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Právní rámec

Státní fondy jsou samostatné právnic-
ké osoby zřízené státem za konkrét-
ním účelem, jímž bývá správa určitých 
agend a řízení často významných pe-
něžních toků většinou směrem od stá-
tu k příjemcům určité formy podpory 
či subvence. Každý státní fond je zří-
zen zákonem (tj. například Státní fond 

rozvoje bydlení je zřízen zákonem č. 211/2000 Sb., 
o Státním fondu rozvoje bydlení apod.), který definuje 
podstatné parametry pro existenci fondu. Z právního 
hlediska je zákon, jímž se fond zřizuje tzv. zvláštním 
předpisem. Obecným zákonem řešícím fungování, ale 
i zřizování státních fondů je zákon č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvi-
sejících zákonů (rozpočtová pravidla).
V souladu s rozpočtovými pravidly musí zákon, kte-

rým se zřizuje státní fond, stanovit:
• orgán, do jehož působnosti státní fond patří,
• finanční zdroje státního fondu,
• způsoby použití zdrojů fondu,
• způsob financování správních výdajů fondu.

Zákonem je rovněž stanovena povinnost státních fon-
dů mít účetní závěrku ověřenu auditorem.
Podrobněji stanoví rozsah činnosti statuty, které 

schvaluje vláda na základě návrhu předloženého orgá-
nem pověřeným správou daného fondu.

Státní fondy v historii
Prvními státními fondy v naší historii byly Fondy ná-
rodní obnovy a Národní pozemkový fond. Tyto fondy 
byly zřízeny v rámci tzv. Benešových dekretů a pod-
statou jejich činnosti bylo, zjednodušeně řečeno, 
shromáždění majetku konfiskovaného v rámci působ-
nosti Benešových dekretů a přidělení tohoto majetku 
tzv. „oprávněným žadatelům“ definovaným rovněž 
Benešovými dekrety.
Dalším státním fondem zřízeným ještě za dob socia-

lismu byl Státní fond pro zúrodnění půdy, který byl zří-
zen v roce 1969 a zrušen k 1. lednu 2006. Ve srovnání 
s dnes existujícími státními fondy byla u tohoto fondu 
jedna zásadní odlišnost; fond nebyl samostatnou práv-
nickou osobou, ale interním relativně samostatným 
účtem Ministerstva zemědělství. Prostřednictvím fondu 
byly přidělovány zemědělským subjektům a Státní 
meliorační správě subvence nebo půjčky, a to zejména 
na protierozní opatření, meliorace, zakládání ovocných 
sadů, vinic a chmelnic, výstavbu kompostáren nebo 
na zřizování malých vodních nádrží jakožto zdrojů vody 
pro zavlažování. V devadesátých letech přestaly být 
nové půjčky tímto fondem poskytovány a z inkaso-
vaných vratek půjček poskytnutých v minulosti fond 
splácel závazky z minulých let, případně financoval 

naléhavé opravy objektů a zařízení v majetku státu. 
Nejvýznamnějším příjmem tohoto fondu byly poplatky 
za zábor zemědělské půdy, jež jsou v současné době 
příjmem Státního fondu životního prostředí.
Procesem privatizace státního majetku v období 

transformace naší ekonomiky po sametové revoluci 
bylo v roce 1991 vyvoláno zřízení dvou specifických 
privatizačních státních fondů, a to Fondu národního 
majetku České republiky a Pozemkového fondu České 
republiky. Jednalo se o mimorozpočtové fondy, tj. jejich 
příjmy nepocházely ze státního rozpočtu, ale z privati-
zace. Oba fondy byly původně zřízeny na dobu určitou, 
a to na dobu podle tehdejších předpokladů potřebnou 
na dokončení procesu privatizace. Fond národního 
majetku byl zrušen zákonem č. 178/2005 Sb., a jeho 
zbývající majetek a agenda přešly na Ministerstvo fi-
nancí. Řešení situace s pozemky v držení Pozemkového 
fondu se ukázalo jako podstatně časově náročnější. 
Návrh na jeho zrušení byl sice předložen Ministerstvem 
financí již v roce 2003 v rámci reformy veřejných finan-
cí, a to současně se zrušením Fondu národního majetku 
a České konsolidační agentury (všechny tyto instituce 
byly určeny pro specifický účel v rámci procesu trans-
formace naší ekonomiky). V případě Pozemkového 
fondu však vláda rozhodla o prodloužení jeho činnosti 
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do roku 2009 a následně až do roku 2012 s tím 
předpokladem, že ani poté nebude moci být zrušen, 
ale spíše transformován v novou (menší) instituci. 
Pozemkový fond tedy nadále existuje a pokračuje 
ve vykonávání svých činností, jimiž jsou zejména pri-
vatizace státního majetku, vypořádání nároků opráv-
něných osob či uspokojování restitučních nároků. 
Pozemkový fond svěřený majetek nejen rozprodává, 
ale i bezúplatně převádí, a to zejména na obce a další 
subjekty veřejného sektoru.
Pro své specifické postavení nebyly Fond národní-

ho majetku a Pozemkový fond zpravidla zahrnovány 
do soustavy veřejných rozpočtů. Nejednalo se (a v pří-
padě Pozemkového fondu nejedná) o „klasické“ státní 
fondy, jak je definují rozpočtová pravidla. Nemají 
například ani v názvu označení „státní fond“, což je 
pro státní fondy povinná náležitost určená právě roz-
počtovými pravidly. Další jejich odlišností je i to, že 
neúčtovaly jako ostatní státní fondy podle pravidel 
pro rozpočtové organizace, ale podle starých pravidel 
pro „účetnictví hospodářských organizací“ – viz článek 
o účetnictví státních fondů.
Posledním krátce zmíněným (již neexistujícím) fon-

dem je Fond dětí a mládeže, který byl zřízen v roce 
1993 a v roce 2000 byl zrušen. Byl zřízen z podob-
ných důvodů jako výše dva zmíněné „privatizační“ 
fondy, do jeho majetku totiž mimo jiné přešel nemo-
vitý majetek Socialistického svazu mládeže, jenž měl 
být fondem spravován a využíván právě k podpoře 
činností ve prospěch dětí a mládeže vykonávaných 
fondem nebo jinými fyzickými a právnickými osobami. 
Působnost fondu byla doprovázena řadou mediálně 
prezentovaných skandálů počínaje přibližně rokem 
1996, kdy z kontroly NKÚ vyplynulo, že fond neplní 
účel, pro nějž byl založen, objekty pronajímá za nevý-
hodných podmínek ke komerčním účelům a veškeré 
inkaso z těchto pronájmů utrácí za vlastní činnost. 
Od roku 2000 byl fond v likvidaci a skandalizaci se 
nevyhnul ani v tomto období.

Státní fondy dnes
Aktuálně existujícími státními fondy jsou:
• Státní fond životního prostředí České republiky 
(SFŽP) zřízený v roce 1991;

• Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj 
české kinematografie (SFPRČK) zřízený v roce 1992;

• Státní fond kultury České republiky (SFKČR) zřízený 
v roce 1992;

• Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) zřízený 
v roce 2000 (vznikl přetransformováním ze Státního 
fondu tržní regulace zřízeného v roce 1992);

• Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) zřízený 
v roce 2000;

• Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) zřízený v roce 
2000.

V roce 2002 se ještě objevil návrh na zřízení Státního 
fondu rozvoje lesního hospodářství ČR, nicméně návrh 
nebyl vládou ani Poslaneckou sněmovnou akceptován.
Kreativita našich zákonodárců se projevila i při tvor-

bě zákonů o jednotlivých státních fondech, a tak se 
například pro vrcholový orgán jednotlivých fondů vy-
tvořilo hned několik formálních názvů (viz následující 
tabulka), nicméně vždy platí, že fond je řízen minister-
stvem, do jehož působnosti náleží, a nejvyšší neexe-
kutivní funkci ve fondu má příslušný ministr. Nejvyšší 
exekutivní funkcí bývá funkce ředitele fondu.

Přehled existujících státních fondů z hlediska 

jejich vedení a nadřízených orgánů:

Fond
Nadřízené 
ministerstvo

Vrcholný 
orgán Ředitel

Státní fond životního 
prostředí

životního 
prostředí

rada 
fondu

Libor 
Michálek

Státní fond České republiky 
pro podporu a rozvoj české 
kinematografie

kultury
rada 
fondu

x

Státní fond kultury 
České republiky

kultury
rada 
fondu

x

Státní zemědělský 
intervenční fond

zemědělství
dozorčí 
rada

Tomáš 
Révész

Státní fond dopravní 
infrastruktury

dopravy
výbor 
fondu1)

Jaroslav 
Krauter2)

Státní fond rozvoje bydlení
pro místní 
rozvoj

výbor 
fondu3)

Jan 
Wagner

1) SFDI má i dozorčí radu, 2) Pověřený řízením SFDI, 3) SFRB má 
i dozorčí radu

Nejen odvětvové zaměření, ale i náplň činnosti, účel 
poskytování prostředků z fondu a princip, na jakém je 
poskytování prostředků prováděno, je u jednotlivých 
fondů značně odlišné.

Státní fond životního prostředí (SFŽP)
Státní fond životního prostředí byl zřízen jako orga-
nizace koordinující a zabezpečující podporu realiza-
ce opatření k ochraně a zlepšování stavu životního 
prostředí v České republice. V okamžiku jeho vzniku 
se jeho součástí staly dříve existující Státní fond vod-
ního hospodářství a Fond ochrany ovzduší. V prvních 
letech po jeho vzniku převažovaly podpory opatření 
v oblasti snižování exhalací, postupem času narůstal 
podíl podpor opatření v oblasti čištění odpadních vod 
(jednalo se o potřebu dostát závazkům vyplývajícím 
pro Českou republiku z přístupových dohod s EU). 
Podpory jsou ale směřovány i do dalších složek život-
ního prostředí do dalších typů ekologických opatření, 
zejména investičního, ale i neinvestičního charakteru. 
V případě programu Zelená úsporám jsou podporo-
vána opatření vedoucí k úsporám energie a využití 
obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových 
domech.
Příjmy fondu jsou systémově tvořeny přede-

vším z plateb za znečišťování nebo poškozování 
jednotlivých složek životního prostředí, ze splátek 
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poskytnutých půjček a jejich úroků, výnosů 
z uložených disponibilních prostředků 
a z dotací ze státního rozpočtu na úhra-
du výdajů vynaložených na adminis-
traci a technickou asistenci programů 
Evropské unie, a od roku 2009 také 
zahrnuje příjmy z programu Zelená 
úsporám. Příjmy SFŽP nejsou součástí 
státního rozpočtu.

O použití finančních prostředků z fon-
du rozhoduje ze zákona ministr životního 
prostředí na základě doporučení poradního 
orgánu – Rady fondu. Fond poskytuje pod-
poru formou dotace, půjčky nebo příspěvku 

na úhradu úroků.
SFŽP je nejen centrálním nástrojem uplatňování 

interní ekologické politiky státu, ale také imple-
mentačním orgánem pro Fond soudržnosti (FS) 
a zprostředkujícím subjektem pro operační program 
Infrastruktura (jedná se o strukturální fond 
ERDF – European Regional Development Funds, 
evropské fondy pro regionální rozvoj ) a operační 
program Životní prostředí (FS, ERDF). Fond je dále 
pověřeným realizátorem implementace Programu 
švýcarsko-české spolupráce, a jak již bylo zmíněno, 
v roce 2009 se stal příjemcem tržeb z prodeje emis-
ních povolenek, a v souvislosti s tím je tedy administrá-
torem programu Zelená úsporám, který se tak objemo-
vě stává nejvýznamnější agendou fondu (příjem fondu 
z prodeje povolenek v roce 2009 byl více než 13 mld. 
Kč při celkových příjmech necelých 16 mld. Kč).

Státní fond České republiky pro podporu 
a rozvoj české kinematografie a Státní fond 
kultury České republiky
Správcem obou fondů je ze zákona Ministerstvo kultury 
a statutárním orgánem je ministr kultury. Z tohoto dů-
vody oba fondy nemají ani žádné zaměstnance.
Předmětem činnosti Fondu pro podporu a rozvoj 

české kinematografie je poskytování prostředků z fi-
nančních zdrojů Fondu formou účelových dotací, půjček 
nebo návratných finančních výpomocí na:
•  tvorbu českého kinematografického díla (scénář),
• výrobu českého kinematografického díla,
• distribuci hodnotného kinematografického díla,
• propagaci české kinematografie,
•  technický rozvoj 
a modernizaci čes-
ké kinematografie,

• výrobu, distribuci 
a propagaci kine-
matografických 
děl národnostních 
a etnických menšin 
žijících na území 
České republiky.

