Krajský úřad Zlínského kraje, odbor ekonomický – oddělení účetnictví

Termíny pro odesílání finančních a účetních výkazů do systému CSÚIS
leden – červen 2021
Finanční výkazy FIN 2-12M
Termíny pro odesílání finančních výkazů stanovuje vyhláška č. 5/2014 Sb. - o způsobu, termínech
a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů,
rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů
Regionálních rad regionů soudržnosti; Příloha 2, bod 7.1, 7.3, 7.4.
Krajský úřad stanovuje obcím a DSO termín pro předání výkazů 3 pracovní dny před termíny
uvedenými ve vyhlášce, z důvodu zajištění kontroly úplnosti a správnosti předaných výkazů, a to dle
vyhlášky 5/2014 Sb., Příloha 2, odst. 3 a 5.
Zasílání výkazů do systému
CSUIS nejpozději do:

Rozpočtové období
leden, únor
březen
duben
květen
červen

1.1. – 28.2.2021
1.1. – 31.3.2021
1.1. – 30.4.2021
1.1. – 31.5.2021
1.1. - 30.6.2021

17. 3. 2021
15. 4. 2021
17. 5. 2021
16. 6. 2021
15. 7. 2021

Uvedené termíny pro zasílání finančních výkazů jsou stejné i pro zasílání přehledu konsolidací
za příslušný měsíc.

Účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha)
Termíny stanovuje vyhláška č. 383/2009 Sb. - technická vyhláška o účetních záznamech; Příloha č. 3
Současně vyhláška č.383/2009 Sb., § 5 odst. 7 říká, že obec a DSO předávají účetní záznamy
v termínech, které stanoví krajský úřad tak, aby měl možnost zajistit kontrolu úplnosti a správnosti
předaných výkazů. Z tohoto důvodu jsou termíny pro odeslání výkazů stanoveny o 3 pracovní dny
dříve, než je uvedeno v citované vyhlášce.
Termíny pro vybrané účetní jednotky, které nepředávají pomocný analytický přehled (podle § 3a
vyhlášky č. 383/2009 Sb.).
Účetní období

Zasílání
výkazu
nejpozději do:

březen
červen

21. 4. 2021
21. 7. 2021

do

systému

CSÚIS

Termíny pro vybrané účetní jednotky, které předávají pomocný analytický přehled (podle § 3a
vyhlášky č. 383/2009 Sb.).
Účetní období

Zasílání
výkazu
nejpozději do:

březen
červen

27. 4. 2021
27. 7. 2021

1

do

systému

CSÚIS
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Pomocný analytický přehled
PAP předávají vybrané účetní jednotky podle Vyhl. 383/2009 Sb. § 3a, odst.1, s výjimkou účetních
jednotek podle § 3a, odst. 2.
Termíny stanovuje vyhláška č. 383/2009 Sb. - technická vyhláška o účetních záznamech, příloha 2b
Účetní období

Zasílání
výkazu
nejpozději do:

březen
červen

30. 4. 2021
30. 7. 2021

do

systému

CSÚIS

Informace o schválení nebo neschválení účetní závěrky, včetně souvisejících
informací
Termín stanovuje vyhláška č. 383/2009 Sb. - technická vyhláška o účetních záznamech; Příloha č. 4.

Účetní období
Řádná účetní závěrka za rok 2020
Mimořádná účetní závěrka

Zaslání informace o schválení nebo
neschválení
účetní
závěrky,
včetně
souvisejících informací do systému CSÚIS
nejpozději do:
31. července 2021
do 3 měsíců od rozvahového dne

Zlín 9.2.2021

2

