Krajský úřad Kraje Vysočina
Výkaznictví – 2015

24.2.2015

Metodický pokyn
k předávání finančních a účetních výkazů za rok 2015
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) 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 leden až prosinec. 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.
Za předložení účetních záznamů v technické formě se považují účetní záznamy
(výkazy) odeslané na automat VYK.
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Termíny
Pro rok 2015 stanovuje Krajský úřad Kraje Vysočina následující termíny pro předávání
finančních a účetních výkazů (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 9. 3. 2015
termín do 9. 4. 2015
termín do 11. 5. 2015
termín do 8. 6. 2015
termín do 8. 7. 2015
výkazy se nepředávají
termín do 8. 9. 2015
termín do 8. 10. 2015
termín do 6. 11. 2015
termín do 7. 12. 2015
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 15. 4. 2015
II. čtvrtletí – termín do 15. 7. 2015
III. čtvrtletí – termín do 15. 10. 2015
Za období prosinec – termín bude stanoven samostatným pokynem.



Termíny předání výkazu PAP pro povinné obce a PO zřizované obcemi. Tiskové
výkazy se na Kraj Vysočina nezasílají.
I. čtvrtletí – termín do 17. 4. 2014
II. čtvrtletí – termín do 17. 7. 2014
III. čtvrtletí – termín do 16. 10. 2014
Za období prosinec – termín bude stanoven samostatným pokynem.
V účetním období roku 2015 předávají Pomocný analytický přehled obce, jejichž
počet obyvatel zveřejněný Českým statistickým úřadem k 1. lednu 2014 je 3 000 a
větší a příspěvkové organizace, jejichž aktiva celkem (netto) dosahují k 31. prosinci
2013 a současně k 31. prosinci 2014 výši 100 000 000 Kč a více.

Dne 18. prosince 2014 byla ve Sbírce zákonů ČR (částka č. 125) zveřejněna vyhláška č.
312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační
vyhláška státu) s účinností od 1. ledna 2015.
V této souvislosti vznikají v účetním období roku 2015 obcím, jejichž počet obyvatel
zveřejněný Českým statistickým úřadem je k 1. lednu 2014 roven nebo větší než 10 000,
nové informační povinnosti.
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Je to předání údajů pro sestavení účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí
konsolidační celky státu v rámci rozšířeného Pomocného analytického přehledu (dále
jen „PAP“) – Části XIV až XVII, sledování partnerů označených symbolem „P2x“ a průměrné
marže.
Partneři transakce označené symbolem P22, partneři transakce označené symbolem P21 u
syntetických účtu 547, 551, 552, 553, 554, 556 (pouze v případě opravných položek k
dlouhodobému nehmotnému a hmotnému majetku), 558 a 644 a u položek 56499 a 66499
jsou vykazováni na dobrovolné bázi, včetně průměrné marže. Více informací je uvedeno v
Metodice tvorby Pomocného analytického přehledu.
Nové části PAP se předávají do CSÚIS jednou ročně, a to poprvé za účetní období roku
2015. Sledování partnerů označených symbolem „P2x“ a průměrné marže bude vykazováno
již za první čtvrtletí roku 2015, a to v souladu s Metodikou tvorby Pomocného analytického
přehledu.



Předání seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu
(dále jen „seznam“) podle § 11 odst. 1, resp. § 65 odst. 2 konsolidační vyhlášky státu ve
stavu k 31. prosinci 2014. Seznam musí být odeslán z kraje do CSÚIS nejpozději do 31.
března 2015. Předpoklad zaslání seznamu na automat VYK je měsíc březen 2015. Příslušná
města budou osobně kontaktována, jakmile bude určen pevný termín.
V letošním roce předávají pouze města s počtem obyvatel nad 10 000 (8 účetních jednotek).



Termíny pro zaslání výkazu Schvalování účetních závěrek. Termín bude oznámen
samostatným pokynem, předpoklad druhá polovina měsíce června 2015.

Upozorňujeme na nové vyhlášky a novelizace vyhlášek a Českých účetních
standardů
Nově vydané vyhlášky:
 Vyhláška č. 5/2014 o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro
hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních
samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazku obcí a rozpočtů Regionálních
rad regionů soudružnosti.


Dne 18. prosince 2014 byla ve Sbírce zákonů ČR (částka č. 125) zveřejněna
vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou
republiku (konsolidační vyhláška státu) s účinností od 1. ledna 2015.

Novelizace:


Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní
jednotky byla novelizována vyhláškou č. 301/2014 Sb.



Vyhláška 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), byla novelizována vyhláškou č. 300/2014 Sb.
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Novela Českých účetních standardů č. 702, 703, 705, 706, 707, 708, 709 a 710 pro
některé vybrané účetní jednotky.



Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů byla
novelizována vyhláškou 362/2014 Sb.

Na webových stránkách Kraje Vysočina Servis pro obce/účetnictví a výkaznictví/ byl vydán
materiál Změny v účtové osnově v roce 2015 (21. 1. 2015). Upozorňujeme na povinnost
vytvořit převodové můstky a upravit počáteční stavy příslušných účtů.

Přenos dat účetní závěrky na automat krajského úřadu
V roce 2015 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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