Většinu příjmů fondu tvoří příjmy z vlastní činnosti, 
zejména příjmy z obchodního využití filmů a podíly 
na výnosech dříve podpořených děl.
Hlavním předmětem činnosti Státního fondu kultury 

je poskytování prostředků z finančních zdrojů fondu 
formou účelových dotací, půjček nebo návratných fi-
nančních výpomocí na:
• podporu vzniku, realizaci a uvádění umělecky hod-
notných děl,

• ediční počiny v oblasti neperiodických i periodických 
publikací,

• získávání, obnovu a udržování kulturních a sbírkových 
předmětů,

• výstavní a přednáškovou činnost,
• propagaci české kultury v zahraničí,
• pořádání kulturních festivalů, přehlídek a obdobných 
kulturních akcí,

• podporu kulturních projektů sloužících k uchování 
a rozvíjení kultury národnostních menšin v ČR,

• podporu vysoce hodnotných neprofesionálních umě-
leckých aktivit,

• ochranu, údržbu a doplňování knihovního fondu.

Fond má příjmy zejména z pronájmu nemovitos-
tí (v majetku fondu jsou nejen pro pražské auditory 
známé budovy: dům U Černé Matky Boží, divadlo 
U Hybernů a Národní dům na Vinohradech), zajímavostí 
jsou příjmy z „odúmrtí“, což jsou příjmy z autorských 
práv, která připadla státu dle autorského zákona.

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)
Jak již vyplývá z názvu tohoto státního fondu a i z ná-
zvu jeho předchůdce, účelem, pro nějž byl Státní ze-
mědělský intervenční fond zřízen, je regulace trhu se 
zemědělskými komoditami v souladu se zemědělskou 
politikou státu, potažmo EU. Svými intervenčními zá-
sahy má fond udržovat tržní prostředí přijatelné pro 
prvovýrobce a pro společnost jako takovou. Kromě 
intervenčních nákupů a prodejů poskytuje fond rovněž 
tzv. přímé platby (dotace) zemědělcům, v rámci fondu 
již po řadu let funguje i tzv. Program rozvoje venkova.
V roce 2004 byla SZIF udělena akreditace jako 

Platební agentuře pro provádění opatření Společné 
zemědělské politiky financovaných ze záruční sekce 
Evropského zemědělského orientačního a záručního 
fondu. V roce 2007 SZIF získal akreditaci jako platební 
agentura pro provádění opatření Společné zemědělské 
politiky financovaných z Evropského zemědělského 
záručního fondu a Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova.
Z hlediska objemu výdajů jsou nejvýznamnější slož-

kou rozpočtu SZIF přímé platby, jež představují přímou 
podporu subjektů činných v zemědělství. Tyto subjekty 
mohou žádat o platbu na obdělávanou plochu (ať už se 
jedná o ornou půdu, sad, zelinářskou zahradu nebo tře-
ba vinici), pěstitelé cukrové řepy dostávají kompenzační 
„platbu za cukr“ (souvisí to s postupným snižováním 
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garantované minimální ceny cukrové řepy), pěstitelé 
rajčat mohou za určitých podmínek žádat o kompen-
zační platbu za rajčata, specifická je rovněž přímá 
platba pro pěstitele tzv. energetických plodin.
V rámci společné organizace trhu, jejímž cílem je 

regulovat ceny jednotlivých zemědělských produktů 
na evropských trzích, poskytovat pomoc producen-
tům v daném sektoru, řídit produkci a organizovat 
obchod s nečlenskými zeměmi, využívá fond nástroje 
jako intervenční nákupy, produkční kvóty, soukromé 
skladování, vývozní subvence a záruky. SZIF hradí 
podpory na zlepšení výroby včelařských produktů 
a jejich uvádění na trh, vyplácí vývozní subvence (jak 
ze státního rozpočtu ČR, tak i z rozpočtu EU), vyplácí 
dotace na restrukturalizaci (včetně specifických pod-
por, například na zpracování lnu a konopí na vlákno, 
na výrobu bramborového škrobu nebo třeba na pře-
měnu vinic), a provádí intervenční nákupy obilovin, 
cukru nebo např. másla.
Cílem programu rozvoje venkova je zlepšování kon-

kurenceschopnosti zemědělství a lesnictví na základě 
podpory restrukturalizace, vývoje a inovací, zlepšování 
životního prostředí a krajiny prostřednictvím podpo-
ry pro obhospodařování půdy, a rovněž zlepšování 
kvality života ve venkovských oblastech a podpora 
diverzifikace hospodářské činnosti. SZIF podporuje 
modernizaci zemědělských podniků, pomáhá začína-
jícím mladým podnikatelům v zemědělství, podporuje 
pozemkové úpravy, zalesňování pozemků, ale i rozvoj 
cestovního ruchu na venkově a údržbu jeho kulturního 
dědictví.

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
Státní fond dopravní infrastruktury spadá do působ-
nosti Ministerstva dopravy a zajišťuje financování 
dopravní infrastruktury, to znamená, že financuje 
výstavbu, modernizaci a opravy silnic, dálnic, želez-
ničních tratí, vodních cest i cyklistických stezek. Dále 
SFDI poskytuje příspěvky na různé související prů-
zkumné a projektové práce, ale i studijní a expertní 
práce a činnosti nebo na opatření vedoucí ke zvýšení 
bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám 

s omezenou schopností pohybu a orientace. Z roz-
počtu SFDI jsou mimo jiné hrazeny náklady na zave-
dení a provozování systému elektronického mýtného 
a v případě, že bude výstavba dopravní infrastruktury 
prováděna na základě koncesní smlouvy, tj. formou 
tzv. PPP projektů, budou úhrady koncesionářům hra-
zeny rovněž ze SFDI.
Kromě dotací ze státního rozpočtu a příspěvků 

z Evropských fondů má SFDI ze zákona vymezeny ně-
které další zdroje příjmů. Jsou jimi například převody 
výnosů silniční daně, z dálničních známek a z mýtného 
nebo převody podílu z výnosů spotřební daně z uhlo-
vodíkových paliv a maziv.

PPP projekty

V České republice doposud nemají auditoři příliš mož-
ností setkat se v praxi s tzv. PPP projekty. Jak bylo 
zmíněno, SFDI je připraven takové projekty realizovat, 
respektive se jich účastnit z pozice jejich zadavatele. 
V současné době probíhá příprava pouze jednoho 
takového projektu (myšleno v rámci působnosti SFDI), 
jímž je výstavba (včetně jejího financování) 
části dálnice D3, a to v úseku Veselí nad Lužnicí – 
– státní hranice a následné provozování a údržba 
těchto úseků dálnice. Příprava tohoto pilotního PPP 
projektu v rámci dopravní infrastruktury v ČR je poměr-
ně komplikovaná a v jejím průběhu se některé zásadní 
charakteristiky projektu i významně měnily. Přesto je 
i nadále pravděpodobné, že by tento PPP projekt mohl 
být realizován. V tom případě se bude jistě těšit zvýše-
nému zájmu, a to nejen ze strany auditorů.

Státní fond rozvoje bydlení (SFRB)
Státní fond rozvoje bydlení spadá do působnosti 
Ministerstva pro místní rozvoj a jeho podpora smě-
řuje do výstavby nájemních a družstevních domů či 
do oprav panelových domů. V rámci podpory mla-
dým lidem poskytuje SFRB dotace k úrokům a úvěry 
na pořízení bydlení nebo na modernizace bytů.
Pokud si pod pojmem „fond“ představujete určitou 

entitu (ať již samostatnou právnickou osobu nebo 
fond vytvořený v rámci nějaké právnické osoby), 
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která disponuje určitými vlastními prostředky, z nichž 
poskytuje návratné podpory, a tyto prostředky se tedy 
časem opět do fondu vracejí a mohou tak být použity 
pro další podporované akce, pak se vám SFBR ve své 

současné podobě jistě bude fond zamlouvat. 
V prvních letech existence SFRB sice 

tvořily jeho příjmy zejména dotace 
přijaté z Fondu národního majetku, 
v současnosti jsou však přijaté dota-
ce pouze minoritní složkou příjmů 

fondu (v roce 2008 to bylo 90 
mil. Kč z celkových 1,7 mld. 
Kč  příjmů, v roce 2009 již 
SFRB nepřijal žádné dotace). 
Příjmy SFRB tak tvoří přede-
vším přijaté splátky poskyt-
nutých úvěrů a půjček, úroky 
z těchto úvěrů a půjček a vý-
nosy z investování volných 
zdrojů fondu.

Budoucnost státních fondů v ČR
V době vzniku tohoto článku se právě noví ministři za-
čali „zabydlovat“ na svých ministerstvech a na význam-
né strukturální změny tak dosud neměli čas. Přesto se 
v rámci přípravy koaliční smlouvy zřejmě diskutovala 
i problematika státních fondů. Údajně je zvažována 
další existence dvou z nich, a to Státního fondu do-
pravní infrastruktury (fond vlastně pouze „administruje“ 
peněžní toky, co získá na dotacích, to „přepošle“ jed-
notlivým příjemcům, a tuto činnost by tedy mohl dělat 
přímo zvláštní odbor Ministerstva dopravy) a Státního 
fondu rozvoje bydlení (zde sice bylo fondového hospo-
daření docíleno, nicméně může zde převládnout snaha 
o koncentraci aktivit v oblasti bydlení na Ministerstvo 
pro místní rozvoj, i když přehlednost situace v této ob-
lasti v poslední době komplikuje ještě program 
Zelená úsporám, který je nejen spravován jiným 

státním fondem, ale patří dokonce do gesce jiného mi-
nisterstva). O zrušení Státního fondu kultury se hovoří 
již delší dobu. Není tedy jisté, kolik ze šesti existujících 
státních fondů zůstane do budoucna zachováno.
Na druhé straně se v minulosti objevil i návrh 

na zřízení zcela nového státního fondu. V roce 2008 
Asociace krajů přišla s návrhem zřídit Státní fond ob-
novy vodohospodářské infrastruktury. Hejtmani tak 
reagovali na skutečnost, že není reálné naplnit včas 
a v plné míře investiční požadavky na splnění závazků 
směrem k EU v oblasti vodohospodářské infrastruktury 
v sídlech nad dva tisíce ekvivalentních obyvatel. Česká 
republika se zavázala k tomu, že voda z kanalizace 
všech obcí s více než dvěma tisíci obyvateli bude do ro-
ku 2010 vyčištěna podle evropských norem. Investiční 
náročnost odhadovali hejtmani na 90 mld. Kč, z čehož 
přibližně třetinu je možno získat ze zdrojů EU.
Některé státní fondy budou tedy zjevně plnit své 

funkce i nadále, o potřebě a budoucí existenci jiných se 
rozhoduje možná právě nyní.

Pozn.: Faktografické údaje o jednotlivých státních 
fondech pocházejí z veřejně dostupných zdrojů. 
Tento článek tak v žádném ohledu neznamená jakékoliv 
porušení mlčenlivosti auditora.

Petr Slavíček

Ing. Petr Slavíček je absolventem Vysoké školy eko-
nomické v Praze. Od roku 1994 působí ve společnosti 
BDO Audit s.r.o. Od roku 2007 pracuje jako auditor 
a zároveň je též partner společnosti. Zaměřuje se 
zejména na problematiku IFRS, a rovněž na audit 
účetních jednotek veřejného sektoru. Jako asistent audi-
tora nebo jako auditor v minulosti působil nebo působí 
ve všech existujících státních fondech v České republice.

současné po
V prvních

tvořily 
přijat
v so
ce

Přehled existujících státních fondů a jejich auditorů

Fond Výdaje v roce 2009 (mil. Kč) Audit účetní závěrky k 31.12.2009

Státní fond životního prostředí 1 741 BDO Audit, s.r.o.

Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj 
české kinematografie 238 BDO Audit, s.r.o.

Státní fond kultury České republiky 27 BDO Audit, s.r.o.

Státní zemědělský intervenční fond 41 657 BDO Prima CA, s.r.o.

Státní fond dopravní infrastruktury 88 331 BK AUDIT spol. s r.o.

