
 

Ministerstvo financí 

České republiky 
Odbor 54 – Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu 

 

 

Ministerstvo financí České republiky 

 pořádá seminář pro účetní jednotky, kterým vznikají 

nové povinnosti v souvislosti s konsolidační vyhláškou 

státu (vyhláška č. 312/2014 Sb.) 

 

 

Pomocný konsolidační přehled 

Zaměření semináře:   

Seminář bude zaměřen na seznámení účetních jednotek s legislativním rámcem 
účetní konsolidace státu, s Pomocným konsolidačním přehledem, s pomocným 
konsolidačním záznamem a s technickým zajištěním zasílání výkazů  
do centrálního systému účetních informací státu.  Seminář je určen 
ekonomickým pracovníkům účetních jednotek, kteří se nezúčastnili podobného 
semináře na některém z krajských úřadů.  

  

Termín:   26. dubna 2017 od 10:00 – 12:00 h 

    nebo 

    4. května 2017 od 13:00 – 15:00 h 

 

Místo konání:  Ministerstvo financí ČR, Letenská 15, 118 10 Praha 1 

    
 



 

Ministerstvo financí 

České republiky 
Odbor 54 – Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu 

 

Program semináře 26. dubna 2017 

 

09:30 – 10:00 Registrace účastníků 

 

10:00 – 10:05 Úvodní slovo a přivítání účastníků 

 

10:05 – 10:30 O procesu účetní konsolidace státu 

  

10:30 – 11:00 Seznámení s výkazem Pomocný konsolidační přehled 

 (struktura a princip nového výkazu) 

 

11:00 – 11:15 Pomocný konsolidační záznam 

   (princip a využití) 

 

11:15 – 11:30 Technické zajištění zasílání výkazu 

 

11:30 – 12:00 Dotazy 

  

 

 

 

Seminář je bezplatný. Kapacita semináře je omezena. Na recepci je nutno 

předložit platný občanský průkaz. Z recepce budou účastníci odváděni  

do konferenční místnosti po skupinkách. 
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Program semináře 4. května 2017 

 

12:30 – 13:00 Registrace účastníků 

 

13:00 – 13:05 Úvodní slovo a přivítání účastníků 

 

13:05 – 13:30 O procesu účetní konsolidace státu 

  

13:30 – 14:00 Seznámení s výkazem Pomocný konsolidační přehled 

 (struktura a princip nového výkazu) 

 

14:00 – 14:15 Pomocný konsolidační záznam 

   (princip a využití) 

 

14:15 – 14:30 Technické zajištění zasílání výkazu 

 

14:30 – 15:00 Dotazy 

  

 

 

 

Seminář je bezplatný. Kapacita semináře je omezena. Na recepci je nutno 

předložit platný občanský průkaz. Z recepce budou účastníci odváděni  

do konferenční místnosti po skupinkách. 

 


