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Důvodová zpráva k předložení zastupitelstvu
Zastupitelstvo obce schvaluje do 30.6. běžného roku účetní závěrku obce a závěrečný účet obce za
předchozí rok.
Postupy pro schválení účetní závěrky stanovuje vyhláška č. 220/2013 Sb.
Postupy pro schválení závěrečného účtu obce zákon č. 250/2000 Sb.
Zastupitelstvo obce na základě předložených dokumentů vypracuje protokol o schválení (neschválení)
účetní závěrky, který bude odeslán do CSUIS.
Obsahy nebo významné dokumenty k účetní závěrce a k závěrečnému účtu jsou dány uvedenými
závaznými právními předpisy:
Účetní závěrka
Schvalovaná závěrka
Výkaz Rozvaha (majetek, závazky, vlastní zdroje)
Výkaz zisku a ztráty (výkonnost, finanční pozice)
Příloha UZ (doplňující a vysvětlující informace
k výkazům a další skutečnosti)
Zpráva o výsledku přezkoumání
Inventarizační zpráva

Závěrečný účet
Výkaz FIN 2-12M – plnění rozpočtu v plném členění
rozočtovou skladbou
Výkaz Rozvaha (majetek, závazky, vlastní zdroje)
Výkaz zisku a ztráty (výkonnost, finanční pozice)
Příloha UZ (doplňující a vysvětlující informace
k výkazům a další skutečnosti)
Zpráva o výsledku přezkoumání

Všichni členové ZO obdrželi finanční a účetní výkazy za rok 2014, taktéž inventarizační zprávu a zprávu o
přezkoumání hospodaření obce za rok 2014.
Základní informace pro uživatele závěrky
Rozvaha
Výkaz zisků a ztráty
Příloha účetní závěrky

Strukturované informace o majetku, závazcích a
vlastních zdrojích v hodnotách brutto a netto ve
srovnání s minulým obdobím
Informace o výkonnosti a finanční pozici účetní
jednotky
Informace o účetních metodách, doplňující
informace k částem účetní závěrky, včetně
informací evidovaných v podrozvaze (majetek,
podmíněné pohledávky a závazky)

Rozsah a způsob sestavení roční účetní závěrky obcí a náplň položek jednotlivých výkazů jsou stanoveny
prováděcí vyhláškou č. 410/2009 Sb. Termíny sestavení a předání výkazů účetní závěrky do Centrálního
systému účetních informací státu (CSÚIS) jsou stanoveny vyhláškou č. 383/2009 Sb.
Účetní jednotka má zpracovaný účtový rozvrh v souladu se stanovenou směrnou účtovou osnovou pro rok
2014 dle přílohy č. 7 prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb.
V rámci účetní závěrky k rozvahovému dni 31. 12. 2014 byly zaúčtovány všechny známé účetní případy,
které věcně a časově souvisí s hospodařením obce v roce 2014. Zaúčtované účetní případy byly doloženy
věcně správnými doklady s náležitostmi dle § 11, zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a v souladu s
vnitřními směrnicemi obce.
Obec provedla inventarizaci majetku a závazků k rozvahovému dni, stavy inventarizovaných účtů souhlasí
se stavem účtů v účetnictví (viz Inventarizační zpráva). Účetní jednotka má vypracovanou směrnici k
inventarizaci ve vazbě na vyhlášku č. 270/2010 Sb. V souladu s vyhláškou byl vypracován plán inventur,
jmenována inventarizační komise, zpracovány inventurní soupisy a vypracována inventarizační zpráva.
Účetní jednotka zpracovala předepsané výkazy účetní závěrky k rozvahovému dni 31. 12. 2014 a v termínu
je zaslala do CSÚIS. Zaslané výkazy splňují základní výkazové a mezivýkazové vazby.
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Některé vybrané účetní případy
Výkaz zisku a ztráty (ZZ)
Náklady
A. I.
SU 504 Prodané zboží

mínusová hodnota -4 900,-- Kč

jedná se o doúčtované zboží,
letecké snímky, nenaskladněné
při nákupu v r. 2013

SU 556 Tvorba OP

mínusová hodnota -53 193,40 Kč

jedná se o zrušení opravné
položky k penále firmy Klempík

SU 557 Náklady z vyřazených nárůst oproti roku 2013
pohledávek
Výnosy
C. 2.
Výsledek hospodaření

ztráta -440 220,43 Kč

jedná se o zrušení pohledávky –
penále firmy Klempík

ztráta je způsobená zrušením
pohledávky – penále firmy
Klempík

Komentář k rozdílu mezi rozpočtovým a účetním výsledkem hospodaření (VH)
VH rozpočtový
VH účetní

617 791,57 Kč (Fin 2-12 IV. ř. 4440)
-440 220,43 Kč (ZZ C.2.)

Výsledek rozpočtového hospodaření tvoří rozdíl mezi příjmy (třída položek 1-4) a výdaji (třída položek 5
a 6). Výsledek účetního hospodaření dle výkazu zisku a ztráty tvoří rozdíl mezi výnosy (účtová třída 6) a
náklady (účtová třída 5). Jedná se o rozdílné výsledky; kdy každý je založen na jiném hledisku zjišťování.
Návrh na znění usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Černolice za rok 2014 s výhradami.
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2014.

Příloha: Návrh Protokolu o schvalování účetní závěrky za rok 2014