Státní fond rozvoje bydlení 2 180 BDO Audit, s.r.o.
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Účetnictví státních fondů se řídí vy-
hláškou č. 410/2009 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení záko-
na č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů, pro 
některé vybrané účetní jednotky 
(dále vyhláška 410). Vyhláška 410 
nahradila od 1. ledna 2010 starou 
vyhlášku 505, podle níž účtovaly 
územní samosprávné celky, pří-
spěvkové organizace, státní fondy 
a organizační složky státu. Státních 
fondů se tak plně dotýká reforma 
účetnictví státu, o níž byli čtenáři 
časopisu Auditor informováni v čís-
le 6/2010.
Pro zajímavost lze v této sou-

vislosti zmínit Pozemkový fond 
České republiky (dále PFČR), který 
do konce roku 2009 používal zcela 
odlišnou metodiku účtování vychá-
zející ze staré metodiky pro hos-
podářské organizace. Vzpomenete 
si na takové pojmy jako „základní 
prostředky“, „drobné a krátkodobé 
prostředky“, neboli „DKP“ apod.? 
PFČR počínaje rokem 2010 postu-
puje rovněž podle vyhlášky 410.
Účetní jednotky účtující podle 

dřívější vyhlášky 505 byly někdy 
neformálně nazývány rozpočtov-
kami. Státní fondy tedy též pat-
řily do této skupiny, nicméně ne 
všechna pravidla (nejenom účetní) 
platná pro rozpočtové organizace 
se vztahovala i na státní fondy, a to 
platí i nyní po přechodu na vy-
hlášku 410. Zůstatky prostředků 
státních fondů se ze zákona (roz-
počtová pravidla) převádějí do ná-
sledujícího roku, tj. neutracené 
peníze se nemusí vracet nadřízené-
mu rozpočtu. Nebyla tu tedy nikdy 
ta motivace patrná z některých 
oblastí veřejného sektoru: utratit 
před koncem roku, co se dá, pro-
tože jinak to musím vrátit a příští 
rok mi dají o to míň, neboť usoudí, 
že když jsem celý objem rozpočto-
vaných prostředků neutratil, tak mi 
zřejmě nižší rozpočet bude stačit 
i v budoucnu.
V účetnictví státních fondů jsou 

většinou rozlišitelné (i když 

ne úplně oddělené) dva relativně 
odlišné okruhy:
• financování nákladů na vlastní 
činnost aparátu státního fondu;

• uvolňování prostředků fondu 
jednotlivým příjemcům.

Z hlediska výdajů je toto členění 
většinou snadné a odlišitelné pod-
le použitých paragrafů a položek 
rozpočtové skladby. V ostatních 
oblastech účetní závěrky oddělení 
těchto dvou okruhů už tak patrné 
být nemusí. Z hlediska výkaznictví 
je oddělování výdajů na jednotlivé 
činnosti důležité, a to samozřejmě 
pro správnost sestavení „rozpoč-
tu“ – správně řečeno výkazu pro 
hodnocení plnění rozpočtu správců 
kapitol, organizačních složek státu 
a státních fondů. Pro auditora mů-
že být tato téměř dvouokruhovost 
účetnictví důležitá i pro samotné 
provádění auditu, tedy pro správné 
nastavení významnosti a z něj vy-
plývajícího sestavení plánů auditu 
pro jednotlivé oblasti účetních 
výkazů. V rámci celkových výdajů 
fondu, které jsou u velkých státních 
fondů v řádu miliard, jsou totiž vý-
daje na správu relativně velmi malé, 
a tak by bez správného nastavení 

významnosti nebyly vůbec nebo 
téměř vůbec testovány, což by bylo 
samozřejmě špatně.
Asi nejjednodušší a nejefektiv-

nější řešení z hlediska auditora je 
stanovit dvě hladiny významnosti: 
jednu pro oblast hlavních výdajů 
a příjmů fondu (velký rozpočet) 
a jednu pro oblast správních výda-
jů (malý rozpočet). Jak je uvedeno 
v předchozích odstavcích, u výdajů 
a příjmů problém s určením, jakou 
hladinu významnosti aplikovat při 
testech, nevzniká, ale s tím, jak 
z hlediska významnosti posuzovat 
pohledávky, závazky a další rozva-
hové oblasti účetní závěrky, si už 
musí auditor poradit dle specifik 
u daného fondu.

Účetní závěrka
Počínaje rokem 2010 budou státní 
fondy postupovat podle vyhlášky 
410. Podle této vyhlášky účetní 
závěrku státních fondů tvoří:
•  rozvaha,
• výkaz zisku a ztráty,
• příloha,
• přehled o peněžních tocích,
• přehled o změnách vlastního 
kapitálu.

Účetnictví státních fondů

Získat podporu z Fondu pro rozvoj kinematografie není tak těžké, ale pak 
k těm penězům dopsat alespoň průměrný scénář, to je problém.
                                                                                Kresba: Ivan Svoboda
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Zmíněný výkaz pro hodnocení 
plnění rozpočtu správců kapi
tol, organizačních složek státu 
a státních fondů tedy není sou
částí účetní závěrky, neznamená 
to však, že by pro státní fondy 
a další rozpočtovky přestala platit 
povinnost tento výkaz sestavovat. 
Povinnost sestavovat a předklá
dat tento finanční výkaz je dána 
vyhláškou č. 449/2009 Sb., 
o způsobu, termínech a rozsahu 
údajů předkládaných pro hod
nocení plnění státního rozpočtu, 
rozpočtů státních fondů, rozpočtů 
územních samosprávných celků, 
rozpočtů dobrovolných svazků ob
cí a rozpočtů Regionálních 
rad regionů soudržnosti (dále 
Fin 204). Pro státní fondy se 
ve věci tohoto finančního výka
zu v podstatě nic nemění, pro 
auditory se však jedná o změnu 
významnou, neboť výkaz Fin 204 
(dříve Fin 212) nebude vzhledem 
ke skutečnosti, že není součástí 
účetní závěrky, nutně předmětem 
auditu. Výkaz Fin 212 byl rovněž 
finančním výkazem, podle vyhlášky 
č. 16/2001 Sb. se však tento výkaz 
sestavený k 31.prosinci považoval 
za výkaz účetní, a do roku 2009 
tak tvořil součást účetní závěrky. 
Vyhláška 410 definuje samo

statný vzor rozvahy a výkazu zisku 
a ztráty pro státní fondy a PFČR. 
Přehled o peněžních tocích 
a Přehled o změnách vlastního 
kapitálu je společný pro všechny 
účetní jednotky účtující a vykazující 
podle vyhlášky 410. Vzory přílohy 
obsahují pro některé typy organi
zací specifické požadavky, pro stát
ní fondy není žádný specifický po
žadavek na zveřejnění předepsán 
a použijí tedy základní vzory.
Brutto, korekce, netto – toto 

„zaklínadlo“ typické pro vykazo
vání aktiv v rozvaze je pro státní 
fondy úplnou novinkou. Novinkou 
je pro ně i sestavování veškerých 
dalších výkazů, které jsou sou
částí účetní závěrky, a to včetně 
výkazu zisku a ztráty, který státní 
fondy rovněž do minulého roku 
nesestavovaly.

Asi nejvíce otazníků a nejméně 
radosti pro osoby zodpovědné 
za sestavení účetních výkazů (ne
jen) ve státních fondech vyplývá 
z jejich nové povinnosti sesta
vit přehled o peněžních tocích. 
Je to zejména z toho důvodu, 
že zmíněný výkaz Fin 204 ne
ní vlastně nic jiného než velmi 
detailní výkaz cash flow, navíc 
sestavený přímou metodou, tj. 
velmi přesný. Povinnost sestavit 
zároveň „klasický“ výkaz cash flow 
nepřímou metodou tedy vyvolává 
u účetních rozpaky, neboť to bude 
pracné, budou se to často muset 
úplně nově naučit a výsledkem 
budou informace, které jsou již 
reportovány jinou cestou a na
víc mnohem přesněji. Jako krok 
na cestě ke klasické účetní závěr
ce obsahující čtyři známé výkazy 
a přílohu je toto řešení zcela po
chopitelné, avšak v současnosti 
si lze jen těžko představit, že by 
přehled o peněžních tocích plně 
nahradil výkaz Fin 204. Tím by 
totiž vlastně skončilo sledování 
příjmů a výdajů podle rozpočtové 
skladby, a to aktuálně nepova
žuji za realizovatelnou myšlenku. 
Duplicitní sledování a vykazování 
příjmů a výdajů tak pravděpo
dobně ještě nějakou dobu potrvá 
a kromě dvojí práce to bude pro 
pracovníky státních fondů zname
nat i další nekonečné vysvětlování 
členům nadřízených orgánů, jaká 
je podstata rozdílů mezi údaji 
v těchto dvou výkazech.

Akruální princip, princip 
opatrnosti, věrný obraz 
a účetní standardy
Pro účetní a auditory některé no
toricky známé pojmy jako akruální 
princip, princip opatrnosti nebo 
věrný obraz vyvolávaly ve spojení 
s účetnictvím ve veřejném sekto
ru spíše pobavené či skeptické 
úšklebky. Reforma účetnictví státu 
tyto pocity zřejmě úplně neodstra
ní, ale zcela jistě je velmi slibným 
krokem k jejich významnému 
umírnění.
Již jen sledování nákladů a vý

nosů (nad rámec příjmů a výdajů) 

povyšuje účetnictví na úplně jinou 
úroveň. Pro správné sestavení 
výkazu zisku a ztráty a správné 
zjištění výsledku hospodaření 
za vymezené účetní období je mi
mo třeba jiné zásadně dodržovat 
akruální princip účetnictví, který 
doposud pro státní fondy nepřed
stavoval nijak striktní pravidlo, 
přestože např. účty časového roz
lišení byly v jejich účetní osnově 
obsaženy již dříve. Používání ča
sového rozlišení je nyní podstatně 
důležitější a tyto účty budou prav
děpodobně více (neli zcela nově) 
využívány.
Zcela nové je pro státní fondy 

účtování o rezervách. Pravidla 
účtování o rezervách nejsou nijak 
překvapivá. Jen pro úplnost zmí
ním, že se účtuje prostřednictvím 
nákladových účtů, a to jak o je
jich tvorbě, tak i o jejich použití, 
případně rozpuštění pro nepo
třebnost. Zavedení pravidel pro 
účtování o rezervách, opravných 
položkách, nebo i sledování pod
míněných pohledávek a závazků, 
je tak vlastně zavedením principu 
opatrnosti do účetnictví státních 
fondů.
Věrný obraz účetnictví je snad 

z filozofického pohledu možno 
chápat jako nedosažitelný ideál, 
nicméně řada prvků reformy účet
nictví státu znamená pro účetnictví 
státních fondů výrazný pokrok 
směrem k němu.
Veškeré tyto prvky účetnictví 

spolu s určením jednotlivých 
účetních metod budou, jak je 
tomu i u ostatních typů účetních 
jednotek, vtěleny do účetních 
standardů. Státní fondy patří mezi 
„vybrané účetní jednotky“, jak 
je definuje zákon o účetnictví již 
od roku 2008. (I když účinnost 
těchto částí zákona byla odložena 
až na 1. ledna 2010.) Jako takové 
jsou státní fondy povinny dodržo
vat účetní standardy, což v jejich 
případě aktuálně znamená nema
lý problém vzhledem k tomu, že 
příslušné standardy (až na první 
čtyři „vlaštovky“) nebyly dosud 
vydány. Kdo z auditorů se pohy
buje v oblasti veřejného sektoru, 
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jistě potvrdí, že ustanovení § 79 
odst. 8 vyhlášky 410 1) je pro 
účetní jednotky jen velmi slabou 
útěchou. 

