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REORGANIZACE NA MF
• Stav od 1.5.2014 - oddělení účetnictví podnikatelských a nepodnikatelských
subjektů, účetnictví veřejného sektoru a auditu
•Sekce 05 - NM Hornochová

•

Odbor 28 – Účetnictví

 Účetnictví podnikatelů a neziskových organizací (vyhláška č. 504/2002
Sb.)
 Koordinace agendy EU v oblasti účetnictví, regulace daňového
poradenství, elektronické evidence tržeb, FKSP, svodné agendy
•Sekce 04 - NM Wagenknecht
• Odbor 54 – Státní pokladna, controlling a účetnictví veřejného
sektoru
 Účetnictví veřejného sektoru (včetně zdravotních pojišťoven)
•

Odbor 47 – Centrální harmonizační jednotka

 Regulace statutárního/povinného auditu
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TRANSPOZICE SMĚRNICE 2013/34/EU(1)
• zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (+změnový zákon)
 novela zákona

 změny související s transpozicí
 ostatní – pouze ty nezbytně nutné změny
 rekodifikace soukromého práva hmotného

 úprava jednoduchého účetnictví
 termín předložení vládě – říjen 2014
 termín transpozice – červenec 2015
 předpokládaná účinnost – 1. 1. 2016
 v návaznosti na přijetí zákona – změny vyhlášek, ČÚS
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TRANSPOZICE SMĚRNICE 2013/34/EU(2)
• směrnice 2013/34/EU
 oblast působnosti: obchodní společnosti
 kategorizace podniků  zavedení kategorizace účetních jednotek
 mikro, malé, střední, velké a SVZ
 zavedení osvobození pro některé účetní jednotky  dle kategorizace
účetních jednotek
 problematika ověřování účetních závěrek auditorem
 zpráva o platbách vládám – nově v zákoně o účetnictví
 velké podniky; těžební průmysl; zveřejňování
• úpravy nesouvisející s transpozicí

 úpravy vyvolané některými komplexními změnami zákona a jeho
dosavadní strukturou
 reakce na kategorizaci – vybrané účetní jednotky
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TRANSPOZICE SMĚRNICE 2013/34/EU(3)
• směrnice 2013/34/EU – novela „NFR“
 oblast působnosti:

 vykazování nefinančních informací
 schválena ale zatím nezveřejněna v OJ EU
 vykazování:

 velké SVZ
 informace z oblasti životního prostředí a sociální oblasti
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13. 6. 2013 ODBORNÁ KONFERENCE „Dvacet let auditorské profese v České republice“

LEGISLATIVA V OBLASTI ÚČETNICTVÍ
VIZE DO BUDOUCNA
• nový zákon o účetnictví
 jeden zákon, ale samostatné části

 oddělení podnikatelských a nepodnikatelských subjektů a
veřejného sektoru
• nové prováděcí předpisy
• nové ČÚS
 „podnikatelé“ x neziskový sektor

5

DĚKUJI

ZA POZORNOST

MINISTERSTVO FINANCÍ
Mgr. Simona Hornochová
Simona.Hornochova@mfcr.cz
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