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Aktuální informace o účetní reformě pro příspěvkové organizace zřizované krajem
Vysočina
V souvislosti s účetní reformou a její aplikace na podmínky příspěvkových organizací v roce
2010 sdělujeme Vám tímto tuto aktuální informaci :
1. V podmínkách kraje Vysočina vedou krajské příspěvkové organizace účetnictví podle
ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, tedy v plném rozsahu. Jinými
slovy možnost vést účetnictví ve zjednodušeném účetnictví, jak to má na mysli § 9 odst. 3
písm. c) citovaného zákona, tedy na základě případného rozhodnutí zřizovatele k podané
žádosti příspěvkové organizace, není pro letošní rok dle právních a účetních zásad již
možná.
2. Všechny výkazy účetní závěrky včetně výkazů „Přehled o peněžních tocích“ a „Přehled o
změnách vlastního kapitálu“ budou příspěvkové organizace zasílat do Centrálního systému
účetních informací státu vlastním jménem prostřednictvím zodpovědné (náhradní) osoby
určené statutárním orgánem příspěvkové organizace (odkaz - § 4 a § 5 odst. 5 písm. a)
vyhlášky č. 383/2009 Sb.).
3. Problematika registrace zodpovědné (náhradní) osoby za přenos dat mezi příspěvkovou
organizací a centrálním systémem účetních informací státu ve smyslu § 15 vyhlášky č.
383/2009 Sb. je upravena na stránkách Ministerstva financí – www.mfcr.cz ve speciální
rubrice „Účetní reforma v oblasti veřejných financí“, heslo Technické informace, kde jsou
k dispozici 2 prováděcí pokyny, a sice:
a) Postup při registraci účetní jednotky, zodpovědné osoby a náhradní zodpovědné osoby v
Centrálním systému účetních informací státu včetně formulářů
b) Detailní návod postupu při registraci účetní jednotky, zodpovědné osoby a náhradní
zodpovědné osoby v Centrálním systému účetních informací státu.
Protože žádný právní předpis nestanovuje termín pro splnění povinnosti účetní jednotky pro
registraci těchto osob, platí - podle sdělení Ministerstva financí - v této věci stav, že
registrace příspěvkových organizací zřizovaných krajem nebo obcí bude probíhat nejdříve od
dubna tohoto roku. I když nelze vyloučit další změny v postupu registrace, doporučujeme
k zajištění registrační povinnosti, aby registrační úkon účetní jednotka provedla nejpozději
v průběhu dubna.
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4. Příspěvkové organizace, které nemají datovou schránku, zašlou vyplněný a podepsaný
formulář v listinné podobě na adresu Kompetenčního centra IISSP (Ministerstvo financí
České republiky, Kompetenční centrum IISSP, Letenská 15, 118 10 Praha 1) a
současně elektronicky na e-mail: „registraceZO@mfcr.cz“. Následující text s ohledem na
možné změny v postupu registrace je třeba brát v současnosti jako informativní: po registraci
by měla příspěvková organizace obdržet prostřednictvím pošty přístupový kód do inboxu
(kam následně přijdou zajišťovací a identifikační soubory pro zodpovědnou osobu a
náhradní zodpovědnou osobu). Osobní přístupové kódy současně obdrží zodpovědná i
náhradní osoba dopisem od České pošty do vlastních rukou.
5. Záměrem ekonomického odboru krajského úřadu je provést ověření funkčnosti účetních
software příspěvkových organizací včetně nastavení správnosti a úplnosti výkazů účetní
závěrky a zvládnutí procesu překlopení účetních stavů k 31. 12. 2009 prostřednictvím
převodového můstku. Z tohoto důvodu se předpokládá, že v průběhu období 2. čtvrtletí se
uskuteční na úrovni kraje zkušební testace údajů mezitímní účetní závěrky za 1. čtvrtletí
2010. Jinými slovy řečeno, ekonomický odbor bude usilovat o provedení kontroly fungování
nového systému prostřednictvím vlastního sběracího automatu a teprve po takto
provedeném odsouhlasení výkazů provede příspěvková organizace, tedy určená
zodpovědná osoba přenos dat účetní závěrky do Centrálním systému účetních informací
státu.
6. Protože Ministerstvu financí se nepodařilo včas vydat závazné účetní standardy (k 1.1.2010
vydány pouze 4 standardy, a to č. 701 – Otevírání a zavírání účetních knih, č. 702 –Účty a
zásady účtování, č. 703 – Transfery, 704 – Fondy účetní jednotky), doporučuje se
příspěvkovým jednotkám využívat „Vzorová schémata“, která zveřejnilo Ministerstvo financí
na své webové stránce v rubrice „Účetní reforma v oblasti veřejných financí“, heslo
„Metodická podpora“. Tato schémata (v současnosti jde celkem o 17 tématických bloků)
obsahují mimo jiné i základní účetní postupy pro příspěvkové organizace.
7. Vedle toho je pod týmž heslem „Metodická podpora“ na výše uvedeném webu k dispozici
metodický pokyn Jihočeského kraje s názvem „Příklady účtování pro příspěvkové
organizace“. Materiál byl projednán i s Ministerstvem financí a účetní jednotky mohou tento
produkt využít jako podpůrnou pomůcku pro vedení účetnictví.
8. Ekonomický odbor krajského úřadu žádá příspěvkové organizace za odvětví dopravy, kultury,
cestovní ruch, sociální věci a zdravotnictví o poskytnutí stručné, ale věcné informace týkající
se aktuálního stavu používaného účetního software a vedení účetnictví, tedy informaci
v rozsahu:
- jméno dodavatele účetního software;
- zda účetní software, s kterým dnes příspěvková organizace pracuje, je již vybaven
funkčním výstupem výkazů účetní závěrky s odesláním do Centrálního systému účetních
informací státu;
- zda účetní software umožnil k 1.1.2010 převod zůstatků účtů na stav dle nové směrné
účetní osnovy;
- zda byly zúčtovány všechny účetní případy za měsíce 01/2010 a 02/2010; v případě, že se
tak dosud nestalo, sdělte stručně důvody tohoto stavu.
Požadované informace zašlete elektronicky na adresu palan.m@kr-vysocina.cz v termínu
do 31. 3. 2010. Stejný postup bude uplatněn i u škol a školských zařízení s tím, že údaje
budou poskytnuty na elektronickou adresu příslušných pracovnic oddělení ekonomiky
odboru školství, mládeže a sportu (účetnictví) odpovědných za příslušnou školu.
9. Pokyn pro zpracování výkazů mezitímní účetní závěrky se stanovením termínů pro jejich
odeslání bude vydán v průběhu 2. čtvrtletí.
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10. Pokud příspěvková organizace nedisponuje potřebnými technickými a jinými prostředky,
které by mohly být příčinou, že nebude schopna zpracovat účetní závěrku za 1. čtvrtletí
2010, tedy poskytnout požadované výkazy, je třeba tuto skutečnost včas oznámit výše
uvedeným odborům krajského úřadu.

Ing. Anna Krištofová v.r.
vedoucí ekonomického odboru
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