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Schvalování účetních závěrek III.

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.37./1.11.2013 Může být členem schvalujícího
orgánu účetní, správce rozpočtu a
příslušný nadřízený vedoucí (za
ekonomiku)?

S.38./1.11.2013 Podle § 24 mají členové
schvalujícího orgánu právo na
uvedení, jak hlasovali a právo své
hlasování písemně odůvodnit. "Toto
písemné odůvodnění se stává
nedílnou součástí záznamu o
hlasování, případně protokolu podle
této vyhlášky."
Stačí, když budou informace o
hlasování členů schvalujícího
orgánu uvedeny v protokolu o
schvalování účetních závěrek, nebo
z vyhlášky vyplývá, že je nutné
pořídit jakýsi záznam o hlasování?
Stačí jako záznam o hlasování zápis
z jednání rady města, příp.
zastupitelstva, kde se uvede
informace o dotčeném hlasování?
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Ano, zvláštní zákon ani vyhláška
nestanoví žádné bližší podrobnosti
k obsazení členů schvalujícího
orgánu. Je vhodné, aby členové
schvalujícího orgánu byli z různých
útvarů účetní jednotky.

Ano. V tomto případě postačí zápis
z jednání Rady města.
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S.39./1.11.2013 Jeden z členů schvalujícího orgánu
bude hlasovat proti schválení účetní
závěrky. I přes jeho hlas pro
neschválení účetní závěrky bude
účetní závěrka schválená. Musí člen
schvalujícího orgánu, který hlasoval
proti schválení účetní závěrky uvést
důvod do zápisu, proč hlasuje pro
neschválení účetní závěrky? Anebo
pokud se člen schvalujícího orgánu
zdrží hlasování při schvalování
účetní závěrky, je povinnost uvést
do zápisu také důvod zdržení se
hlasování při schvalování účetní
závěrky?

V ustanovení § 12 odstavce 2 a §
24 vyhlášky je uvedeno, že každý
ze členů schvalujícího orgánu má
právo, aby v písemném záznamu o
hlasování bylo uvedeno, jak
hlasoval a současně má právo své
hlasování písemně odůvodnit (a to
bez ohledu na to, jak hlasoval nebo
jestli se hlasování zdržel). Z výše
uvedeného tedy vyplývá, že člen
schvalujícího orgánu, který hlasoval
proti schválení účetní závěrky nebo
se zdržel hlasování, nemá
povinnost odůvodnit své hlasování
nebo zdržení se hlasování.

S.40./1.11.2013 Jakým způsobem se má zaslat
protokol o schválení účetní závěrky?
Je někde uveden vzor protokolu o
schvalování účetní závěrky?

Informace o schválení nebo
neschválení účetní závěrky
předává do CSÚIS standardně
zodpovědná, případně náhradní
zodpovědná osoba. Povinnosti
předávání informace o schválení
nebo neschválení účetní závěrky,
včetně souvisejících informací,
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.
Informace o schválení nebo
neschválení účetní závěrky za
účetní období roku 2012 bude
předávána nejpozději v termínu
předání řádné účetní závěrky za
účetní období roku 2013 do CSÚIS.
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