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                              CO MŮŽEME NABÍDNOUT OBCÍM 

• * zpracování daňových přiznání – daň z příjmů, DPH, ostatní 
 daně 

• * přezkoumání hospodaření obcí a jejich příspěvkových 
 organizací 

• * poradenská činnost – DPH a možná optimalizace, zřizovací 
 listiny, vnitřní předpisy 

• * kontrola plnění podmínek dotací a grantů, jejich optimalizace 

• * pravidelná konzultační činnost, forenzní audity 

• * vypracování stanovisek k účetním a daňovým problémům 

• * zřízení (zakládání) společností obcemi a jejich likvidace, resp. 
 ukončení činnosti 
 



 

AUDITORSKÁ ČINNOST – PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 

 

Novela zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření 
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Zejména 
(a jen) rozšířila oprávnění kontrolního orgánu na získání informací 

Žádný audit nebo kontrola hospodaření nemůže nahradit provádění 
finanční kontroly. Ta je především o systému uplatňovaném v každé 
organizaci a o běžné (průběžné) stálé kontrole, o řádné evidenci. 
(Finanční) kontrola má být zaměřena na majetek a péči o jeho řádné 
využívání, dále pak na hospodaření s důrazem na skutečnosti výdajů 
potřebných pro činnost organizace a výdajů, které byly rozpočtovány. 

 

  



  

 
 

• KONTROLNÍ ČINNOST – ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE   
 nejenom formální naplňování zákona, ale skutečné 

prověřování nakládání s majetkem 
 nejenom korupce, ale i rozkrádání majetku – využívání 

nedostatečnosti kontroly a nedostatečných inventarizací 
zaměstnanci, ale i vedoucími pracovníky 

 

Kontrolní činnost /audit – projekty a jiné dotace. Již při přijímání 
rozhodnutí k žádosti. Průběžná kontrola, nečekání až na závěrečný 
audit projektu, který může přijít na již neodstranitelné chyby 

 
  



  

 

• DAŇOVÉ PORADENSTVÍ 

Ke všem druhům daní, zejména pak k neustále se měnící dani z 
přidané hodnoty. Každoměsíční přítomnost našich pracovníků.  

Novela zákona o dani z přidané hodnoty, kromě toho, že od 1. 1. 
2013 zavedla nové výše základní i snížené sazby DPH (na 15% a 
21% daňového základu) jsou pro obce nejpodstatnější tyto 
změny: 

 



  

 

• Zvyšuje se ze tří na pět let lhůta pro možnost použití 
osvobození od daně z přidané hodnoty při převodu staveb, 
bytů a nebytových prostor 

• Novelou zákona o DPH se nemění základní vymezení 
zdanitelných plnění, na něž se vztahuje režim přenesené 
daňové povinnosti na příjemce. Nové je však ustanovení, 
plátce, který uskuteční zdanitelné plnění v režimu přenesené 
daňové povinnosti, musí na daňovém dokladu nově uvádět 
sdělení „daň odvede zákazník“. 



  

 

• Novelou jsou řešeny problémy s kvalifikačním zařazováním 
stavebních a montážních prací, na něž se vztahuje režim 
přenesené daňové povinnosti 

• V oblasti správy DPH v tuzemsku je novelou zákona provedena 
řada dílčích věcných a legislativních změn, z nichž některé jsou 
odůvodňovány bojem proti daňovým únikům. 

• Mimo jiné se stanovuje povinnost, aby nejdéle do 28. 2. 2013 
osoba povinná k dani sdělila správci daně čísla všech svých 
bankovních účtů, které používá pro svoji ekonomickou 
činnost. Správce daně pak tyto účty zveřejní. 

 



  

 

• Nespolehlivý plátce: došlo ke změně § 109 zákona, kde je 
vymezeno ručení příjemce zdanitelného plnění. Příjemce 
zdanitelného plnění ručí za nezaplacenou daň z tohoto plnění, 
pokud je úplata za toto plnění poskytnuta zcela nebo zčásti 
bezhotovostním převodem na jiný účet poskytovatele, než je 
správcem daně zveřejněn. Správce daně také zveřejňuje u některých 
subjektů v případech stanovených zákonem, že je nespolehlivý 
plátce. Také za úplatu takovému plátci ručí příjemce zdanitelného 
plnění. 

