specifika kraje Vysočina
Dosud účetní jednotky zřizované krajem Vysočina účtují podle typového rozvrhu
MAUS PO. Krajský úřad Vysočina iniciativně vydal metodický pokyn Pravidla pro sestavení
účtového rozvrhu tř. 5 a 6 s platností od 1.1.2012 s přílohou úplného výčtu analytických účtů.
Proto jsme zpracovali typový rozvrh GOVY Typový rozvrh - kraj Vysočina, který u
rozvahových a podrozvahových účtů zachovává dosavadní členění podle MAUS PO (tedy
váš dosavadní rozvrh) a u výsledovkových účtů tř.5+6 je zapracována účtová osnova podle
metodiky kraje.
Na začátku roční datové uzávěrky ve volbě Uzávěrka - 8.Uzavření roku -Uzavření
roku 2011 se vás MAUS dotáže: Kdo je vašim zřizovatelem?. Možné odpovědi jsou :
Storno = nevím, musím si to rozmyslet - přerušuje se uzávěrka
-

Jiný = ponechám si dosavadní účtový rozvrh tak, jak jsem jej měl dosud.

-

Krajský úřad Vysočina= přejdu u účtů třídy 5+ 6 na analytické členění, které připravil
kraj

teď trochu teorie, abyste se v tom vyznali
KÚ Vysočina nevytvořil celý závazný účtový rozvrh, ale jen jeho část, která se týká
účtů třídy 5 a 6. Proč to udělal? Inu to není až tak úplně jasné. Odpovědní pracovníci kraje,
se kterými jsme v této věci komunikovali, to rozhodně nevěděli. Jejich pohnutky mohou být:
1. Chtějí sumarizovat tržby a hlavně nákladů za všechny organizace. Díky tomu by pak
zjistili, kolik se vynakládá sumárně na poštovní služby, kolky nebo třeba toaletní papír. Aby
to ale mohli sumarizovat, potřebují k tomu dílčí obraty všech organizací. A to kraj Vysočina
nesbírá. To není obsahem účetních výkazů. Jediný kraj v ČR, který to dělá, je kraj Zlínský.
Ale ten dělá sumarizaci za syntetické účty a činnosti. Analytiky nejsou povinné.
2. Chtějí mít vyřešen PAP. Členění by odpovídalo potřebám PAP. Ale ani to není pravda.
Nejen že to neřeší PAP, ale ani se tím důsledně neřeší formuláře účetního výkazu Příloha.
3. Chtějí pomoci účetním - přinášejí jednoduché řešení. Aby si už nikdo nemusel lámat
hlavu nad tím, jaké má mít analytiky. Ale ani to není pravda. Nic jednoduchého se
nepřináší. Duplicita analytik: zvlášť hlavní a zvlášť vedlejší činnost, účtový rozvrh nafukuje
a znepřehlední. To rozhodně není naše cesta.

takže teď od toho, proč to tak je, k tomu, co s tím
Vysvětleme si, jaké jsou rozdíly, zvolíte-li na dotaz: Kdo je vašim zřizovatelem? možnost:
Krajský úřad vysočina, respektive možnost : Jiný. U obou variant MAUS připraví takový
účtový rozvrh, který umožní vyhovět požadavkům KÚ Vysočina. V obou případech se
generují stejné účetní výkazy v jakémkoliv formátu. A to je dnes jediné, co se na KÚ zasílá.
Nicméně je mezi nimi podstatný rozdíl v účtovém rozvrhu pro rok 2012 u účtů třídy 5 a 6:
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volba: Krajský úřad Vysočina
- nebude obsahovat vaše známé analytiky z roku 2011 (z předchozích let), na které jste si
za dlouhou dobu používání zvykli
- naopak bude obsahovat analytiky, jak je navrhl kraj Vysočina
- ale nebudou tam všechny: nedáváme tam jak analytiky pro hlavní, tak analytiky pro
vedlejší činnost. Analytiky jsou tam jen jednou. Díky tomu je tato část účtového rozvrhu
poloviční, než je návrh KÚ Vysočina
- o tom, co je na hlavní či vedlejší činnost, se účtuje v MAUS a ve všech normálních
účetnictví, přeci údajem činnost
nevýhody tohoto řešení
- máte jiné analytiky, než jste měli doposud
výhody
- pokud se na KÚ Vysočina rozhodnou provádět sumarizaci po analytikách, budete mít
analytiky takové, jaké očekává KÚ. To by pak musel KÚ provádět stahování účetních dat.
Ale o takovém stahování dat nikdo na KÚ nic neví. Alespoň nám o tom nebyli pracovníci
KÚ schopni nic říct.

volba: Jiný zřizovatel
- bude obsahovat vaše známé analytiky z roku 2011
výhody
- máte stejné analytiky, jako jste měli doposud
- pokud by KÚ prováděl sběr účetních dat , jen pro sumarizaci na úrovni syntetických účtů a
činnosti, MAUS vygeneruje podle vašich účetních zápisů taková data, která očekávanému
„Gordickému“ členění (včetně duplicitních analytik) formálně odpovídá
nevýhody
- pokud se na KÚ Vysočina rozhodnou provádět sumarizaci po analytikách, pak by se
provalilo, že je nemáte v požadovaném členění. Vaše náklady na poštovní služby, by byly
pod jiným označením, než je kraj očekává. Ale znovu připomínám. O sběru účetních dat
na KÚ nikdo nemluví a neví. Jediný, kdo takto sbírá data je Zlínský kraj, ale ten ej
sumarizuje jen na úrovni syntetik a činností

co zvolíte je na vás
Kterou z nabídnutých voleb vyberete, je jen na vás. Já osobně bych se přiklonil
k možnosti Jiný zřizovatel. Nevíte-li si rady, zavolejte. Je možné, že se časem dozvíme i
něco dalšího. Ale teď to vypadá tak, že KÚ nic dalšího nechystá.
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