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Příloha č. 2 

 

 
2. Pokyn ke zpracování podkladů pro státní závěrečný účet za rok 2022 

 
V minulém roce došlo k novele vyhlášky č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných 
pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu (dále jen „SZÚ“), která se týkala podkladů za rok 2021.  

Aktuální Metodický pokyn MF ČR k dané novele ze dne 13. 12. 2022 je k dispozici na odkazu: 

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/metodicka-podpora/2021/metodicky-pokyn-k-vyhlasce-c-
403-2021-43817. 

 

Zásadní změnou byl zejména způsob předávání tabulek, který stanovil KÚ JčK přímo do CSÚIS. 

Všechny ÚSC a DSO předávají Tabulku č. 1 – Přehled úvěrů, zápůjček a NFV přijatých od finančních institucí, 
jiných fyzických a právnických osob. 

Uvedená tabulka se vyplňuje přímo v účetním SW, odkud se odesílá do CSÚIS. 

 

Důležitá upozornění: 

• V případě, že obec či DSO nemá uzavřenou žádnou smlouvu o úvěru, smlouvu o zápůjčce, veřejnoprávní 
smlouvu o poskytnutí NFV nebo nebylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí NFV, předává do CSÚIS prázdnou 
tabulku, ve které bude vyplněná pouze hlavička, tj. informace o účetní jednotce a patička, tj. osoba zodpovědná 
za zpracování (vypracoval) a osoba zodpovědná za kontrolu (kontroloval) předávaných údajů. Nuly se 
nevyplňují!!! 

• V tabulce č. 1 se neuvádí dodavatelsko-odběratelské úvěry. 

• Dotčené subjekty uvedou v tabulce všechny úvěry (zápůjčky a NFV), které nebyly k 1. lednu roku, za který se 
vypracovává návrh SZÚ, splaceny. Rovněž tak uvedou úvěry (zápůjčky a NFV), které byly v průběhu roku nově 
přijaty (uzavřena úvěrová smlouva), a to i v případě, že ještě nedošlo k jejich čerpání.  

Uvedená data budou bez úpravy zveřejněna na MONITORu, tudíž budou veřejně dostupná. 

• Při zpracování této tabulky se primárně vychází z účetního výkazu Rozvaha a stavu na syntetických účtech: 

281 – krátkodobé úvěry 

326 – přijaté NFV krátkodobé 

451 – dlouhodobé úvěry 

452 – přijaté NFV dlouhodobé 

Pokud je na uvedených účtech nějaká hodnota, nesmí být tabulka č. 1 prázdná!!! 

• Rozdíl sloupců č. 7 (čerpaná výše) a č. 8 (splacená výše) musí odpovídat na stav výše uvedených účtů rozvahy. 

Pro rok 2022 je již kontrola v CSÚIS zapnutá a pokud rozdíl sloupců č. 7 a č. 8 neodpovídá na stav výše 
uvedených účtů rozvahy, systém CSÚIS vyhodnotí stav výkazu jako chybnou JVK a je nutné zajistit obcí a DSO 
neprodlenou opravu. 

• Do sloupců č. 7, č. 8 a č. 9 se vždy uvádí kumulovaná výše k okamžiku, ke kterému je tabulka sestavována, tj. 
celková částka za celou dobu trvání úvěru, zápůjčky nebo NFV (vysvětlivky k tabulce č. 1 jsou uvedeny 
v Metodickém pokynu MF ČR na str. 7-8 (viz odkaz uvedený v horní části tohoto pokynu). 

• Při odesílání tabulky do CSÚIS je třeba „si pohlídat“ účetní období, ve kterém je tento výkaz vytvářen (za období 
31. 12. 2022). 

• Při správném odeslání do CSÚIS je možné si vygenerovat potvrzující zprávu (např. stavová). 

 

V této souvislosti doporučujeme řídit se výše uvedeným Metodickým pokynem MF ČR, ve kterém jsou uvedeny jak 
podrobné vysvětlivky k vyplnění jednotlivých sloupců, tak vzorové příklady (je rovněž k dispozici na webovém odkazu 
JčK pro FV nebo na webu MF ČR – viz výše). 

 

Město České Budějovice předává do CSÚIS také Tabulku č. 3 – Vysvětlení významných skutečností v roce 20xx 
(netýká se ostatních ÚSC a DSO). 

 

Termín pro předání těchto podkladů do CSÚIS stanovil KÚ JčK do 7. 2. 2023. 
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