Příjmy a výdaje
Jak již bylo uvedeno, i po rozběhnu
tí reformy účetnictví státu zůstávají 
příjmy a výdaje pro účetní jednotky 
účtující podle vyhlášky 410 stejně 
důležitým účetním a reportovacím 
pojmem jako tomu bylo v minulosti. 
Na jejich základě se sestavuje roz
počet a vykazuje se jeho čerpání 
(naplnění) ve výkazu Fin 204 – viz 
předchozí odstavce. 
Členění příjmů většinou nebývá pří

liš pestré, některé státní fondy však 
mají svá specifika i z tohoto pohledu. 
Například daňové příjmy jsou zcela 
jiný pojem než zdanitelné výnosy 
u podnikatelů, a pokud toto musí 
auditor vysvětlovat nové paní účetní, 
pravděpodobně by měl při auditu 
počítat se zvýšeným rizikem výskytu 
nesprávností v účetnictví. Daňové 
příjmy nejsou u státních fondů pravi
dlem, ale např. u SFDI jsou daňovými 
příjmy převody výnosů silniční daně, 
z výnosů spotřební daně z uhlovodí
kových paliv a maziv a rovněž z tzv. 
dálničních známek.
U většiny státních fondů (neplatí 

to například pro SFPRČK, SFKČR 
nebo pro SFRB v posledních letech) 
se na příjmové straně rozpočtu 
setkáváme s přijatými dotacemi. 
Může se při tom jednat i o kombi
naci dotací přijatých z rozpočtu ČR 
(viz samostatný článek Miroslava 
Hořického). V případě SFRB jsou 
nejvýznamnějším rozpočtovým pří
jmem v poslední době přijaté splát
ky poskytnutých půjček, SFKČR 
získává příjmy z pronájmů, SFPRČK 
z vlastní činnosti. Asi všechny fondy 
musí řešit případy vracení (někdy 
spojené s vymáháním) neoprávněně 
čerpaných dotací nebo penalizací 
za nedodržení podmínek spojených 
s přijetím podpory. Rovněž jsou tyto 

položky součástí příjmové stránky 
rozpočtu. A konečně mezi zcela 
specifické příjmy patří například 
v rozpočtu SFŽP inkaso tržby z pro
deje tzv. AAU jednotek 2), které má 
právo Česká republika prodat jiným 
zemím. Podle zákona o podmínkách 
obchodování s povolenkami na emi
se skleníkových plynů nakládá s jed
notkami AAU Ministerstvo životního 
prostředí a výnosy z prodeje jed
notek AAU jsou příjmem Státního 
fondu životního prostředí. 

Vlastní kapitál
Státní fondy používaly do minulého 
roku účet 921 – Státní fond, který 
byl svým charakterem blízko vlast
nímu kapitálu státního fondu, neboť 
představoval spolu s účtem 901 – 
– Fond dlouhodobého majetku 
vlastní zdroj krytí aktiv fondu. 
Zrušení účtu 901, jakožto vlastního 
zdroje krytí dlouhodobých hmot
ných a nehmotných aktiv, sprovo
dilo ze světa také jeden z účetních 
„oříšků“, se kterými se musely nejen 
státní fondy vypořádat. Jednalo se 
o to, že Fond dlouhodobého majetku 
byl vytvářen k „profinancovanému“ 
dlouhodobému majetku, kdežto 
v praxi se bylo možno setkávat s od
lišným (i když většinou ve výsledku 
nikoliv významně odlišným) přístu
pem, kdy se například fond 901 tvo
řil při zařazení majetku do používání, 
nebo se dodržovala zásada: zůstatek 
901 se rovná součetu třídy 0.
Vyhláška 410 člení vlastní kapitál 

na jmění účetní jednotky (upravené 
o některé položky), fondy účetní 
jednotky a výsledky hospodaření. 
V případě výsledku hospodaření se 
jedná o klasickou součást vlastního 
kapitálu známou i z podnikatel
ských subjektů. Vykazují se zde 
nerozdělené zisky/neuhrazené ztrá
ty z minulých období a zisk/ztráta 
z běžného období. Fondy účetní 
jednotky obsahují nadále položku 
Fond kulturních a sociálních potřeb, 

která je z pohledu vlastního kapi
tálu poměrně problematická, ale 
u nás je známá a i v podnikatelském 
prostředí se často stále vyskytuje, 
většinou pod názvem sociální fond. 
Problematičnost této položky spat
řuji v tom, že se svým charakterem 
většinou blíží spíše závazku (fond se 
používá na příspěvky na stravování, 
kulturnímu nebo sportovnímu vyžití 
zaměstnanců). Například v případě 
podnikatelských subjektů pak so
ciální fond způsobuje problémy při 
vykazování podle IFRS.
Jak již bylo zmíněno, základní 

složkou vlastního kapitálu je jmění, 
jež se upravuje o:
• dotace na pořízení dlouhodobého 
majetku,

• kurzové rozdíly,
• oceňovací rozdíly při změně 
metody,

•  jiné oceňovací rozdíly,
• opravy chyb minulých období.

Každá z těchto pěti položek má 
předepsáno zveřejnění na samostat
ném řádku přímo v rozvaze státního 
fondu.

Pohledávky
V oblasti pohledávek je pro státní 
fondy novinkou tvorba opravných 
položek. Zde se rovněž naplno pro
jeví dopad reformy účetnictví státu 
a je třeba konstatovat, že z hlediska 
vypovídací schopnosti účetní závěr
ky je to změna pozitivní. Nejen, že 
se prostřednictvím korekce zreální 
ocenění pohledávek v rozvaze, ale 
ztráty z jejich znehodnocení ovlivní 
výsledek hospodaření a i v tomto 
ohledu se tak účetní závěrka stane 
více vypovídající. Pro účetní a mana
žery státních fondů je ovšem sledo
vání nákladů a výnosů fondu zcela 
novým pohledem na hospodaření 
jejich organizace a bude vyžadovat 
minimálně v prvních dvou až třech 
letech po spuštění reformy zvýšenou 
pozornost a další nároky na vysvět
lování,  a to například v Poslanecké 

1)  Pokud účetní jednotka v účetním období 2010 nemá dostatek informací pro určení daného syntetického účtu při zaúčtování 
účetního případu, provede zápis prostřednictvím příslušného syntetického účtu účtové skupiny, který v názvu obsahuje termín 
ostatní, a to při dodržení pravidla podvojnosti účetního zápisu. V okamžiku zjištění veškerých skutečností, nejpozději k 31. prosinci 
2010, provede účetní jednotka opravu účetního zápisu na příslušný syntetický účet.
2) Jednotka AAU (jednotka přiděleného množství, Assigned Amount Unit) je jednotka definovaná v rámci Kjótského protokolu, 
která představuje obchodovatelné právo státu vypustit do ovzduší jednu tunu emisí skleníkových plynů v období 20082012.
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sněmovně: jak je možné, že ve výsle
dovce se vykazuje například úplně 
jiný objem mezd než v rozpočtu 
apod. A samozřejmě i auditoři, kteří 
se budou u státních fondů setkávat 
s položkami pro tyto organizace 
novými, musí v prvních letech po
čítat se zvýšeným rizikem výskytu 
nesprávností v těchto oblastech.
Pro tvorbu opravných položek 

k pohledávkám zavádí vyhláška 
410 specifické pravidlo tvorby 
opravné položky ve výši 10 % 
za každých ukončených 90 dní 
po splatnosti dané pohledávky. 
Tvorba a zvýšení opravné položky 
se účtuje prostřednictvím náklado
vých účtů, snížení, případně roz
puštění opravné položky se účtuje 
rovněž prostřednictvím nákladů. 
Při přechodu na tento způsob oce
ňování pohledávek měly státní fon
dy již na počátku roku 2010 ocenit 
pohledávky podle stavu k 1. lednu 
2010 a opravné položky vyjadřu
jící snížení hodnoty pohledávek 
k tomuto datu zaúčtovat do jmění 
na účet 406 – Oceňovací rozdíly 
při změně metody.
Z hlediska tvorby opravných 

položek je však třeba velmi přesně 
rozlišovat jednotlivé typy pohle
dávek. K některým pohledávkám 
(dlouhodobé poskytnuté návratné 
finanční výpomoci, dlouhodobé 
poskytnuté zálohy) se opravné 
položky netvoří. Zde tedy čeká 
auditory další oblast pro specifické 
testování. Budou se muset vždy 
přesvědčit, zda účetní jednotky 
správně klasifikují pohledávky 
z výše zmíněného pohledu, nebo 
zda se jedná jen o účelové účtování 
některých pohledávek na účtech, 
ke kterým se netvoří opravné 
položky.

Zásoby
U některých státních fondů je téma 
zásob zcela okrajovou záležitostí, 
úplně jinak je tomu v případě SZIF, 
kde je rozsáhlé účtování o intervenč
ních nákupech zemědělských komo
dit, jejich skladování a následném 
prodeji. Pro auditora to mimo jiné 
znamená dobré naplánování účasti 
na fyzických inventurách, proto
že zásob je skutečně významné 

množství a navíc jsou skladovány 
na mnoha místech po celé České 
republice a někdy i v zahraničí. 
Jako zajímavost pro doplnění lze 
v oblasti zásob zmínit tzv. dálniční 
kupóny, které nechává vyrábět 
SFDI. Například v rámci emise dál
ničních kupónů pro rok 2010 nechal 
SFDI vyrobit 2 100 tis. ks ročních, 
800 tis. ks měsíčních a 2 670 tis. 
ks sedmidenních kupónů. V případě 
SFDI je tedy účast na inventuře zá
sob jedním z běžných auditorských 
testů. Objemově sice nejsou zásoby 
zboží tak významné, jako je tomu 
v případě SZIF, avšak svým charak
terem se jedná o učebnicový příklad 
zásob, u kterých je vzhledem k jejich 
charakteru třeba očekávat zvýšenou 
míru rizika zpronevěry, a auditor 
tedy musí provést odpovídající 
testování.

Opravné položky u zásob (další 
novinka pro státní fondy přichá
zející s reformou účetnictví státu) 
předepisuje vyhláška účtovat 
podle stavu zjištěného inventurou. 
V případě, že došlo k významnému 
přechodnému snížení hodnoty 
majetku (za významné se považuje 
snížení hodnoty o více než 10%), 
tak se účtuje o opravné položce 
bez zbytečného odkladu. Stejně 
jako je tomu v případě odpisů 
dlouhodobého majetku, účtování 
o opravných položkách k zásobám 
bude zahájeno v roce 2011. V této 
souvislosti si dovolím ještě jednou 
odkázat na §79 vyhlášky 410, 
který obsahuje přechodná ustano
vení: stejně jako je tomu v případě 
jiných významných legislativních 

změn, tak i v tomto případě, se 
vyplatí těmito ustanoveními při 
studiu nových pravidel zabývat. 
Minimálně zde zjistíme, co musíme 
udělat hned a co lze odložit „na zít
řek“ a pro rok 2010 skutečně v pří
padě reformy účetnictví státu platí 
řada odkladů.

Podmíněné pohledávky 
a závazky
Podrozvahová evidence je další 
a pravděpodobně nejnáročnější no
vinkou, kterou reforma účetnictví 
přináší (opět nejen) státním fon
dům. Zde je velké pole působnosti 
pro osvětu prováděnou auditory 
u jejich klientů, a to zejména mezi 
pracovníky jiných než účetních 
útvarů. Mnoho pracovníků v nej
různějších organizacích je totiž pře
svědčeno, že cokoliv souvisejícího 
s účetnictvím se týká jen a pouze 
účtárny. 
Předmětem účetnictví u stát

ních fondů a dalších organizací, 
jichž se reforma účetnictví státu 
týká, bude celá řada informací, 
o nichž do roku 2010 účtováno 
nebylo. Řada dalších pracovní
ků mimo účetní odbor si bude 
muset být vědoma, že právě 
oni mají k dispozici informace, 
které se nově stávají předmětem 
účetnictví, interní pravidla pro 
oběh účetních dokladů musí být 
této nové situaci přizpůsobena. 
Auditor by tedy, pokud tak již 
neudělal dříve, měl nejpozději bě
hem předběžného auditu účetní
ho roku 2010 o této situaci klien
ty důkladně informovat, případně 
nabídnout proškolení neúčetního 
personálu, jehož se reforma bude 
týkat, nebo konzultovat nové in
terní předpisy.
Pro některé státní fondy (např. 

SFRB, SFŽP) bude vykazování 
podrozvahových závazků velkým 
plusem pro jejich běžnou činnost, 
a to zejména při sestavování roz
počtu na další období. V současné 
době je totiž pro ně někdy obtížné 
vysvětlovat členům nadřízených 
orgánů, že celý vykázaný objem 
peněžních aktiv, případně celý 
vykázaný objem účtu 921 není 
možné rozpočtovat jako výdaj pro 
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následující rok, protože značný ob
jem těchto zdrojů již byl přidělen 
na dříve schválené podpory a jen 
dosud nebyl čerpán. Nyní bude tato 
informace přímo v účetní závěrce 
(a tedy navíc ověřená auditorem), 
což by mělo situaci vyjasnit a ma
nagementu státních fondů snad 
i ulehčit.

