jehož cílem je
zajistit taková opatření, aby k
neschválení účetní závěrky
nedocházelo (aby byly veškeré
nedostatky odstraněny již v průběhu
účetního období nebo schvalovacího
procesu).
S.12./29.8.2013 Může schvalování podřízených
organizací Ministerstva zemědělství
provádět pouze jedna osoba? Nebo je
k tomu třeba komise?

Schvalování účetních závěrek
podřízených organizací zřizovatelem
(organizační složka státu) tak, že
tento zřizovatel určí pouze jednu
osobu, není porušením právních
předpisů. Zvláštní zákon v této věci
podmínky blíže nestanoví, a proto
ani prováděcí vyhláška nemohla tuto
problematiku otevřít.

S.13./29.8.2013 Plánuje Ministerstvo financí v této věci Ministerstvo financí na svých
organizovat pro dotčené účetní
webových stránkách již od roku 2012
jednotky nějakou metodickou aktivitu? informuje účetní jednotky o
skutečnostech souvisejících s
vyhláškou o požadavcích na
schvalování účetních závěrek
některých vybraných účetních
jednotek. Ministerstvo financí zahájilo
též zveřejňování nejčastějších otázek
a odpovědí k vyhlášce.
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