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Thomas Müller-Marqués Berger je světovou odbornou autoritou v oblasti mezinárodních 

účetních standardů pro veřejný sektor (IPSAS), je členem Výboru IPSAS (IPSASB) a autorem 

několika odborných publikací v oblasti IPSAS. Samotné pracovní jednání probíhalo 

v anglickém jazyce a bylo rozděleno do tří částí: 

1. Current state and development of public sector accounting in the Czech Republic, 

including technological aspects 

2. Overview of IPSASB´s Conceptual Framework project and next steps 

3. Update on the European developments regarding IPSAS/EPSAS 

V rámci první části prezentovali zástupci odboru Účetnictví a audit vývoj a aktuální stav 

projektu účetnictví státu s důrazem na technické aspekty, zejména pak na již rutinně 

probíhající shromažďování „statistických“ informací pro účely sestavování národních účtů 

na bázi ESA 95 v rámci Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), který je 

provozován na MFČR. Thomas M. M. Berger v průběhu prezentace opakovaně vyjádřil 

hluboký obdiv nad výsledky, kterých MFČR v dané oblasti v posledních letech dosáhlo. Ve 

druhé a třetí části jednání charakterizoval Thomas M. M. Berger aktuální stav diskusí nad 

dokončovaným Koncepčním rámcem IPSAS, zejména jeho částí Oceňování a Prvky účetní 

závěrky. Pozornost věnoval také aktuální otázce možné přípravy evropských účetních 

standardů EPSAS, což se stává velmi významným tématem na mezinárodní úrovni, kde i 

Česká republika může nabídnout své zkušenosti. 

V průběhu celého jednání probíhala živá odborná diskuse, jak nad koncepčními, tak 

technickými otázkami. 

Lze shrnout, že se prostřednictvím významného mezinárodního odborníka podařilo předat 

informaci o významném posunu a zvýšení kvality účetního i statistického výkaznictví 

v České republice v posledních letech v rámci tzv. účetní reformy veřejných financí. 

Zástupci MFČR také získali cenné informace o aktuálním stavu a připravovaných krocích na 

úrovni IPSASB, kterých bude využito v rámci dalších legislativních i nelegislativních činností 

odboru Účetnictví a audit MFČR. Všichni zúčastnění se shodli na významném přínosu 

tohoto pracovního jednání a vyjádřili zájem na jeho dalším opakování.  

 