Dlouhodobý majetek
Jak již bylo zmíněno, byl zrušen 
Fond dlouhodobého majetku, který 
do konce roku 2009 představoval 
zdroj krytí dlouhodobého hmotného 
a nehmotného majetku. Podstatnější 
novinkou v této oblasti je pro státní 
fondy odepisování dlouhodobého 
majetku, které reforma účetnictví 
státu přináší. Státní fondy totiž patří 
do té skupiny organizací, jež dopo
sud vůbec neodepisují.
Odepisování dlouhodobého majet

ku bude podle pravidel reformy za
hájeno „až“ od roku 2011, avšak toto 
datum se již velmi rychle blíží a pří
pravy na tuto změnu by měly již nyní 
vrcholit. Opět je nasnadě, že toto 
téma bude jednou z priorit auditora 
již při předběžném auditu v roce 
2010, to z důvodu informování klien
ta, zjištění jeho připravenosti na změ
nu a případné nabídky konzultačních 
služeb, a poté jistě i v roce 2011, 
kdy bude proces spuštěn, a bude 
velmi důležité prověřit správnost jeho 
nastavení, fungování a souvisejících 
vnitřních kontrol.
Detailní pravidla pro odepisová

ní nejsou doposud známa. Podle 
aktuálně dostupných informací ale 
nepředpokládám, že by platila úplně 
stejná pravidla, jaká známe z pod
nikatelské sféry, tj. účetní odpisy 

na odhadovanou dobu použitelnosti, 
komponentní přístup. Spíše lze oče
kávat prosté lineární odpisy na dobu 
stanovenou pro jednotlivé skupiny 
majetku pevně účetním standardem 
či jiným předpisem, ale třeba se ple
tu a možná již v době, kdy tento člá
nek čtete, je známo něco bližšího.
Nově (od příštího roku) mohou 

státní fondy tak, jak to odpovídá 
standardním postupům pro oce
ňování dlouhodobého hmotného 
a nehmotného majetku, vytvářet 
k tomuto majetku také opravné 
položky.

Daň z příjmu
Podle § 19 odst. 1 písm. e) zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
jsou příjmy státních fondů stano
vené zvláštními předpisy, které 
jsou osvobozeny od daně z příjmů 
právnických osob. Nechci se pouš
tět do detailního rozboru nebo 
jazykového výkladu tohoto (a sou
visejících) ustanovení, ale v přípa
dě některých příjmů, jež nejsou 
v zákonech konkrétně zmíněny, by 
mohly nastat diskutabilní situace. 
Například příjmy z nájmu jsou ale 
běžným předmětem daně z příjmu, 
jak to známe i z jiných organizací 
v rámci veřejného sektoru.

DPH
Rovněž otázka DPH by se snad 
na první pohled mohla zdát u stát
ních fondů jednoduchá, jak to ale 
v případě daní bývá, nemusí to být 
vždy pravda. Podrobněji v následují
cím příspěvku Richarda Knoblocha.

Příloha
Příloha byla v minulosti ve veřejném 
sektoru často velmi podceňovanou 
a zanedbávanou součástí účetní 
závěrky. Vyhláška 505 definovala 
dvě ze tří částí přílohy jako vymeze
nou množinu dodatečných číselných 
údajů zajímavých pro různé struk
turální, regionální a jiné analýzy 
příjmů a výdajů státního rozpočtu. 
V první části však měly být stan
dardní informace, které lze od přílo
hy k účetní závěrce očekávat, uvá
děny. Ještě dříve byla příloha tehdy 
platným Opatřením Ministerstva 

financí definována rovněž tabulkově, 
tj. jednalo se také o vymezené čísel
né údaje, avšak ustanovení o příloze 
k účetní závěrce (tvořilo přílohu 
č. 6 k Opatření) již tehdy obsaho
valo ve svém prvním odstavci větu: 
„Účetní jednotka uvede (v dodatku 
k této příloze) údaje, které vyplý
vají z ustanovení části třetí zákona 
o účetnictví“. To znamenalo, že i tyto 
účetní jednotky měly již v minulých 
letech povinnost komentovat v pří
loze své účetní metody a významné 
položky účetních výkazů.
Aktuální příloha účetní závěrky 

definovaná přílohou č. 5 k vyhlášce 
410 opět vyžaduje uvádět mimo 
jiné komentáře k použitým účetním 
metodám, informace k událostem 
následujícím po rozvahovém dni či 
doplňující informace k položkám roz
vahy, výkazu zisku a ztráty, přehledu 
o peněžních tocích a přehledu o změ
nách vlastního kapitálu a k fondům. 
Kromě toho má příloha obsahovat 
řadu číselných údajů, z nichž nejvý
znamnější novinkou pro státní fondy 
je povinnost zveřejňovat (a rovněž 
účtovat o nich na podrozvahových 
účtech) podmíněné závazky a pohle
dávky – viz předchozí odstavce.

Závěrem
Vzhledem k pestré paletě úkolů, 
jimiž jsou státní fondy pověřovány, 
je velmi pestrá i paleta účetních 
problémů, se kterými se auditor 
u jednotlivých státních fondů se
tkává. Je pravdou, že některé jinak 
běžné oblasti účetní závěrky jsou 
u některých státních fondů zcela 
zanedbatelné, ta samá oblast ale 
u jiného státního fondu může před
stavovat jednu z nejvýznamnějších 
oblastí pro auditorské testování. 
Z hlediska účetnictví a z hlediska 
auditu tak státní fondy ani zdaleka 
nepředstavují homogenní skupinu 
účetních jednotek s jednotným apli
kovatelným plánem auditu. Možná 
právě proto je provádění auditu 
u státních fondů zrovna tak zajímavé 
jako i u jiných skupin účetních jed
notek, jejichž problematiku časopis 
Auditor postupně představuje.

Petr Slavíček
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Z pohledu DPH znamená specifický způsob vzniku 
státních fondů na základě zvláštních právních před
pisů aplikaci pravidel pro tzv. veřejnoprávní subjekty. 
Tak jako například stát či samosprávné orgány, tak 
se ani státní fondy v souladu s § 5 odst. 3 zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (ZDPH), 
nepovažují při výkonu činností v oblasti veřejné sprá
vy za osobu povinnou k dani. To platí i v případě, že 
za uskutečňovanou činnost vybírají úplatu. 
Situace by se měnila v případě, kdyby výkon ve

řejnoprávní činnosti fondů narušoval hospodářskou 
soutěž. Pokud by příslušný orgán rozhodl, že k na
rušení soutěže došlo ve značné míře, stal by se fond 
při výkonu takových veřejnoprávních činností osobou 
povinnou k dani. Je nutné poznamenat, že takové 
rozhodnutí od doby platnosti ZDPH (tj. od vstupu ČR 
do EU) ještě nepadlo. Navíc z ustanovení ZDPH ani 
z kompetenčních zákonů není zřejmé, který orgán by 
měl případy narušování hospodářské soutěže při vý
konu veřejné správy posuzovat – zda Úřad na ochranu 
hospodářské soutěže, nebo soudy. 

Rovněž, pokud by státní fondy uskutečňovaly plnění 
dle přílohy 3 ZDPH (např. dopravní služby, pořádání 
výstav a veletrhů, provoz zaměstnaneckých jídelen 
atd.) budou automaticky považovány za osoby po
vinné k dani. Specifická situace však platí pro Státní 
zemědělský intervenční fond (SZIF), kdy je již přímo 
na základě zákona jak zřizovacího, tak i ZDPH jeho 
hlavní činnost  uskutečňování intervenčních nákupů 
a prodejů zemědělských a potravinářských výrobků – 
– považována za zdaňovanou. 
Státní fondy tedy musí rozlišovat, jakou činnost 

z pohledu DPH vykonávají – zda veřejnou správu, 
nebo ekonomickou činnost v postavení běžné osoby 
povinné k dani. V této souvislosti bych chtěl upozor
nit, že s ohledem na absenci jasných dělicích pravidel 
mezi oběma typy činností může být jejich rozlišování 
poměrně komplikované. 

Richard Knobloch
BDO TAX s.r.o. 

DPH u státních fondů

V tomto příspěvku 
se nebudu zabý
vat statutárním 
auditem Státního 
zemědělského in
tervenčního fondu 
(SZIF), který je 
každoročně pro
váděn, ale důleži
tou rolí SZIF jako 
jediné platební 

agentury v České republice.
Prostřednictvím nařízení Rady 

(ES) č. 1290/2005 jsou pro do
sažení cílů Společné zemědělské 
politiky a pro zajištění financování 
jednotlivých opatření této politiky, 
včetně opatření pro rozvoj venkova 
s účinností od 1. ledna 2007 zří
zeny Evropský zemědělský záruční 
fond (EZZF) a Evropský zemědělský 
fond pro rozvoj venkova (EZFRV).
Usnesením vlády č. 603 ze dne 

24. května 2006 byly schváleny 
finanční toky v rámci projektu 

Společné zemědělské politiky 
v České republice pro období let 
2007–2013 a zároveň byl ustano
ven Státní zemědělský intervenční 
fond jako jediná platební agen
tura pro Společnou zemědělskou 
politiku, tj. pro EZZF a EZFRV. 
Jeho činnost se řídí zákonem 
č. 256/2000 Sb., o Státním ze
mědělském intervenčním fondu, 
v platném znění. Zákon upravuje 
postavení, působnost, financování, 
práva a povinnosti SZIF ve spoje
ní se zákonem č. 252/1997 Sb., 
o zemědělství, ve znění pozdějších 
předpisů. Platební agentura je 
subjektem členského státu, který 
ve vztahu k platbám a sdělování 
a uchovávání informací zajišťuje 
plnění pravidel Společenství před 
schválením a provedením platby 
ze strany Společenství, pokud jde 
o oprávněnost žádostí a postu
pu přidělování podpory, správ
né a úplné účtování, provádění 

adekvátních kontrol a předkládání 
stanovených dokladů v předepsa
ných lhůtách, včetně jejich řádného 
uchovávání.
Státní zemědělský intervenční 

fond je právnickou osobou se 
sídlem v Praze, Ve Smečkách 33. 
Jeho činnost se řídí zákonem 
č. 256/2000 Sb., o Státním ze
mědělském intervenčním fondu, 
v platném znění, a prováděcími 
právními předpisy ve formě naříze
ní vlády. SZIF náleží do působnosti 

Státní zemědělský intervenční fond – 
– platební agentura

Miroslav
Hořický
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Ministerstva zemědělství, které je 
odpovědné za provádění Společné 
zemědělské politiky jako celku 
a za přípravu prováděcích právních 
předpisů v této oblasti.
Usnesením vlády č. 603 bylo 

Ministerstvo financí ustanove
no kompetentním orgánem pro 
Společnou zemědělskou politiku 
ve vztahu k EZZF a EZFRV. Na pro
cesu akreditace platební agentury 
k provádění opatření společné 
zemědělské politiky financovaných 
z  EZZF a z EZFRV pro finanční roky 
2007–2013 se podílí následující 
subjekty: kompetentní orgán, audit
ní subjekt, platební agentura a cer
tifikační subjekt.
Povinností členského státu ve 

vztahu k EZFRV je podle nařízení 
Rady (ES) č. 1698/2006, určit pro 
každý program rozvoje venkova řídí
cí orgán, jenž odpovídá za výkonné, 
účinné a správné řízení a provádění 
programu. Dále řídí monitorovací 
výbor a vypracovává výroční zprávy 
o pokroku, které jsou po schválení 
monitorovacím výborem předkládá
ny Evropské komisi.
Řídícím orgánem Evropského ze

mědělského fondu pro rozvoj ven
kova v České republice bylo usnese
ním vlády č. 603 ze dne 24. května 
2006 ustanoveno Ministerstvo 
zemědělství.
Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 

dále stanoví závazky členských 
států ve vztahu k monitorování pro
gramu pro rozvoj venkova. Česká re
publika zřídila monitorovací výbor, 
jehož úkolem je ověřování účinnosti 
provádění Programu rozvoje ven
kova, a který je tvořen 36 zástupci 
vládních i nevládních institucí.

Kompetentní orgán
Kompetentním orgánem je dle 
nařízení Komise (ES) č. 885/2006, 
orgán na ministerské úrovni, kte
rému přísluší vydávání a odebírání 
akreditace příslušné platební agen
tuře, a to na základě posouzení 
akreditačních kriterií prostřednic
tvím formálního aktu o akreditaci.
Kompetentní orgán má platební 

agenturu pod stálým dohledem, 
zejména na základě osvědčení 

a zpráv vypracovaných certifikač
ním subjektem písemně informuje 
Komisi o výsledcích svého dohledu 
s uvedením, zda platební agentura 
nadále splňuje akreditační kriteria.
Aby platební agentura byla 

oprávněna plnit svoji roli, stanoví 
předpisy Evropských společenství 
provedení její akreditace nezávis
lým subjektem – „auditní subjekt“.

