20/2016 Texty v rámci účetních dokladů a účetního výkazu Příloha
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20. 1 Texty u účetních dokladů
(1) V souladu s článkem č. 6 Technická forma předávání na krajský úřad MP/25/OEKO
Pravidla pro předkládání účetních a finančních výkazů obcemi a dobrovolnými svazky obcí
v roce 2016 by ÚC měly zajistit zasílání obratů účetnictví na AUTOMAT KÚ JK včetně
textů z důvodu možné kontroly správnosti dat. Pokud se ÚC tyto texty do obratů prozatím
nenačítají, je nutné oslovit svého softwarového dodavatele, aby tento nedostatek odstranil.
(2) Uvedené texty u jednotlivých účetních dokladů jsou velmi nápomocné nejen pro zajištění
kontroly správnosti dat, ale též pro poskytování metodické pomoci jednotlivým ÚC na základě
individuálně vznesených požadavků. Texty, které jsou uvedeny u jednotlivých dokladů
v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, by měly přesně a výstižně vyjadřovat obsah účetního případu. V případě
oprav účetních dokladů by navíc účetní záznam měl obsahovat číslo původního účetního
dokladu, dále datum, kterého se původní účetní záznam týkal, určení osoby odpovědné
za provedení každé opravy, okamžik jejího provedení a pokud je to možné elektronicky navázat
nový účetní doklad na doklad původní.
20. 2 Texty u účetního výkazu Příloha
(1) V části V. Kontrola výkazu Příloha v MP/22/OEKO Účetní závěrka obcí a DSO je OV
každoročně uváděna vzorová textace k jednotlivým částem výkazu Příloha. ÚC by měl vždy
zvážit své konkrétní podmínky a není cílem tohoto výkazu pouze „opisovat“ vzorové formulace
části V. Kontrola výkazu Příloha dle MP/22/OEKO. Doporučujeme se zaměřit zejména
na oblast dotačních titulů a majetku, která je u každého ÚC individuální, a tu podrobně
do tohoto výkazu popsat s cílem přiblížit účetní výkazy co nejvíce konečnému uživateli.
20. 3 Závěrem
Tento doporučený postup nevyjadřuje jediný možný způsob účtování v souladu s předpisy
v oblasti účetnictví platnými a účinnými pro rok 2016 a není právně závazný, neboť k závazným
výkladům (stanoviskům) právních předpisů je oprávněn pouze příslušný soud a zároveň tato
informace není radou dle § 2950 občanského zákoníku.
Dne: 16. 9. 2016
Vypracovala: Ing. Jitka Ročárková, vedoucí oddělení výkaznictví
S vyjádřením souhlasí Ing. Lubomír Bednář, vedoucí oddělení přezkumu a metodiky
hospodaření obcí
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