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• JIŽ ČTYŘI AUDITOŘI A TŘI DAŇOVÍ PORADCI NABÍZEJÍ ZA NAŠÍ SPOLEČNOST 
TYTO SLUŽBY 

• Přezkoumání hospodaření obce 

• Audit řádné účetní závěrky obce 

• Audit účetnictví příspěvkových organizací 

• Kontrola hospodaření příspěvkových organizací 

 

• Ověřování uznatelných výdajů dotací a grantů 

 

PO CELOU DOBU PLATNOSTI SMLOUVY POSKYTUJEME ÚČETNÍ, DAŇOVÉ A 
ORGANIZAČNÍ PORADENSTVÍ ZADRMA JAKO SOUČÁST SMLOUVY 

 

  

  



  

 

V DAŇOVÉ OBLASTI ZEJMÉNA NABÍZÍME: 

 

 

• Poradenství pro daň z příjmů právnických osob a sestavení přiznání k 
této dani 

 

• Poradenství pro daň z přidané hodnoty 

– mj. uplatnění DPH při rozdělení hlavní a hospodářské činnosti 

– mj. posuzování nespolehlivých plátců 

– mj. kontrola správnosti zaúčtování, případně výpočtu koeficientu 

 

 



  

 

Za svoji činnost si naše společnost plně ručí, jsme pojištěni na případné námi 
způsobené nesprávnosti až do výše 10 mil. Kč v jednotlivém případě 

 

V současné době spolupracujeme ať už při přezkoumání hospodaření obce 
nebo v oblasti daňového poradenství v Ústeckém kraji 

 

MĚSTO VERNEŘICE, MĚSTO KOŠŤANY, MĚSTO HOŠTKA, MĚSTO CHLUMEC, 
MĚSTO JÍLOVÉ, MĚSTO DĚČÍN 

 

Z velkých příspěvkových organizací jmenujme alespoň velké organizace 
Centrum sociální pomoci Litoměřice a Městskou správu sociálních služeb 
Vejprty 



  

 

 

V oblasti účetnictví a daní upozorňujeme na změnu účetních pravidel pro 
vybrané účetní jednotky, jimiž jsou obec a příspěvkové organizace, a to 

 

• Novela vyhlášky č. 410/2009 Sb., která upravuje některé postupy v 
účetnictví vybraných účetních jednotek 

• Novela některých českých účetních standardů s dopadem do účtování i 
vykazování výstupů z účetnictví v účetních výkazech 

 

• Zejména však upozorňujeme, že v roce 2014 na obce poprvé dopadnou 
ustanovení o schvalování účetních závěrek 



  

 

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 zavedl 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.  

 

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) 
 

Upozorňujeme na skutečnost, že schválení účetní závěrky musí být 
provedeno do 30. 6. roku následujícího po roce, za který je účetní 
závěrka schvalována. Později to již není možné. 
 
 



  

 
 Obce vedou účetnictví podle rozpočtové skladby, z nichž je výstupem 

závěrečný účet, který projednává zastupitelstvo obce. Hospodaření 
obce podléhá přezkoumání, které provádí buď krajský úřad zadarmo 
nebo auditor za úplatu. Toto obce umějí a není tam problém. 
 
Dále obce vedou účetnictví, jehož výstupem jsou účetní výkazy. 
Účetnictví se v tomto případě vede na základě akruálního principu, což 
především znamená, že účetnictví obsahuje všechny účetní případy 
daného účetního období – roku bez ohledu na skutečnost, kdy byly 
účetní doklady uhrazeny. 
K tomu slouží některé účetní zásady, a to zejména tvorba dohadných 
položek a časového rozlišení, vytvoření opravných položek, odpisy 
dlouhodobého majetku a další účetní principy. 
 



  

 

 

 

   

 

 

 
Základním problémem účetnictví obcí je v tom, že obce vedou 

 
a) Účetnictví podle rozpočtové skladby na základě skutečných 

 příjmů a výdajů 
b) Účetnictví podle zákona o účetnictví a pravidel upravujících 

postupy v účetnictví a vykazování výsledků dle právních 
předpisů pro vybrané účetní jednotky 
 

a v tom důsledku vykazují dva zcela rozdílné hospodářské výsledky. 
Je obtížné rozdíl doložit a je potřeba si v účetnictví a další evidenci 
připravit vysvětlení tohoto rozdílu. Lze předpokládat, že zastupitelé 
budou chtít rozdíl vysvětlit. 
 
 



  

 

Schvalování účetních závěrek 

 

Poprvé v roce 2014 budou obce podle již vydaných pravidel schvalovat 
účetní závěrky jednak své obce jednak obcí zřizovaných příspěvkových 
organizací. Již z minulých období jsou v obcích stanoveny postupy a 
podklady pro projednávání závěrečného účtu. 

 

Pro schválení účetní závěrky obce si obec může svým rozhodnutím v 
předstihu stanovit podklady, které budou zastupitelé chtít mít k dispozici 
pro své rozhodování. Obdobně by měly být dopředu stanoveny potřebné 
podklady pro schválení účetní závěrky příspěvkových organizací. 



  

 

Pro schválení účetní závěrky obce lze v podstatě použít stejné podklady jako 
pro projednávání závěrečného účtu obce. Podklady mohou být např. 
zpráva o přezkoumání hospodaření, výsledky interních auditů, závěrečná 
zpráva o inventarizaci majetku a závazků. Lze si vyžádat i provedení 
auditu účetní závěrky. 

 

V této souvislosti upozorňuji na skutečnost, že pokud má auditor provádět 
přezkoumání hospodaření obce i audit účetní závěrky obce, jedná se dvě 
samostatné služby, pro které musí být vydány podle závazných 
mezinárodních auditorských standardů dvě samostatné zprávy, neboť jde 
o odlišná zjišťování a výstupů z tohoto zjišťování. 



  

 
Pro schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací je opět nutné si 
vyžádat podklady pro schválení účetní závěrky, resp. doložení vykázaných 
hodnot v účetní závěrce. 

 

Určitě by tam nemělo chybět porovnání celkových nákladů a výnosů s 
celkovým rozpočtem – nikoliv pouze vypořádání příspěvku zřizovatele. 

 

Dále výsledky interních auditů a např. všech externích kontrol, závěrečná 
zpráva o provedené inventarizaci. Lze samozřejmě nařídit příspěvkové 
organizaci provedení auditu její účetní závěrky, nebo provedení kontroly 
hospodaření externím subjektem např. jako veřejnosprávní kontrola. 



  

 
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 
Webové stránky : www.o-consult.cz   
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DĚKUJI ZA POZORNOST 

 
ING. JIŘÍ OEHL, AUDITOR A JEDNATEL SPOLEČNOSTI 