Auditní subjekt
O udělení akreditace platební agen
tuře je rozhodováno na základě 
posouzení akreditačních kriterií, 
které v souladu s nařízením Komise 
(ES) č. 885/2006, provede subjekt 
nezávislý na platební agentuře, kte
rá má být akreditována.
Příslušné šetření zahrnuje 

zejména pravidla týkající se 
schvalování a provádění plateb, 
ochrany finančních prostředků 
Společenství, zajištění informač
ních systémů, vedení účetních 
záznamů, rozdělení povinností 
a přiměřenosti vnitřních a vnějších 
kontrol s ohledem na transakce 
financované EZZF a ZFRV. Cílem 
je vyjádření ujištění, zda jsou spl
něna všechna akreditační kritéria 
stanovená kompetentním orgánem 
a jsou tak vytvořeny podmínky, 
aby platební agentura mohla plnit 
požadavky stanovené relevantní 
legislativou ES.
Nezávislým subjektem pro pro

vedení auditu platební agentury 
pro provádění opatření Společné 
zemědělské politiky financovaných 
z EZZF a EZFRV za účelem udělení 
akreditace ze strany kompetentního 
orgánu je na základě výběrového 
řízení vyhlášeného Ministerstvem 
financí v souladu se zákonem 
č. 40/2004 Sb., o veřejných zakáz
kách stanovena společnost BDO 
Prima CA s.r.o.
Úkolem auditního subjektu, který 

je pověřený kompetentním orgá
nem k provedení akreditačního šet
ření podle nařízení Komise (ES) 
č. 885/2006, je provést audit sho
dy, tj. ověřit plnění akreditačních 
kritérií platební agenturou a vý
sledky ověřování shrnout ve zprávě 
nezávislého auditora.

Akreditační šetření – audit pla
tební agentury pro provádění opat
ření Společné zemědělské politiky 
financovaných z EZZF a EZFRV je 
prováděn formou auditu shody 
a auditu systémů. Činnost je orga
nizována a prováděna v souladu 
s Mezinárodními auditorskými 
standardy.
V rámci procesu plánování jsou 

posouzena rizika a určeny význam
né oblasti auditu a na základě 
analytických postupů je provedena 
identifikace a posouzení nastavení 
vnitřních kontrolních mechanismů 
platební agentury a identifikace 
všech oblastí akreditačních kriterií, 
které by mohly vést k nenaplnění 
akreditačních kriterií a požadavků 
z nařízení Rady (NR) č. 1290/2005 
o financování Společné zemědělské 
politiky a nařízení Komise (NK) 
č. 885/2006, kterým se sta
noví prováděcí pravidla k NR 
1290/2005, pokud jde o akreditaci 
platebních agentur a dalších subjek
tů a schválení účetní závěrky EZZF 
a EZFRV.
Audit vyžaduje seznámit se 

s legislativními a regulatorními 
požadavky včetně účetních zásad 
a platebních postupů, s vnitřním 
kontrolním systémem platební 
agentury, funkcemi správy a řízení, 
s přístupy osob a vedení osob po
věřených řízením k vnitřní kontrole 
a zásadami a postupy v oblasti 
lidských zdrojů včetně dodržování 
požadavků na nezbytnou kvalifika
ci. Následně se zaměřuje na ověře
ní informací získaných z písemných 
postupů a provedení ověření sou
ladu vybraných písemných postu
pů platební agentury s legislativou 
ES a uskutečnění šetření na sedmi 
regionálních odborech platební 
agentury. Součástí organizační 
struktury SZIF jsou místní regio
nální odbory na úrovni statistické 
jednotky NUTS II (Nomenclature 
des unités teritoriales statistique – 
hierarchická statistická klasifikace 
územních jednotek upravená NK 
č. 1059/2003, kdy základním 
kritériem pro definici územních 
jednotek jsou správní jednotky 
daného členského státu).



AUDITOR 7/2010 • strana 21

Součástí auditu je analyzování 
organizační struktury SZIF, zda 
vyhovuje potřebám, vztahy nadří
zenosti a podřízenosti, pravomoci 
a odpovědnosti. Přidělování pravo
mocí a rozdělení povinností osob 
pověřených řízením je zakotveno 
v provozních pravidlech, řádech 
a směrnicích, včetně dohledu nad 
efektivním fungováním vnitřní kon
troly. Je nezbytné analyzovat pod
mínky, za kterých byly delegovány 
některé činnosti spojené s prová
děním opatření Společné zeměděl
ské politiky financovaných z EZZF 
a EZFRV s výjimkou plateb podpor 
Společenství  jiným subjektům – 
– specializovaným společnostem.
Jiným subjektem jsou tzv. „dele

gované orgány“. Platební agentura 
je povinna poskytnout dostateč
né záruky, že tyto subjekty jsou 
schopny plnit akreditační kriteria 
obdobně jako platební agentura 
sama.
V  programovém období let 

2007–2013 využívá platební agen
tura SZIF možnosti pověřit některý
mi úkoly jiné subjekty (soukromo
právní nebo veřejnoprávní), které 
nespadají pod přímou kontrolu pla
tební agentury. Jedná se zejména 
o Ministerstvo zemědělství, Státní 
veterinární správu, Státní rostlino
lékařská správu, Státní veterinární 
ústav Olomouc, Státní zemědělskou 
a potravinářskou inspekci, Generální 
ředitelství cel, Ústřední kontrolní 
a zkušební ústav zemědělský a další 
subjekty.
Auditní činnost byla zaměřena 

na ověření požadavků stanove
ných NR č. 1290/2005 o financo
vání Společné zemědělské politi
ky, kdy platební agentura, která, 
pokud jde o platby, které provádí, 
a o sdělování a uchovávání infor
mací poskytuje dostatečné záru
ky, že:
• oprávněnost žádostí a v rámci 
rozvoje venkova postup přidě
lování podpory, jakož i soulad 
žádostí s pravidly Společenství 
jsou kontrolovány před schvále
ním platby;

• provedené platby jsou správně 
a plně zaúčtovány;

• kontroly stanovené právními 
předpisy Společenství jsou 
prováděny;

• požadované doklady jsou před
loženy ve lhůtách a ve formě 
stanovené pravidly Společenství;

• doklady jsou přístupné a ucho
vávané tak, že je zaručena jejich 
úplnost, platnost a dohleda
telnost v čase, včetně dokladů 
uchovávaných v elektronické 
podobě ve smyslu pravidel 
Společenství.

Předmětem ověřování je zejména 
naplnění NK č. 885/2006, kterým 
se stanoví prováděcí pravidla NR 
č. 1290/2005, pokud jde o akredi
taci platebních agentur a zejména, 
zda platební agentura disponuje 
organizační strukturou a systémy 
vnitřní kontroly splňujícími akredi
tační kritéria týkající se:
• vnitřního prostředí,
• kontrolních činností,
• poskytování informací 
a sdělování,

• sledování.

Předmětem auditní činnosti 
jsou pravidla týkající se schva
lování a provádění plateb, 
ochrany finančních prostředků 

Společenství, zajištění informač
ního systému, vedení účetních 
záznamů, rozdělení povinností 
a přiměřenosti vnitřních a vnějších 
kontrol s ohledem na transakce 
financované EZZF a EZFRV.
Ověření se týká vnitřních 

řídících a kontrolních procesů 
a postupů přijatých platební 
agenturou za účelem implemen
tace požadavků pro programové 
období 2007–2013.
Povinností auditního subjektu 

odpovědného za provedení ověření 
je na základě auditu vyslovit závěr, 
zda jsou splněna stanovená akredi
tační kriteria pro příslušné progra
mové období a jsou tak vytvořeny 
podmínky, aby platební agentura 
mohla plnit požadavky stanovené 
relevantní legislativou ES. Součástí 
zprávy nezávislého auditora jsou 
zjištěné nedostatky a navržená 
doporučení na jejich odstranění.
Cílem auditu, jehož výstupem 

je zpráva nezávislého auditora, je 
předložit kompetentnímu orgánu, 
odpovědnému za udělení akredi
tace platební agentuře, stanovisko 
nezávislého auditora v souladu 
s NK č. 885/2006 o prověření 
týkající se zejména pravidel pro 

Okamžitě slez nebo z fondu ohrožených dětí nedostaneš ani lízátko!
                                                                                            Kresba: Ivan Svoboda
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schvalování a provádění plateb, 
zabezpečení rozpočtu Společenství, 
zajištění informačních systémů, 
vedení účetních záznamů, rozdělení 
povinností a přiměřenosti vnitř
ních a vnějších kontrol s ohledem 
na transakce financované z EZZF 
a EZFRV.
Stanovisko je zpracováno na zá

kladě ověření vnitřních řídících 
a kontrolních procesů a postupů 
přijatých platební agenturou za úče
lem implementace požadavků pro 
programové období 2007–2013.
Testování  informačního systému 

SZIF a postupů, které jsou součástí 
jak manuálních, tak informačních 
a bezpečnostních systémů IT, se 
způsoby zapracování transakcí a za
chycování událostí v administrativ
ním a informačním systému SZIF se 
neobejde bez využití standardu ISA 
620 – Využití práce experta.
Při ověření akreditačních kritérií 

je využita kombinace auditorských 
postupů, srovnávací tabulky, kont
rolní dotazníky, vyhodnocení, zápisy 
z šetření na místě a dokumenty 
získané od platební agentury a pra
covní záznamy jsou běžnou součástí 
spisu auditora jako doklad o prove
dené práci a podklad pro formulo
vání závěrů.

Cílem auditu je prověřit, zda 
platební agentura splňuje požadav
ky stanovené NR č. 1290/2005 
o financování společné zemědělské 
politiky, NR č. 1698/2005 o pod
poře pro rozvoj venkova z EZFRV 
a NK č. 885/2006, kterým se sta
noví prováděcí pravidla k NR 
č. 1290/2005, pokud jde o akre
ditaci platebních agentur. Součástí 
zprávy nezávislého auditora je 
rovněž vymezení případných ne
dostatků formou zjištění a navržení 
doporučení na jejich odstranění. 
Formulování zjištění, která vyply
nula z ověřování akreditačních 
kriterií, jsou doplněna o klasifikaci 
podle úrovně významnosti, která 
je jim přiřazena. Na základě identi
fikovaných zjištění a jejich význam
nosti a pro jasnou klasifikaci 
akreditačních kriterií jsou posu
zována podle stupnice v rozmezí 
(1) až (5), kdy jednotlivým zjiš
těním jsou přiřazována bodová 
ohodnocení:
1)  Jasné neplnění akreditačních 

kritérií nebo závažné nedo
statky (závažnost nedostatků 
dosahuje takové úrovně, že pla
tební agentura nemůže plnit své 
úkoly),

2)  nedostatečné [jiné nedostatky, 
které nespadají do ohodnocení 
známkou (1)],

3)  odpovídající (avšak s prostorem 
pro zlepšení),

4)  dobré,
5)  osvědčené metody.

Audit je prováděn podle 
Mezinárodních auditorských 
standardů a v souladu s  NK 
č. 885/2006.
Na základě provedeného ověření 

a vyhodnocení plnění akreditačních 
kriterií nezávislý auditor vyjadřuje 
názor, že platební agentura zaved
la organizační strukturu a systém 
vnitřní kontroly, a v případě, že pla
tební agentura uspokojivým způso
bem zajistí sledování a plnění do
poručení nedostatků definovaných 
jako zjištění, bude možno považovat 
nastavení vnitřního kontrolního sys
tému a naplnění akreditačních krité
rií, týkajících se vnitřního prostředí, 
kontrolních činností, poskytování 
informací a sdělování a sledování 
za dostačující, aby platební agentu
ra mohla plnit požadavky stanovené 
zejména NR č. 1290/2005 o finan
cování Společné zemědělské politi
ky, NR č. 1698/2005 o podpoře 
pro rozvoj venkova z EZFRV 
a NK č. 885/2006, kterým se sta
noví prováděcí pravidla NK 
č. 1290/2005.

