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1: Legislativní rámec:

> vyhláška ě. č.22012013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některych
vybraDých účetních jednotek

> $ 4 odst.8 písm' w) zrákona o účetnictví, $ 84 písm'b) zrikona č' 128/2000 Sb., o obcích

2: Předmět úpralT:

Tato směmice staIrovuje zásady při schvalování účetních závěrek.

3: Zásady při Šchvalování účetních závěřek:

3'1' Účetní závěrku schvaluje zastupitelstvo obce (dáe Zo) Záměl, kteÉ je
schvďovacím orgánem'

3'2. Zo schválí účetní závěrku rrejpozději do 30. 6. roku nísledujícím po roce, za lrter,ý se
účetrrí závěrka schvaluje.

3'3. Proces schvaloviiní účetní závěIky je procesem pruběžným' Je to proces, který
nezačíná sestavením účetní závěIky' ale začínájiž počátkem účetního období.
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Zo přoto prostřednictvím spráYně přováděné předběžné, průběžné a následné
íinanční kontroly ročního rozpočtu sleduje průběžné hospodaření obce a přijímá
potřebná opatření kzamezení yzniku problémů, které by mohly vést k n€schválení
účetní závěrky.

4: Podklady ke schvalování účetní závěrky

Ke schvaloválí účetní závěrky budou zastupitelstvu obce piedloženy tyto podklady:
. Rozvaha
. výkaz Zisku a ŤIáty
. Příloha
. Roční zpráva o pror'edení finanční kontroIy
. Zprávy veiejnosprávni kontoly přijatých dotací, v případě' Že tato je k datu schválení

účetní závěrky k dispozici.
. Zpráva z pÍezklrnu hospodďení' pokud je k datu schvalování účetní závěIky

k dispozici' Pokud bude účetní závěrka schvalována spolu se závěrečn]ín Ílčtem. stačí,
ab)' byla tato zpláva přiloŽenájenom k závěrečnému učtu.

. Inventalizačnízpráva

. Doplňující informace r,ažádané schvalrjjícím olgánen. o tj.to doplňující informace,
které budou součástí schvalované úče1ní závěrky, požádá schvalující ořgán jako celek
a dopředu.

5: Hlasování a schva|ování:

5 ' i. K hlasovríní musí bý pořízený zápis o hlasoýáÍí l ' '.schjaluje dle přibženého

Na požádání členů schvďujícího orgánu se můŽe jmenovitě uvést, kdo jak hlasoval,
případně připomínky ke sch\'?lované účetní závěIce'

5'2. Zastupitelstvo obce účetúí závěIku schválí nebo neschválí. v obou případech se sepíše
protokol o schválení nebo neschválení účetní závěrky'

5.3. Po schválení účetní závěrky se provede účetní zápis 43I 1432. tzn, že rlisledek
hospodaření bude převeden na .,výsledek hospodďení minulých účetních období" (tedy
zaúčtovrín na účet 432)'

5.4. Po neschválení účetní ZávěIky se postupuje poďe ustaíovení { 7'

6: Přotokol o schválení nebo neschválení:

Náležitosti Drotokolu:
a) identifikace schvalované účetní závěIky (rok, zakerý ie zálěrka schyalo\)áfid)
b) datum rozhodování o schválení nebo neschváení účetní závěrky (datun zasedání

ztLstupite lstýa)
c) ideÍtifikaci osob ro^odujicích o schválení nebo neschvá]eni účetní závěIky

6ý men o| aí př í t o 1 é zartupite ]e)

d) výrok o schválení nebo neschválení účetní závětky (schllaluje se neba eschýaluje)
e) v případě neschválení závěrky musí schvalující olgán

. uvést důvody neschválení.

. předložit návřh na odstranění nedostatků,

. stanovit lhůtu projejich odstranění (nejpozději 30-6.),
jinak by byl porušen zákon



f) zápis o neschválení účetní závěÍky podle $ 7 odst' 3
g) \Tjádření účetní jerlnotky k výroku o schválení nebo neschválení účetní závěIky

nebo k zápisu o neschviálení účetní závěrky poďe $ 7 odst. 3, případně k dalším
skutečnostem souvisejícím se schvaloviíním účetní závěrky.

Dne 18.12.2013
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