
1 

Page  1 
YOUR LOGO 

      STÁTNÍ              

      STÁTNÍ              

Konference 

5 let reformy účetnictví státu 

 

Vývoj reformy 

z pohledu MF 
 

Odbor 54 – Státní pokladna, controlling 

a účetnictví veřejného sektoru 

 

Ministerstvo financí ČR 

 

Michal Svoboda 
 

Page  2 
YOUR LOGO 

      STÁTNÍ              

                    

 
Důvody ke změnám  

 
 

1. naplnění informačních požadavků uživatelů informací z účetnictví 

2. zvýšení významu účetnictví jakožto informačního zdroje 

3. zajištění validity vykazovaných informací 

4. plošná aplikace akruálního principu 

5. harmonizace používání účetních metod a formátu účetní závěrky 

6. moderní systém předávání a shromažďování účetních záznamů pro 

potřeby státu (CSÚIS – Centrální systém účetních informací státu) 
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Usnesení vlády č. 561 ze dne 23. 5. 2007  

 

  vytvoření účetnictví státu od 1. 1. 2010 

 

  formální zahájení účetní reformy v oblasti veřejných financí 

 

  úkol pro legislativu: zajistit 

 

• legislativní prostředí 

• technické prostředí 

• personální zajištění 

• metodické řízení a podpora 
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Usnesení vlády č. 561 ze dne 23. 5. 2007  

 

 

 

   Základní cíl   
 

 vytvoření podmínek pro efektivní zajištění 

           správných, úplných a včasných informací  

           o hospodářské situaci státu a o příslušných 

           účetních jednotkách. 
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Konkrétní cíle   

 

 zkvalitnění používání účetních metod ve veřejném sektoru → přiblížení 

    vedení účetnictví ve veřejném sektoru podnikatelskému sektoru 

 

 informace pro řízení na státní i municipální úrovni včetně informací o 

• potenciálních (podmíněných) pohledávkách a 

• potenciálních  (podmíněných) závazcích 

 

 zvýšení důvěryhodnosti účetních informací a tím i zájmu o ně 

 

 získání průběžných informací nezbytných pro operativní řízení –  

    řešení nedostatku kvalitních informací v reálném čase 
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Uživatelé 

 

 veřejnost 

 vláda, především MF a ČSÚ 

 interní uživatelé, především management 

 mezinárodní orgány a instituce, především EU 

 kontrolní a auditní orgány, především NKÚ 
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Fázování účetní reformy 
 

2007 – 2009 příprava právního rámce – zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

2010 – vydání vyhlášky č. 410/2009 Sb., a vyhlášky č. 383/2009 Sb., 

vytvoření Centrálního systému účetních informací státu, zveřejnění 

Českých účetních standardů č. 701 až 704 

2011 – vydání vyhlášky č. 270/2010 Sb. – inventarizace, zveřejnění Českých 

účetních standardů č. 705 až 708 

2011 – postupný rozjezd aplikace některých účetních metod zejména 

opravných položek, rezerv, odpisování, reálná hodnota 

2012 – předávání statistických informací, zveřejnění Českých účetních 

standardů č. 709 a 710 

2013 – zveřejnění vyhlášky č. 220/2013 Sb. – schvalování ÚZ 

2014 – zveřejnění vyhlášky č. 312/2014 Sb. – konsolidace 
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CSÚIS – záměr z roku 2010 
 

Upozornění: aktuální stav řešení se v některých ohledech odlišuje  



5 

Page  9 
YOUR LOGO 

      STÁTNÍ              

                    

 
Zákon o účetnictví  

   
 

 1. ledna 2009 účinnost (zákonem č. 304/2008 Sb.) 

 

 nastavení právního rámce pro vznik účetnictví státu od 1. 1. 2010 pro 

celou účetní reformu v oblasti veřejných financí 

 

 zafixování struktury závazných pramenů účetní legislativy: 

 

Zákon 

Vyhlášky 

Standardy 
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Děkuji za pozornost 
 

michal.svoboda@mfcr.cz 
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