Certifikace
Procesem udělení akreditace 
platební agentuře však ověřová
ní akreditačních kritérií nekončí. 
Každoročně je potvrzováno plnění 
akreditačních kritérií v rámci certifi
kace, jejímž účelem je ověření účtů 
akreditované platební agentury, 
na základě jejich pravdivosti, úpl
nosti a přesnosti, s přihlédnutím 
k zavedenému systému řízení a kon
troly. Certifikační subjekt provádí 
relevantní kontroly jak v průběhu, 
tak po skončení každého finančního 
roku a vyhotoví osvědčení uvádějící, 
zda nabyl dostatečného ujištění 
o tom, že účetní závěrka, která 
má být předána Evropské komisi, 
je pravdivá, úplná a přesná, a že 
postupy vnitřní kontroly fungovaly 
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uspokojivým způsobem, včetně 
zprávy o zjištěních.
Certifikačním subjektem pro 

provedení certifikace účtů platební 
agentury zmocněné k provádění 
opatření Společné zemědělské 
politiky financovaných EZZF 
a z EZFRV pro finanční roky 
2007– 2013 byla na základě 
výběrového řízení vyhlášeného 
Ministerstvem financí v souladu se 
zákonem č. 40/2004 Sb., o veřej
ných zakázkách jmenována společ
nost BDO Prima CA s.r.o.
Roční účetní závěrka výdajů 

účtovaných EZZF, které se pohy
bují ve výši více než 500 mil. EUR 
a EZFRV ve výši více než 340 mil. 
EUR za finanční rok, jehož období 
je od 16. října do 15. října roku ná
sledujícího, je sestavována platební 
agenturou – Státním zemědělským 
intervenčním fondem, a to mimo 
řádnou účetní závěrku a řídí se 
předpisy Evropských společenství 
a vnitřními normami. Za sestavení 
a úplné předložení roční účetní 
závěrky odpovídá vedení SZIF, kte
ré má mimo jiné povinnost navrh
nout, zavést a zajistit vnitřní kont
roly týkající se sestavení a úplného 
předložení roční účetní závěrky, 
která neobsahuje významné ne
správnosti způsobené podvodem 
nebo chybou. Úkolem certifikační
ho subjektu je vyjádřit výrok k této 
roční účetní závěrce při získání 
přiměřené záruky, že roční účetní 
závěrka předložená Evropské komi
si neobsahuje významné nespráv
nosti, včetně vyjádření se k účin
nosti vnitřních kontrol a posouzení, 
jak platební agentura vyhověla 
akreditačním kritériím. Strategie 
auditu „Certifikace účtů platební 
agentury“ vyžaduje stanovit rozsah 
a cíle auditu tak, aby pokryly dů
ležité oblasti s ohledem a postupy 
stanovené v nařízeních Rady (ES), 
nařízeních Komise (ES) a pokynech 
EK. Je třeba vymezit přezkoumání 
kontrolních mechanismů a postupů 
z hlediska jejich dostatečné spo
lehlivosti pro zajištění věrohodnosti 
auditu a kontinuálně naplánovat 
testy shody u provozních i nepro
vozních transakcí a testy věcné 

správnosti ověřit na vybraném 
vzorku výdaje a získat ujištění 
o spolehlivosti vnitřního kontrol
ního systému a správnosti prove
dených plateb. Strategie auditu je 
zaměřena zejména na vyhodnocení 
rizik výskytu významných nespráv
ností (ISA 315 „Znalost účetní 
jednotky a jejího prostředí a vy
hodnocení rizik výskytu významné 
nesprávnosti“). Auditor musí sledo
vat schopnost platební agentury 
určit rizika a posoudit jejich možný 
dopad na účetnictví – sestavení 
Strategie platební agentury a po
soudit rizika a cíle v ní stanovené. 
Dále je zapotřebí ověřit, zda služba 
interního auditu identifikovala rizi
ka a svoji činnost plánuje v souladu 
s těmito riziky.
Bez vypracování analýzy rizik pro 

účely provedení „Certifikace účtů 
SZIF“ není reálné splnit cíle tohoto 
auditu a existenci výskytu rizika 
významné nesprávnosti na celkové 
úrovni účetní závěrky SZIF je třeba 
identifikovat zejména ve dvou zá
kladních oblastech:
•  „systémy a procesy“ SZIF použí
vané pro plnění úkolů akredito
vané platební agentury,

•  „opatření a režimy“, které jsou 
platební agenturou adminis
trovány a jejichž výdaje jsou 

vykazovány v rámci účetní 
závěrky.

Složitý proces Certifikace účtů 
SZIF je zakončen rozhodnutím 
o schválení účetní závěrky Státního 
zemědělského a intervenčního fon
du vydaným Evropskou komisí.

Miroslav Hořický

Ing. Miroslav Hořický pracuje 
jako auditor od roku 1992 
a v současné době je partnerem 
společnosti BDO Prima CA s.r.o. 
Působil jako vedoucí auditorského 
týmu, který provedl akreditační 
šetření agentury SAPARD před vstu
pem České republiky do EU. Je také 
vedoucím auditorského týmu pro 
certifikační šetření účtů SZIF jako 
platební agentury pro provádění 
opatření Společné zemědělské poli
tiky financovaných z Evropského 
zemědělského záručního fondu 
(EZZF) a Evropského zemědělského 
fondu pro rozvoj venkova (EZFRV). 
Přednáší na Soukromé vysoké škole 
ekonomické ve Znojmě, je členem 
akademické rady soukromých 
vysokých škol STING v Brně a SVŠE 
ve Znojmě. Působí jako předseda 
Svazu účetních v Brně. 

CERTIFIKAČNÍ 
SUBJEKT

BDO Prima CA s.r.o.
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KOMPETENTNÍ ORGÁN
Ministerstvo financí odpovědné 

za vydání akreditace a sledování plnění 
akreditačních kritérií a stálý dohled 

nad platební agenturou

Společná zemědělská politika a subjekty v České republice
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Můžete pro naše čtenáře 
uvést několik základních údajů 
o Vaší organizaci?
Státní fond rozvoje bydlení je 
tady již 10 let, byl založen záko
nem č. 211/2000 Sb. Fond vznikl 
v okamžiku nabytí účinnosti 
zákona, tedy dnem 21. července 
2000. Je to zcela zvláštní or
ganizace, fond je samostatnou 
právnickou osobou, má plnou 
vlastní právní subjektivitu a svým 
zaměřením spadá do působnosti 
Ministerstva pro místní rozvoj. 
Není ovšem organizační slož
kou v rámci státního rozpočtu, 
je mimorozpočtovým fondem. 
Má samostatný rozpočet schva
lovaný každoročně na návrh 
vlády Poslaneckou sněmovnou. 
Majetek fondu je státním ma
jetkem, a finanční prostředky 
stejně jako ostatní aktiva přechá
zejí ze zákona vždy do každého 
následujícího kalendářního roku. 
Fond je jedním z nástrojů státní 
bytové politiky a realizuje někte
rá její opatření v oblasti podpory 
investic do bydlení. Fond nena
hrazuje investory a sám nein
vestuje. Jeho úkolem je stimulovat 
investory v jejich činnosti a svým 
způsobem tak stabilizovat investič
ní prostředí v oblasti bydlení.  

Existuje nějaká forma spolu
práce mezi státními fondy, nebo 
je zde naopak v některých vzta
zích cítit určitá „profesionální 
řevnivost“?
Ne, nemám pocit nějaké vzájem
né řevnivosti. Myslím, že vztahy 
mezi státními fondy jsou korektní. 
Spolupracujeme v současné do
bě především se Státním fondem 
životního prostředí, naše činnosti 
se stýkají při podpoře rekon
strukcí, modernizací a zateplování 
bytových domů, které náš fond 

podporuje známým programem 
Nový Panel. Nový mu říkáme pro
to, že původně byl určen pouze 
na podporu rekonstrukcí panelo
vých bytových objektů, v loňském 
roce vláda rozšířila jeho půso
bení i na podporu rekonstrukcí 
všech ostatních bytových domů. 
Důležitou součástí rekonstrukcí je 
také zateplení domu. Na zateplo
vání domů poskytuje Státní fond 
životního prostředí dotace v rámci 
programu Zelená úsporám. Na zá
kladě smlouvy mezi resorty míst
ního rozvoje a životního prostředí 
jsme uzavřeli i dohodu mezi našimi 
fondy, která umožňuje spolupráci 
fondů a usnadňuje investorům 
využití výhod obou zmíněných 
programů.

Je Vaše organizace českým 
specifikem nebo existují obdob
né organizace v jiných zemích EU 
či jinde? A pokud existují, jaké 
s nimi máte vazby?
To vůbec není česká specialita. 
Úkolem ministerstev zabývajících 
se bytovou politikou je především 
řešení koncepčních a legislativních 
otázek, technické zajišťování pod
půrných opatření je velmi často 
svěřováno samostatným specia
lizovaným organizacím. Celkem 
ve 14 zemích EU byly k realizaci 
podpory bydlení zřízeny fondy ne
bo jiné zvláštní finanční instituce. 
My jsme v užším kontaktu s kolegy 
na Slovensku, kde již od roku 1996 
pracuje Štátný fond rozvoja býva
nia, a navzájem konzultujeme své 
zkušenosti.

S jakými aktuálními problé
my se Vaše organizace potýká? 
Jakým způsobem se projevuje 
nebo očekáváte, že se projeví 
aktuální finanční situace stá
tu a často diskutované snahy 
o úspory?
Státní fond rozvoje bydlení nedo
stává žádné finanční prostředky ze 
státního rozpočtu a celou dobu své 
existence hospodaří s finančními 
prostředky, které získal v prvých 
letech své existence od tehdejšího 
Fondu národního majetku. Svá akti
va fond využívá např. k poskytování 
úvěrů, tedy návratných nástrojů. 
Poskytováním úvěrů se vytváří 
nemalý objem pohledávek, které 
mohou později zase sloužit k opako
vanému poskytování podpory. 
To je jakási revolvingová funkce. 
Vedle ní však fond v souladu s vlá
dou a Poslaneckou sněmovnou 
stanovenými úkoly musí poskytovat 
i nenávratné dotace, v důsledku 
čehož se stále rok od roku celkové 
jmění fondu snižuje. V současné 

Rozhovor s Janem Wagnerem, 
ředitelem Státního fondu rozvoje bydlení

Vztahy mezi státními fondy jsou korektní

JUDr. Jan Wagner 

vystudoval Právnickou fakultu 
Univerzity Karlovy v Praze, 
od roku 1973 pracuje v oblasti 
bytové politiky. V roce 1991 se 
stal ředitelem jednoho z odbo
rů Ministerstva hospodářství 
a rozvoje České republiky. 
Poté působil jako ředitel sekce 
bytové politiky na ministerstvu 
pro místní rozvoj. Od roku 
2000 je ředitelem Státního 
fondu rozvoje bydlení. Wagner 
je také členem Správní rady 
Univerzity Karlovy v Praze.
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době je zásadní otázkou zajištění 
nových zdrojů pro financování 
nástrojů bytové politiky. To je 
podstatně širší otázka, jejíž řešení 
se ovšem fondu citelně dotýká. 
Nebudeli v krátké době přijato 
nové koncepční řešení v oblasti 
bytové politiky, může se stát, že 
fond nebude moci již v příštím roce 
žádné nenávratné formy podpory 
poskytovat. 

Jaké finanční informace musí 
o sobě státní fond vykazovat? 
Lze podle nich nějakým způso
bem hodnotit například efekti
vitu, s jakou státní fond plní své 
úkoly?
Ministerstvu financí poskytujeme 
čtvrtletně informace o rozvaze, 
výkaz zisku a ztráty a informace 
o plnění rozpočtu, některé opera
tivní účetní záznamy předáváme 
dokonce měsíčně. Informace 
o poskytovaných podporách 
získává Ministerstvo financí 
rovněž ve čtvrtletních dávkách. 
Požadované a transferované 
údaje jsou více než bohatým 
zdrojem informací o práci fondu, 
spíše si myslím, že přenos infor
mací v tomto směru je zbytečně 
zatěžován přemírou až velmi 
detailních údajů. Jednou ročně 
pak je zpracovávána roční účetní 
závěrka a výroční zpráva o činnos
ti fondu, tyto materiály jsou pak 
předkládány vládě a Poslanecké 
sněmovně. 

Jaký dopad na účetnictví 
ve Vaší organizaci má reforma 
účetnictví státu?
Je to poměrně významná změna 
a klade vyšší požadavky nejen 
na naše účetní pracovníky, ale 
vyžaduje si i řadu zásahů do soft
warového vybavení, v krátké době 
jsme museli vytvořit nové vnitřní 
směrnice a upravit metodické 
postupy.  

Jak hodnotíte připravenost 
reformy na celostátní úrovni? 
Máte dostatek informací? Co 
problémy s výkaznictvím?

