
SEZNAM ÚČETNÍCH JEDNOTEK PATŘÍCÍCH DO DÍLČÍHO 

KONSOLIDAČNÍHO CELKU STÁTU („SEZNAM“) VE STAVU K 31. 12. 2020 

 

Vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku 

(dále jen konsolidační vyhláška státu), ve znění pozdějších předpisů, upravuje v § 11 

informační povinnost spravující jednotky, mj. předání výkazu seznam. Výkaz seznam 

předávají spravující jednotky na Ministerstvo financí ve stavu k 31. prosinci předchozího roku 

nejpozději do 15. ledna běžného roku. 

 

PŘEDÁNÍ VÝKAZU SEZNAM V ROCE 2021 

➢ týká se všech obcí bez ohledu na počet obyvatel a DSO 

➢ obce a DSO musí v roce 2021 předat seznam ve stavu k 31. 12. 2020 

nejpozději do 15. ledna 2021 

➢ seznam bude předán ve formátu XML do CSÚIS prostřednictvím 

zodpovědné osoby 

 

Vzor seznamu je přílohou č. 3b vyhlášky č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech 

v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému 

účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů 

(technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů. 

 

Při vyplňování seznamu postupujte podle materiálů zveřejněných na webové stránce 

Ministerstva financí 

http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ucetnictvi-a-ucetnictvi-statu/ucetni-reforma-verejnych-

financi-ucetnic/ucetni-vykaznictvi-statu/konsolidacni-manual: 

 

• Konsolidační manuál 

• Doporučení spravujícím jednotkám pro vyplnění seznamu účetních jednotek 

patřících do dílčího konsolidačního celku státu 

• Metodická pomůcka určená obcím a dobrovolným svazkům obcí pro vyplnění 

seznamu 

Kromě návodu na vyplnění seznamu obsahují materiály také vzorové příklady pro obce  

i DSO. 

Ministerstvo financí v souladu s § 11 odst. 2 konsolidační vyhlášky na základě předaných 

seznamů stanoví a zveřejní výčet konsolidovaných jednotek státu do 10. února 2021 

způsobem umožňujícím dálkový přístup, konkrétně na webové stránce 

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ucetnictvi-a-ucetnictvi-statu/ucetni-reforma-verejnych-

financi-ucetnic/ucetni-vykaznictvi-statu/vycet-konsolidovanych-jednotek-statu-a-d 

Na základě zveřejněného výčtu obec a DSO zjistí, zda má vůči některé účetní jednotce, 

kterou zřídila, založila, nebo ve které uplatňuje vliv na řízení a ovládání, informační 

povinnost. Pokud ano, nejpozději do 5 pracovních dnů od zveřejnění výčtu jí informuje  

o jejím zahrnutí do konsolidačního celku státu. 

 

http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ucetnictvi-a-ucetnictvi-statu/ucetni-reforma-verejnych-financi-ucetnic/ucetni-vykaznictvi-statu/konsolidacni-manual
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ucetnictvi-a-ucetnictvi-statu/ucetni-reforma-verejnych-financi-ucetnic/ucetni-vykaznictvi-statu/konsolidacni-manual
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ucetnictvi-a-ucetnictvi-statu/ucetni-reforma-verejnych-financi-ucetnic/ucetni-vykaznictvi-statu/vycet-konsolidovanych-jednotek-statu-a-d
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ucetnictvi-a-ucetnictvi-statu/ucetni-reforma-verejnych-financi-ucetnic/ucetni-vykaznictvi-statu/vycet-konsolidovanych-jednotek-statu-a-d


 

HLAVNÍ ZÁSADY PŘI VYPLŇOVÁNÍ SEZNAMU 

• Do seznamu obce a DSO uvádí veškeré účetní jednotky, které založily, zřídily nebo 

ve kterých uplatňují některý z vlivů na řízení a ovládání. 

• Seznam odesílá obec nebo DSO vždy. Pokud není zřizovatelem ani zakladatelem 

žádné účetní jednotky a nevlastní ani žádnou majetkovou účast, vyplní pouze hlavičku 

formuláře a ostatní pole ponechá nevyplněná. 

Obce 

• vyplňují Část I: Přehled účetních jednotek vždy, 

• vyplňují Část II: Přehled ostatních významných spoluvlastníků (vlastnická 

struktura) účetních jednotek uvedených v Části I pouze v případě, že uváděná 

účetní jednotka v Části I je obchodní korporace a součet hodnot u obchodní korporace 

ve sloupci C1 a C2 je ≥ 5 % - v Části II potom u této obchodní korporace uvedou 

ostatní významné spoluvlastníky, 

• nevyplňují Část III: Přehled členů dobrovolného svazku obcí. 

DSO 

• vyplňují Část I: Přehled účetních jednotek vždy, 

• vyplňují Část II: Přehled ostatních významných spoluvlastníků (vlastnická 

struktura) účetních jednotek uvedených v Části I pouze v případě, že uváděná 

účetní jednotka v Části I je obchodní korporace a součet hodnot u obchodní korporace 

ve sloupci C1 a C2 je ≥ 5 % - v Části II potom u této obchodní korporace uvedou 

ostatní významné spoluvlastníky, 

• vyplňují Část III: Přehled členů dobrovolného svazku obcí - v tabulce musí být 

uvedena pouze IČO obce (minimálně 2) a součet hodnot ve sloupci R musí být roven 

100 % s tolerancí 0,5 %. 