• Zároveň je nově plátce povinen vést v evidenci pro účely DPH u 
přijatých zdanitelných plnění také DIČ osoby, která uskutečňuje 
plnění. 

POŠLETE VAŠE ÚČETNÍ NA ŠKOLENÍ, TENTO PŘEHLED JE STRUČNÝM VÝTAŽKEM NOVÝCH PRAVIDEL. 
NEBO SE OBRAŤTE NA NAŠE DAŇOVÉ SPECIALISTY. 

 



  

 
• Novela zákona 563/1991 Sb., o účetnictví (zákon č. 

239/2012 Sb.)  
 Stanovila, že prováděcí právní předpis stanoví 
 požadavky na organizaci schvalování účetních 
 závěrek vybraných účetních jednotek a způsob 
 poskytování součinnosti osob zúčastněných na 
 tomto schvalování 
 novela zákona o účetnictví stanovila nové 
 podmínky pro inventarizace, které však pro 
 vybrané účetní jednotky úzce navazují na 
 vyhlášku o inventarizacích 
 

 

 



  

 
Zákon č. 239/2012 Sb., ze dne 14. 6. 2012, kterým se mění zákon 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, 
nově zavádí schvalování účetních závěrek územních 
samosprávných celků a příspěvkových organizací. Důvodem je 
narovnání podmínek s ostatními právnickými osobami, které již v 
minulosti měly zákonnou povinnost předložit účetní závěrku ke 
schválení orgánu, který representuje buď členy nebo zadavatele.  
 

Konkrétní podmínky schvalování účetních závěrek budou dány prováděcí vyhláškou, která však 
zatím nebyla vydána. Není tím tedy ani zřejmá účast auditorů na ověření účetní závěrky. 



  

 

Obce vedou účetnictví podle zákona o účetnictví 

 

Odpovědnost za účetní závěrku právnických osob nese podle 
ustanovení § 18 odst. 2 zákona o účetnictví jejich statutární 
orgán. Této odpovědnosti se nemůže zbavit ani smlouvou o 
vedení účetnictví externím subjektem. Orgán, který schvaluje 
účetní závěrku pak aktem schválení deklaruje svoje přesvědčení, 
že statutární orgán své odpovědnosti dostál. Obecná 
odpovědnost schvalujícího orgánu je naplněna tím, zda před 
schválením učinil vše, co je s ohledem na konkrétní účetní 
jednotku právním předpisem uloženo nebo je obvyklé z hlediska 
nákladů. 
 

 



  

 

Obec  
– účetní závěrku schvaluje zastupitelstvo obce 

 
Příspěvková organizace zřízená obcí  

– účetní závěrku schvaluje rada obce (zřizovatele) 
 
Dobrovolný svazek obcí  

– účetní závěrku schvaluje nejméně tříčlenný orgán 
 
Kraj 

– účetní závěrku schvaluje zastupitelstvo kraje 
 
Příspěvková organizace zřízená krajem 

– účetní závěrku schvaluje rada kraje (zřizovatele) 
 



  

 
V případě schválení účetní závěrky před dnem nabytí účinnosti 
vyhlášky upravující postup při schvalování účetní závěrky nebude 
povinnost použít zpětně vyhláškou stanovená pravidla. Tuto 
skutečnost lze za účetní období roku 2012 předpokládat, že 
některé účetní jednotky provedou schválení či neschválení účetní 
závěrky před účinností zmíněné vyhlášky. 
 
• Účetnictví – nové a aktualizované tzv. České účetní 

standardy pro příspěvkové organizace a obce – zejména 
pak Český účetní standard č. 708 – odpisování 
dlouhodobého majetku, kde byl vypuštěn zjednodušený 
způsob odpisování podle odpisových skupin 
 
 
 
 



  

 
KONTAKTY 

 

Firma :   O – CONSULT s.r.o.  
sídlo :   460 01  Liberec, Baarova 48/4 
 
Telefon :  485 102 546, 485 105 459 
E-mail :   o-consult@o-consult.cz 
    oehl@o-consult.cz 
    nejedlova@o-consult.cz 
Webové stránky : www.o-consult.cz   
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