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Co je účetní konsolidace
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Hlavní důvody pro účetní konsolidaci
státu
•

Podklad pro naplnění požadavku směrnice EU (majetkové účasti,
podmíněné závazky,..)

•

Povinnost daná zákonem a nařízením vlády

•

Globální tendence zvyšování důvěryhodnosti a transparentnosti
výkaznictví ve veřejném sektoru

•

Aktivita členských zemí EU směřující k akruálnímu výkaznictví na
konsolidované bázi dle principů IPSAS

•

Získání komplexního přehledu o stavu majetku a závazků ČR

•

Komplexní informace o nakládání s veřejnými prostředky

•

Informace pro investory do státních dluhopisů
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Aktuální vývoj legislativního procesu
konsolidační vyhlášky státu
•

Červenec - srpen 2014 - úprava vyhlášky dle doporučení
pracovních komisí LRV

•

Září – říjen 2014 - nové meziresortní připomínkové řízení

•

Došlo k řadě úprav za účelem:
– nalezení shody s připomínkovými místy
– zjednodušení procesu
– snížení administrativní zátěže v rámci účetní konsolidace státu

•

27. října 2014 - vyhláška zaslána k projednání do pracovních
komisí LRV

•

V případě, že pracovní komise neshledají závažné překážky, bude
vyhláška vydána s účinností od 1. 1. 2015
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Nároky na výkaznictví obcí po
zjednodušení
•

Konsolidované výkazy sestavuje pouze MF a zároveň provádí veškeré
konsolidační operace

•

Příspěvkové organizace zřízené obcí nebo krajem nebudou mít
povinnost vést účetnictví v plném rozsahu, pokud o tom nerozhodne
zřizovatel

•

Rozšířený PAP se týká pouze obcí nad 10 tis. obyvatel; MF tuto
hranici nebude snižovat

•

Obec nad 10 tis. obyvatel zašlou do 31. 3. 2015 seznam účetních
jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu

•

Významné obchodní společnosti budou konsolidovány až v roce 2017
za rok 2016

•

Ministerstvo financí pro účely účetní konsolidace státu rozšířilo PAP
o nové části a nové partnery → není nutný nový výkaz
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Pomocný analytický přehled
•

Zaveden pro potřeby statistického vykazování z hlediska informační
povinnosti České republiky vůči Evropské komisi (Eurostat)

•

Hlavní uživatelé:
– ČSÚ (statistika národních účtů)
– ČNB (statistika finančních účtů)

•

Předáván prostřednictvím CSÚIS (MF poskytlo datové úložiště)

•

Naplňuje evropské směrnice a nařízení v oblasti statistického
zjišťování

•

Na základě dat z CSÚIS je také vytvořen Konvergenční program ČR

•

V současné době předává PAP 449 obcí nad 3 tis. obyvatel a 522
příspěvkových organizací (zřízené obcí nebo krajem)

•

Eurostat neshledává současný rozsah u municipalit jako dostatečný
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Závěry
•

Účetní konsolidace státu – sestavení účetních výkazů za ČR

•

Konsolidaci provádí pouze MF

•

Dobrá praxe nejen v rámci Evropské unie

•

Záměrem je, aby konsolidační vyhláška státu nabyla účinnosti 1. 1.
2015

•

Řada úprav pro zjednodušení procesu a snížení požadavku na
vykazování pro účely konsolidace státu

•

Pomocný analytický přehled slouží především pro účely statistického
zjišťování; v souvislosti s konsolidací rozšířen, aby nemusel být
zaveden nový výkaz

•

Pouze obce nad 10 tis. obyvatel vyplňují rozšířený PAP
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tel.: +420 257 042 701
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