Závěrečná fáze reformy byla poně
kud uspěchaná. Určité problémy 
vznikly tím, že nebyl dán dostateč
ný časový prostor pro nastavení 
nových metodických postupů 
účtování. Každá taková systémová 
změna vyžaduje nejen softwarovou 
přípravu, ale také jakési „zažití“ pří
slušnými pracovníky. V účetnictví 
je na rozdíl od možná jiných disci
plin nesmírně důležité mimořádně 
přesné vnímání změn oproti dosa
vadní praxi, jinak mohou vznikat 
i obtížně napravitelné chyby. 
Při předávání mezitímní závěrky 

k prvnímu čtvrtletí se ukázalo, že 
na výrazně obsáhlejší datové sou
bory nebyly systémy Ministerstva 
financí nastaveny a nebyly schop
ny je v takovém objemu přijímat. 
V současné době se zdají být 
i technické problémy dořešeny.

Jak vnímáte účetnictví 
a jeho schopnost poskytovat 
důležité informace pro vede
ní účetní jednotky charakteru 
státního fondu? Jakou změnu 
v tomto směru očekáváte (nebo 
již pozorujete) od reformy účet
nictví státu?
Účetnictví patří zvláště u finanč
ních institucí mezi mimořádně 

důležité a velmi citlivé činnosti. 
Myslím, že od nového pojetí 
můžeme očekávat do budoucna 
skutečně významnější vypovídací 
schopnost, a tím i kvalitnější orien
taci pro řídící činnosti. Rozhodnutí 
o odepisování majetku od 1. ledna 
2011 bude nepochybně sloužit 
k získání věrnějšího obrazu o stavu 
majetku státu.

Státní fondy mají ze zákona 
povinnost auditu účetní závěrky. 
Jak vnímáte roli auditora v této 
oblasti?
Požadavek zákona na povinný 
audit je jistě správný. Úkolem au
ditora je poskytnout nezávislý po
sudek o správnosti účetních údajů 
a je to jedna z forem kontroly 
činnosti fondu. My se snažíme vést 
účetnictví poctivě a co nejpřesněji, 
a tak se nezávislého auditu ne
musíme bát. S firmou BDO Audit, 
s.r.o., která provádí audit fondu již 
několik let, máme velmi dobré zku
šenosti a dobrou spolupráci. Věřím, 
že by totéž řekli auditoři o nás. 
Odborná spolupráce nám pomáhá 
i metodicky.

Rozhovor vedl Petr Slavíček
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Můžete pro naše čtenáře uvést 
několik základních údajů o Vaší 
organizaci?
Státní zemědělský intervenční fond 
je akreditovaná platební agentura 
pro provádění opatření Společné 
zemědělské politiky financova
ných z Evropského zemědělského 
záručního fondu a Evropského 
fondu pro rozvoj venkova. Pilířem 
poskytovaných finančních podpor 
jsou mimo jiné přímé platby vyplá
cené na obhospodařované plochy 
a k nim příslušné národní dorovná
ní. Velké možnosti dotačních titulů 
představuje Program rozvoje ven
kova (PRV), schválený pro progra
mové období 2007–2013. Stejně 
nezanedbatelnou finanční pomocí 
jsou pak tržní opatření prováděná 
v rámci Společné organizace trhu. 
Tato opatření řeší výkyvy poptáv
ky a nabídky trhu a zabezpečují 
zemědělským podnikatelům větší 
jistotu a lepší stabilitu v podnikání. 
SZIF dále provádí administraci vý
vozních a dovozních licencí, záruk, 
systému produkčních kvót, vybírá
ní finančních dávek z výroby cukru, 
a dále administraci národní značky 
kvalitních potravin KLASA.

Existuje nějaká forma spolu
práce mezi státními fondy, nebo 
je zde naopak v některých vzta
zích cítit určitá „profesionální 
řevnivost“?
O soupeření nemůže být řeč, proto
že jednotlivé fondy mají každý svou 
vymezenou oblast působnosti, vzá
jemně si nekonkurují a jsou řízeny 
odlišnými ministerstvy. 

Je Vaše organizace českým 
specifikem nebo existují obdob
né organizace v jiných zemích EU 
či jinde? A pokud existují, jaké 
s nimi máte vazby?

Platební agentury jsou na zákla
dě právních předpisů Evropského 
společenství „povinné“ ve všech 
členských státech EU v případě, že 
chtějí čerpat finanční prostředky 
z evropských zemědělských fondů. 
Každý členský stát musí mít alespoň 
jednu platební agenturu. Každá 
platební agentura musí být akredi
tována a musí být schopna zajistit 
výkon činností, které ji ukládají 
jednotlivé právní předpisy ES. Jak 
jsem již řekl, mezi hlavní činnosti 
platebních agentur EU patří přijímá
ní a schvalování žádostí o dotace, 
provádění plateb, poskytování záloh 
a záruk. Každá platební agentura 
musí mít certifikační orgán a každý 
rok musí provádět účetní závěrku. 
Činnost platebních agentur je mimo 
jiné kontrolována audity Evropské 
komise a Evropského účetního 
dvora. V případě nesrovnalostí 

je na členský stát uplatněna finanč
ní sankce.
Vzhledem ke složitosti a obsáh

losti činnosti platebních agentur je 
nezbytně nutné, aby tyto instituce 
mezi sebou v rámci EU spolupraco
valy. Každá země předsedající Radě 
EU pořádá konferenci platebních 
agentur. SZIF během českého před
sednictví v loňském roce uspořádal 
tuto akci v Praze. Kromě konference 
ještě existuje několik pravidelných 
setkání, jejichž hlavním posláním 
je jednak výměna zkušeností, ale 
také návrhy vůči Evropské komisi, 
například jedním z nejvíce disku
tovaných témat je jak,  nezbytnou 
administrativu zjednodušit (simpli
fikovat). Platební agentury mezi 
sebou spolupracují i bilaterálně, 
zejména při zavádění různých no
vých opatření. Na SZIF se v rámci 
studijních návštěv pravidelně ob
racejí i kandidátské země, které 
požadují informace jak postupovat, 
když v dané zemi platební agen
tura teprve vzniká. Bez dobrých 
vzájemných vztahů je práce jed
notlivých evropských platebních 
agentur nemyslitelná.

S jakými aktuálními problémy se 
Vaše organizace potýká? Jakým 
způsobem se projevuje nebo 
očekáváte, že se projeví, aktuální 
finanční situace státu a často 
diskutované snahy o úspory?
Aktuálně se v rozpočtu SZIF pro 
rok 2010 a taktéž v rámci návrhu 
na rok 2011 potýkáme s poklesem 
objemů schválených finančních 
prostředků z národních zdrojů, a to 
jak na vlastní činnost fondu (správ
ní výdaje), tak v posledních letech 
na výplaty zemědělcům pro národ
ní dorovnání, tzv. Topup. V oblasti 
Programu rozvoje venkova se pro 
pokrytí potřeby prostředků počítá 

Rozhovor s Tomášem Révészem, ředitelem 
Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) 

Neustálé snahy po krácení finančních 
prostředků nejsou řešením

Ing. Tomáš Révész  
studoval na Vysoké škole 
ekonomické a absolvoval řadu 
zahraničních kurzů. Působil 
jako finanční ředitel společnosti 
KAPPA s.r.o., a v minulosti pra
coval v Českomoravské záruční 
a rozvojové bance a v České 
exportní bance. Od roku 2007 
je ředitelem Státního zeměděl
ského intervenčního fondu.
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se získáním zdrojů prostřednic
tvím úvěru. 
Neustálé snahy po krácení fi

nančních prostředků na činnost 
SZIF, mohou v krajní situaci vést 
k tomu, že SZIF nebude schopen 
plně zabezpečovat úkoly, pro které 
byl státem zřízen. Činnost SZIF 
totiž nekončí pouze například ad
ministrováním a vyplácením finanč
ní pomoci zemědělským prvový
robcům, ale pokračuje mimo jiné 

reportováním řady různých hlášení, 
odhadů a předpokladů pro EU 
a tuzemské instituce. Také nesmím 
opominout kontrolní činnost opráv
něnosti jednotlivých nároků a při
dělených finančních prostředků.

Jaké finanční informace musí 
o sobě státní fond vykazovat? 
Lze podle nich nějakým způso
bem hodnotit například efekti
vitu, s jakou státní fond plní své 
úkoly?
SZIF zpracovává a předkládá 
zejména následující finanční 
informace:
• ze zákona č. 256/2000 Sb., 
o SZIF a v souladu s příslušný
mi vyhláškami MF zpracovává 
Výroční zprávu o činnosti SZIF 
a čerpání finančních prostřed
ků, kterou prostřednictvím 
Ministerstva zemědělství před
kládá k projednání vládě ČR, 

• zpracovává čtvrtletní účetní 
a statistické výkazy, které ode
sílá na MF a Český statistický 
úřad,

• vyplňuje a odesílá reporty 
a hlášení související s čerpáním 
prostředků z fondů EU a hlášení 
o odhadech (předpokladech) 
čerpání k datu do EU, 

• dále např. předkládá údaje 
do dotazníků pro OECD, které 
zabezpečuje UZEI, podklady pro 
Zprávu o stavu zemědělství ČR 
daného roku (tzv. Zelená zpráva) 
pro Ministerstvo zemědělství, 
podklady pro monitoring a hod
nocení Společné zemědělské 
politiky za příslušné období atd.

Kvalitu a plnění stanovených 
cílů lze hodnotit z Výroční zprávy 
o činnosti SZIF a čerpání finanč
ních prostředků. Efektivitu a přínos 
plněných úkolů lze vyjádřit ze srov
nání vyplaceného objemu dotací 
žadatelům s vynaloženým obje
mem finančních prostředků na je
jich plnění (tj. správních výdajů). 
Přínosy pro zemědělskou veřejnost 
lze rovněž vysledovat z narůstají
cího počtu realizovaných žádostí 
o dotace. 
Klíčové v hodnocení SZIF je 

ovšem to, že veškerá administrace, 
výplata a kontrola dotací probíhá 
v souladu s příslušnou českou a ev
ropskou legislativou, a díky tomu 
nejsou vůči ČR na rozdíl od jiných 
členských států uplatňovány sank
ce za neoprávněné čerpání pro
středků z fondů EU.

Jaký dopad na účetnictví 
ve Vaší organizaci má reforma 
účetnictví státu?
Postupné zavádění nových účet
ních metod a nový, mnohem 
podrobnější, způsob vykazování 
účetních informací přináší zvýšené 
nároky na činnost v oblasti meto
diky účetnictví a v oblasti realiza
ce změn softwarových řešení při 
zpracování jednotlivých účetních 
agend. Dalším důsledkem je zvýše
ní počtu zpracovávaných účetních 
operací.

Jak hodnotíte připravenost 
reformy na celostátní úrovni? 
Máte dostatek informací? Co 
problémy s výkaznictvím?

Připravenost reformy byla a je 
nedostatečná. Prováděcí předpis 
k novele zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, platné od 1. ledna 
2010, byl zveřejněn pozdě a účetní 
standardy dokonce až po zahájení 
účetní reformy. Uvedené standardy 
navíc nepostihují celou oblast, kte
ré se reforma týká. Není například 
vyřešené účtování dotací. Mnoho 
podstatných informací nám chybí. 
Problémy s reportováním účetních 
dat jsme měli zejména v souvislosti 
s  vnitrovýkazovými a mezivýka
zovými vazbami, které nebyly pro 
státní fondy správně a dostatečně 
včas definovány. 

Jak vnímáte účetnictví a jeho 
schopnost poskytovat důležité 
informace pro vedení účetní jed
notky charakteru státního fon
du? Jakou změnu v tomto směru 
očekáváte (nebo již pozorujete) 
od reformy účetnictví státu?
Pro státní fond jsou určující infor
mace týkající se tvorby a čerpání 
rozpočtu. Informace o čerpání roz
počtu poskytuje účetnictví. Po za
vedení nových účetních metod 
bude účetnictví podávat reálnější 
obraz o aktivech, pasivech, nákla
dech, výnosech a finanční situaci 
SZIF. Využitelné pro SZIF budou 
také informace o podmíněných 
pohledávkách a podmíněných 
závazcích, které nově v účetnictví 
evidujeme pro přípravu střednědo
bého výhledu státního rozpočtu.

Státní fondy mají ze zákona 
povinnost auditu účetní závěrky. 
Jak vnímáte roli auditora?
Přestože SZIF je hodnocen audi
torem výrokem bez výhrad, vždy 
při jednáních a diskusích lze nalézt 
poučení a nový náhled na daňovou 
a účetní problematiku, který nám 
prezentují odborníci firmy BDO 
Prima CA s.r.o., a ti naopak slyší 
zkušenosti našich zaměstnanců 
z praxe. Domnívám se, že tato spo
lupráce je oboustranně prospěšná.

Rozhovor vedl Petr Slavíček


