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Účetní konsolidace státu – nároky na výkaznictví obcí a dobrovolných svazků obcí 

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: 

 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, a to do 31. března 2015; seznam budou obce zasílat do centrálního 
systému účetních informací státu (dále jen „CSÚIS“), 
 

 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 
nejpozději do 25. února 2016. 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 přehled. 

Výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů podle § 11 odst. 2 konsolidační vyhlášky 
státu, kde jsou uvedeny informační povinnosti jednotlivých obcí, je zveřejněn na internetových 
stránkách MF. Tento výčet bude aktualizován o stanovené hladiny významnosti podle § 22 odst. 1 
konsolidační vyhlášky státu pro vzájemné odsouhlasování pohledávek a závazků. Umístění: 
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/ucetni-reforma-verejnych-financi-ucetnic/ucetni-
vykaznictvi-statu/vycet-konsolidovanych-jednotek-statu 

V účetním období roku 2016 se na obce budou vztahovat níže uvedené informační povinnosti: 

 předání seznamu do CSÚIS, a to již bez ohledu na počet obyvatel (tj. předávat budou 
všechny obce). K předání dojde nejpozději do 15. ledna 2016, a to ve stavu k 31. prosinci 
2015, 
 

 informační povinnost ke konsolidované jednotce státu, která je součástí dílčího 
konsolidačního celku státu obec, resp. obec bude informovat konsolidovanou jednotku státu 
ve svém dílčím konsolidačním celku o jejím zahrnutí do Konsolidačního celku Česká republika, 
 

 předání údajů pro sestavení účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky 
státu v rámci rozšířeného PAP – Části XIV až XVII, sledování partnerů označených symbolem 
„P2x“ a průměrné marže; týká se pouze obcí, jejichž počet obyvatel zveřejněný Českým 

http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/ucetni-reforma-verejnych-financi-ucetnic/ucetni-vykaznictvi-statu/vycet-konsolidovanych-jednotek-statu
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/ucetni-reforma-verejnych-financi-ucetnic/ucetni-vykaznictvi-statu/vycet-konsolidovanych-jednotek-statu


2 
 
 

statistickým úřadem k 1. lednu 2015 je roven nebo větší než 10 000. PAP bude předán do 
CSÚIS nejpozději do 25. února 2016, a to ve stavu k 31. prosinci 2015. 

V účetním období roku 2016 vzniknou nové informační povinnosti také dobrovolným svazkům obcí. 
Jedná se o: 

 předání seznamu do CSÚIS ve stavu k 31. prosinci 2015, a to do 15. ledna 2016, 
 

 informační povinnost ke konsolidované jednotce státu, která je součástí dílčího 
konsolidačního celku státu dobrovolný svazek obcí, resp. dobrovolný svazek obcí bude 
informovat konsolidovanou jednotku státu ve svém dílčím konsolidačním celku o jejím 
zahrnutí do Konsolidačního celku Česká republika, 
 

 předání Pomocného konsolidačního přehledu, pokud dobrovolný svazek obcí splní podmínky 
významnosti pro naplnění dalších stanovených povinností dle § 10 odst. 2 konsolidační 
vyhlášky státu, a to nejpozději do 31. července 2017 ve stavu k 31. prosinci 2016. 

Doporučení na vyplnění seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu 
(Přílohy č. 1 konsolidační vyhlášky státu) naleznete na internetových stránkách MF. Umístění: 
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/ucetni-reforma-verejnych-financi-ucetnic/ucetni-
vykaznictvi-statu/konsolidacni-manual. 

Technické informace pro práci s modulem včetně XSD schémat (CV6_SeznamUJDKCS.xsd) naleznete: 
http://www.statnipokladna.cz/cs/csuis/technicke-informace 

Kontaktní e-mail: konsolidace@mfcr.cz 
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