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Metodické pokyny k vybraným okruhům 
v účetnictví územních samosprávných celků


I. Metodický návod k vyhlášce 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu – k příloze č. 3 – vykazování podpory výzkumu a vývoje

     Ve věci vykazování podpory výzkumu a vývoje na položkách 15, 16 a 17 u příspěvkových organizací zřizovaných územními samosprávnými celky reagovalo Ministerstvo financí ČR sdělením č.j. 14/84 207/2004-142:

     Položka č. 15:

- podle § 10 zákona č. 130/2002 Sb., zákon o podpoře výzkumu a vývoje, v platném znění, poskytují poskytovatelé účelovou podporu všem příspěvkovým organizacím přímo. Státním příspěvkovým organizacím bez rozpočtových opatření, tzn. ne prostřednictvím rozpočtu jejich zřizovatelů. Příspěvkovým organizacím územních orgánů rovněž přímo, tzn. ne prostřednictvím rozpočtu zřizovatelů,

- poskytovatelem je v  případě položky 15 stát (správce kapitoly státního rozpočtu, v niž byly schváleny prostředky na podporu výzkumu a vývoje),

- příspěvková organizace, která obdržela dotaci uvedeným způsobem, ji vykáže na položce 15. Tato položka patří pod „přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu“.

     Položka č. 16:

-  zde vykazují státní i územní příspěvkové organizace dotace na podporu výzkumu vývoje, které obdržely podle zákona č. 130/2002 Sb., od územních samosprávných celků,

-  podle § 2 zákona č. 130/2002 Sb., mohou být poskytovatelem podpory i územní samosprávné celky.     

     
Položka č. 17:

-  zde vykazují státní i územní příspěvkové organizace prostředky, které obdržely podle zákona č. 130/2002 Sb., od příjemců dotace. Pokud jsou tyto příspěvkové organizace spolupříjemci (spoluředitelé projektů),

-  podle odst. 2 § 10 zákona č. 130/2002Sb., spolupříjemce obdrží prostředky podpory od příjemce,

II   Výklad nových položek

     V této záležitosti podalo Ministerstvo financí ČR odbor 28/283 následující sdělení:

- v příloze účetní závěrky podle Přílohy č. 3 - Uspořádání položek v příloze účetní závěrky dle vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění vyhlášky č. 477/2003 Sb., výše uvedené účetní jednotky uvedou na:
             
položku č. 52 - Splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti předpisy jmenovaných závazků (viz účtová skupina 33, syntetický účet 336),

položku č. 53  -  Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění předpisy jmenovaných závazků (viz účtová skupina 33, syntetický účet 336),

položku č. 54 – Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných orgánů předpisy jmenovaných závazků (viz účtová skupina 34, syntetické účty 341,342,343,345).

Kontaktními osobami na Ministerstvu financí k tomuto metodickému pokynu jsou:

Ing. Šafránek Zdeněk, zástupce ředitele odboru a vedoucí oddělení 284 – Svodné,
Jaroslava Svobodová, pracovnice oddělení 283 – Metodiky účetnictví organizací veřejného sektoru.





                                                                                       Ing. Ilja Štěpánek
                                                                               vedoucí ekonomického odboru   


