
SEZNAM ÚČETNÍCH JEDNOTEK PATŘÍCÍCH DO DÍLČÍHO 

KONSOLIDAČNÍHO CELKU STÁTU („SEZNAM“) VE STAVU K 31. 12. 2022 

 

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 2023 

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

➢ obce a DSO musí v roce 2023 předat seznam ve stavu k 31. 12. 2022 

nejpozději do 16. 1. 2023 (termín 15. 1. stanovený vyhl. 383/2009 Sb. 

vychází na neděli) 

➢ 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 materiálu zveřejněného 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: 

 

• Metodická pomůcka pro vyplňování výkazu Seznam účetních jednotek patřících do 

dílčího konsolidačního celku státu 

Součástí této metodické pomůcky je i video ve formátu MP4. 

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

seznamů stanoví a zveřejní výčet konsolidovaných jednotek státu do 10. února 2023 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. 
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