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• * auditorská činnost (tři auditoři), daňové poradenství (2 daňoví poradci), účetní 
poradenství, 

• * příspěvkové organizace

. Přezkoumání hospodaření, 

. Ověření výdajů dotací a grantů

. Kontrola účetnictví

• * neziskové organizace

. Audit účetní závěrky, granty

• * obce

. Přezkoumání hospodaření, 

. Poradenská činnost, granty

• * podnikatelské subjekty    

• Audit účetní závěrky, 

• Kontrola účetnictví, dotace
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• Přechodné ustanovení novely zákona č. 304/2008 Sb.

• V případě kulturních památek, sbírek muzejní povahy a církevních staveb jsou účetní jednotky povinny 
provést ocenění … nejdéle do 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

• Účetnictví – vyhláška č. 270/2010 k inventarizacím

• Účetnictví – novelizovaná vyhláška č. 410/2008

• Daňový řád – platnost od 1. 1. 2011

• Novela zákona o dani z přidané hodnoty, platná od 1. 4. 2011

• Zřizovací listiny příspěvkových organizací

• Novela daní z příjmů – základní příděl do FKSP příspěvkových organizací

• Rozpočtové určení daní
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• CO MŮŽEME NABÍDNOUT OBCÍM

• * zpracování daňových přiznání – daň z příjmů, DPH, ostatní daně

• * přezkoumání hospodaření obcí a jimi zřízených příspěvkových organizací

• * poradenská činnost – DPH a možná optimalizace, zřizovací listiny, vnitřní předpisy

• * kontrola plnění podmínek dotací a grantů, jejich optimalizace

• * pravidelná konzultační činnost, forenzní audity

• * vypracování stanovisek k účetním a daňovým problémům

• * zřízení (zakládání) společností obcemi a jejich likvidace, resp. ukončení činnosti

• * vše na základě smlouvy

• NAŠIMI KLIENTY V LIBERECKÉM KRAJI V SOUČASNÉ DOBĚ JSOU NAPŘÍKLAD

• OBCE NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM, RASPENAVA, JINDŘICHOVICE POD SMRKEM, LÁZNĚ LIBVERDA, 
HEJNICE, KAMENICKÝ ŠENOV, STRÁŽ POD RALSKEM, SKALICE U ČESKÉ LÍPY

• PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ KRAJEM :

– DOMOV  SENIORŮ VRATISLAVICE, DOMOV SENIORŮ FRANTIŠKOV, DOMOV SENIORŮ ČESKÝ DUB, 
DOMOV SENIORŮ VELKÉ HAMRY, DOMOV RASPENAVA, APOSS LIBEREC, CENTRUM SOCIÁLNÍCH 
SLUŽEB LIBEREC, DOMOV A CENTRUM JABLONEC NAD NISOU, 

– ZOOLOGICKÁ ZAHRADA LIBEREC, BOTANICKÁ ZAHRADA LIBEREC, DIVADLO F.X.ŠALDY, NAIVNÍ 
DIVADLO, MĚSTSKÉ LESY LIBEREC, KOMUNITNÍ STŘEDISKO KONTAKT, DĚTSKÉ CENTRUM SLUNÍČKO, 
CENTRUM SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB LIBEREC, ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HEJNICÍCH, RALSKU



O – CONSULT  s.r.o. Liberec

• KONTROLNÍ ČINNOST – ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE  

nejenom formální naplňování zákona, ale skutečné prověřování nakládání s majetkem

nejenom korupce, ale i rozkrádání majetku – využívání nedostatečnosti kontroly a nedostatečných 
inventarizací zaměstnanci, ale i vedoucími pracovníky

PŘÍKLADY

• Vedoucí stravování si dojednala s dodavateli provize, které se staly součástí ceny dodávky

• Hospodářka vydávala potraviny do spotřeby s tím, že si část používala pro sebe. Obecně to jde všude tam, 
kde se nekontrolují normy spotřeby potravin. Občas to vedení vyhovuje, když jídelna udělá nějaké to jídlo 
navíc

• Městští policisté neodváděli všechny pokuty

• Vedoucí nepřiznával všechny tržby v plaveckém bazénu – ale obecně jde všude tam, kde nejsou např. 
číslované doklady, resp. vstupenky

• Nepřiznání všech tržeb  z činnosti organizace, ale i obce. Ponechání si vybraných peněz

• Výplata černých duší, práce prováděné na dohodu
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• POVODNĚ A JINÉ ŽIVELNÉ POHROMY  

• § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

od základu daně lze odečíst hodnotu darů poskytnutých obcím, krajům, organizačním 
složkám státu, právnickým osobám se sídlem na území České republiky, jakož i právnickým 
osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek, a to na financování vědy a vzdělávání, 
výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a 
ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické, ekologické, 
humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, 
tělovýchovné a sportovní, a politickým hnutím a politickým stranám na jejich činnost, dále 
fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky provozujícím školská a zdravotnická 
zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, na financování 
těchto zařízení …. Pokud hodnota daru činí alespoň 2.000,00 Kč. 

Obdobně se postupuje u darů na financování odstraňování následků živelné pohromy, ke 
které došlo na území České republiky nebo jiného členského státu Evropské Unie, Norska 
nebo Islandu.

V úhrnu lze odečíst nejvýše 5% ze základu  daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, 
kteří nejsou založeni nebo zřízení za účelem podnikání. 
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• ZÁKON ČÍSLO 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

• § 20 odst. 1 zákona

• Od daně dědické a daně darovací je osvobozeno bezúplatné nabytí majetku

• b) územním samosprávným celkem a jím zřízenou příspěvkovou organizací ….

• § 21 odst. 5

• Daňové přiznání k dani dědické nebo dani darovací se nepodává při bezúplatném nabytí nebo 
poskytnutí majetku, je-li od daně dědické nebo darovací osvobozeno …
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KONTAKTY

Firma : O – CONSULT s.r.o. 
sídlo : 460 01  Liberec, Baarova 48/4

Telefon : 485 102 546, 485 105 459

E-mail : o-consult@o-consult.cz

oehl@o-consult.cz

Webové stránky : www.o-consult.cz
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