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Vážená paní /vážený pane,

dovolujeme si Vás upozornit na novou povinnost danou zákonem č. 239/2012 Sb.,
kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a tou
je schvalování účetních závěrek ve veřejné sféře pro vybrané účetní jednotky. V této
souvislosti byl současně novelizován zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, a to § 84 odst. 2) písm. b), kde se uvádí, že v pravomoci
zastupitelstva je: „schvalovat rozpočet obce, závěrečný účet obce a účetní závěrku obce
sestavenou k rozvahovému dni“. Rozvahovým dnem se rozumí 31. prosinec
kalendářního roku. K tomuto dni sestavuje územně samosprávný celek, dobrovolný
svazek obcí v souladu s platnými právními předpisy účetní závěrku.
V případě dobrovolného svazku obcí je dána povinnost schvalování účetní závěrky
ustanovením § 50 odst. 2) písm. c) zákona o obcích: „orgány svazku obcí, způsob jejich
ustavování, jejich působnost a způsob jejich rozhodování včetně určení nejméně
tříčlenného orgánu svazku obcí, který schvaluje účetní závěrku svazku obcí sestavenou
k rozvahovému dni“.
Výše uvedená nová povinnost se týká i zřízených příspěvkových organizací - ustanovení
§ 102 odst. 2) písm. q) zákona o obcích, kde se uvádí, že v pravomoci rady je:
„schvalovat účetní závěrku obcí zřízené příspěvkové organizace sestavenou k
rozvahovému dni“.

V obcích, kde starosta vykonává pravomoci rady obce dle § 99 odst. 2) zákona o obcích,
je zastupitelstvu obce dle § 102 odst. 4 vyhrazeno též rozhodování ve věcech uvedených
v odst. 2) písm. q), tj. schvalovat účetní závěrku obcí zřízené příspěvkové organizace
sestavenou k rozvahovému dni.
Prováděcí vyhláška, o schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních
jednotek má platit od 1. 8. 2013 s přesným vymezením, co má obsahovat.
Účetní závěrky za účetní období roku 2012 schválené příslušným schvalujícím orgánem
nebo příslušnou schvalující účetní jednotkou přede dnem účinnosti této vyhlášky se
považují za schválené podle této vyhlášky.
Mezitímní účetní závěrky, tj. závěrky sestavené k 31. 3., 30. 6. a 30. 9. schválení
nepodléhají.
S pozdravem

