
na koho se vztahuje 
nová vyhláška 

Vyhláška se vztahuje na účetní jednotky, které 
jsou: 

•  organizačními složkami státu, 
•  státními fondy, 
•  územními samosprávnými celky (obcemi, 

kraji), 
•  dobrovolnými svazky obcí, 
•  regionálními radami regionů soudržnosti, 
•  příspěvkovými organizacemi, a to jak 

státními, tak zřízenými územními samo-
správnými celky.

zavádění nových postupů
 s sebou přináší celou řadu 

úkolů

Podstatou je zajištění součinnosti všech rele-
vantních osob nebo orgánů dané účetní jednot-
ky v procesu schvalování účetních závěrek. 

Vyhláška stanoví požadavky na organizaci schva-
lování účetních závěrek některých vybraných 
účetních jednotek a způsob poskytování součin-
nosti osob zúčastněných na tomto schvalování.

jak mohou auditoři 
pomoci?

Schvalování účetních závěrek, výsledku hospo-
daření a jeho následné rozdělení by nemělo být 
formální záležitostí, protože účetní jednotky jsou 
povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka 
sestavená na jeho základě podávala věrný a po-
ctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situa-
ce účetní jednotky. 

V souvislosti s úkoly, které vás čekají, mohou audi-
toři pomoci například při následujících činnostech:

•  zajištění povědomí o požadavcích 
na schvalování účetních závěrek a přípra-
vě podkladů formou přednášek, školení, 
popř. seminářů,

•  upřesnění stávajícího stavu a stanovení 
postupu provedení tohoto požadavku, 
včetně časového harmonogramu pro  
splnění stanovených termínů,

•  podporu při realizaci potřebných změn 
v postupech, nastavení rolí a zodpověd-
ností,

•  provedení ověření (auditu) účetní závěrky; 
zpráva auditora o ověření účetní závěrky 
pak slouží jako podklad pro schválení 
účetní závěrky schvalujícím účetním orgá-
nem nebo schvalující účetní jednotkou.

Mimořádná příloha časopisu Auditor č. 3/2014

úČetnictví státu – schvalování 
úČetních závěRek

Veškeré požadavky reformy veřejných financí jsou vybraným účetním jednotkám ukládány  
platnou legislativou, proto je potřeba se na splnění nových požadavků připravit.

Dne 14. června 2012 byla uveřejněna novela zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (zákon  
č. 239/2012 Sb.). Jednou z významných změn, kterou tato novela přinesla, jsou i požadavky 
na organizaci schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek a způsob  
poskytování součinnosti osob zúčastněných na tomto schvalování. 

Dne 30. července 2013 byla ve Sbírce zákonů v částce č. 88 zveřejněna vyhláška č. 220/2013 Sb. 
ze dne 22. července 2013, o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných 
účetních jednotek (dále jen „vyhláška“). 
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základní pojmy

Základní pojem Definice

Schvalovaná účetní závěrka účetní závěrka sestavená k rozvahovému dni účetní jednotkou, 
jejíž účetní závěrka podléhá schvalování;

Dotčená účetní jednotka organizační složka státu, státní fond, územní samosprávný  
celek, dobrovolný svazek obcí, Regionální rada regionu sou-
držnosti nebo příspěvková organizace, jejíž účetní závěrka je 
schvalována;

Schvalující orgán orgán účetní jednotky oprávněný ke schválení účetní závěrky 
této účetní jednotky nebo osoby pověřené schválením účetní 
závěrky;

Schvalující účetní jednotka účetní jednotka, která je vymezena ke schválení účetní závěrky 
nebo jejíž orgán je oprávněn ke schválení účetní závěrky ně-
které z vybraných účetních jednotek;

Dotčená osoba účetní jednotky její zaměstnanec nebo osoba pověřená touto účetní jednotkou, 
pokud má ve svém držení účetní záznamy a další dokumenty roz-
hodné pro činnosti při procesu schvalování účetní závěrky zejmé-
na, pokud zajišťuje vznik, převzetí nebo úschovu účetních zázna-
mů dotčené účetní jednotky, nebo pokud při své činnosti provádí 
posouzení těchto účetních záznamů nebo posouzení procesů, 
postupů a vnitřních předpisů účetní jednotky v souvislosti se 
vznikem, převzetím nebo úschovou účetních záznamů.

přehled osob nebo orgánů, které mají oprávnění ke schválení účetní závěrky

Účetní jednotka Kdo schvaluje 

Fondy ČR Rada, dozorčí rada nebo výbor fondu

Organizační složka státu (OSS) bez zřizovatele Nejméně 3 osoby pověřené vedoucím OSS

OSS se zřizovatelem Zřizovatel OSS (plnící funkci zřizovatele)

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) Kolegium NKÚ

Státní příspěvková organizace (PO) Zřizovatel PO (plnící funkci zřizovatele)

Územní samosprávný celek (obec, kraj) Zastupitelstvo

Hlavní město Praha Zastupitelstvo hlavního města Prahy

Dobrovolný svazek obcí Nejméně tříčlenný orgán

Příspěvková organizace zřízená územním  
samosprávným celkem

Rada obce (zřizovatele), rada kraje (zřizovatele)

Regionální rada regionu soudržnosti (RRRS) Výbor RRRS

martina smetanová
členka Výboru pro veřejný sektor KA ČR


