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Směrnice č,.1 l20|4,

o schvalování účetních záněrekměstyse a příspěvkové organizace

směrnice se vydává kzabezpečení úkolů stanovených vyhláškouě.220l20|3 Sb., o poŽadavcích
na schvaloviíní účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, ze dne 223.2Ot3,
přijetím směrnice se naplňuje ust. $4 odst.8 zákonač.563lIg9ISb., v jeho pozdějších změnách
a doplňcích.

čt. r.
Předmět úpravy

Tato směrnice stanoví požadavky na schvalování účetních závérek některých vybraných
účetních jednotek, jako je obec a příspěvková otganízace a poskyování součinnosti osob
zučastněných na tomto schvalování.

Čt.z
Zá|<|adní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí:

schvalovanou účetní závěrkou, je účetní závěrka sestavená k rozvahovému drii rieetni
jednotkou, jako je obec a příspěvkov á otganizace, jejichžúčetní závěrka je schvalována.
Dotčenou osobou účetní jednotky je její pracovník-účetní.

Dotčené osoby spolupracují se schvalujícím orgánem tak, aby byly zajištěny podmínky pro
schvalování účetní závěrky,

cl.3
Organizace schvalování účetní závérts,

Zajištění a pŤíprav a podkladů pro schvaloviíní :

. Účetní jednotka zajistípředložení a přípravu podkladů pro schvalování účetní závěrky
schvalujícímu orgánu přehledným způsobem, kteý umoŽní efektivní posouzení
úplnosti a průkaznosti účetnictví a vyhodnocení předvídatelných rizik ve vúahu
k věrnému a poctivému obrazu účetnictví účetní jednotky.

o Dotčená účetní jednotka umožní členům schvalujícího orgánu nahlédnout do účetních
knih a dalších účetních záznami, činit podnéty ,u účelem zlepšení skutečností,
požadovat zveřejnění. Podkladem pro schvalování se rozumí zejména schvalovaná
účetní závěrka, zprávao výsledku finančních kontrol, inventarizačií zpráva,

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

o Schvalovaná účetnízávěrka: Rozvaha, Yýkazzisku a ztrát,Pří|oha. Fin 2-t2M.
C Zpráva auditora o výsledku kontroly hospodaření.
o Inventarizační zptáva a další účetní záznany,



Čt. l
S chválení účetní záv érlry

Pokud schvalující orgán na zák|adé předloŽených podkladů zjistí, Že schvalovaná úěetní
závěrka poskytuje věmý a poctiqý obraz účetnictví a finanční situace úěetní jednotky, účetní
závětkll schválí. Schvalující orgžnnemůže schválit pouze ěást závěrky.

Čt. s
Nes chválení účetní záv ér|ry

Pokud schvalující orgán na zák|adě předložených podkladů zjistí, že tčetní závěrka
neposkytuje věrný a poctivý obraz úěetnictví, nebo mu nebyly předloŽeny významné podklady,
uzávěrku neschválí. Protokol o neschválení obsahuje popis skutečností, odůvodnění
neschválení a lhůtu k odstranění nedostatků.

čt. o
Dodatečné schválení účetní závěrky

Při neschválení účetní závérky podle $7 zajistí účetní jednotka nápravu zjištěných nodostatků
ve stanovené lhůtě, aby mohla být účetní závěrka schválena. Nezajistí-li dotčená účetní
jednotka ve stanovené lhůtě nápravu skutečnosti,ježbyly důvodem pro neschválení, schvalující
orgiín potvrdí neschválení účetní lzávérky, Toto rozhodnutí odůvodní.

Čt.l
Protokol o schvalování účetní závér|<y

o úkonu schválení nebo neschválení sepisuje schvalující organ protokol s názvem,, Účetní
závěrkaměstyse Zápy aMŠ Zapy zarok,.....

Dál e protoko 1 ob sahuj e přílohy-úč e tní záunamy :
. IČo' datum roáodoviání o schválení nebo neschválení
. YýkazFIN za sledovaný rok- obec
. Rozvaha,Yýkazzisku a úrát,PÍíIoha-obec, MŠ
. Hodnotící zpráva- MŠ
. Seznam poskytnuých a přijatých transferů-obec
. Podíl pohledávek azávazktt-obec
. Inventarizaění zpráw-obec, MŠ
. Zpráva finaněního výboru-obec
. Veřejnosprávníkontrola.MŠ
. Schválení qýsledku hospodaření účetní jednotky a jeho rozdělení . městys, MŠ.

Výrok o schválení nebo neschválení, identifikaci schvalujícího orgiínu, identifikace účetní
závérky, datum schválení nebo neschválení účetní uzávěrky.
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čt. s
Schvalující orgán účetní jednotlry

Schvalujícím orgánem obce a pffspěvkové organízace je zastupitelstvo obce, předsedou
schvaluj ícího orgrínu j e starosta.

Úoetni závěrka musí bý schválena do 6 měsíců ode dne, ke kterému se účetní závěrkasestavuje.

čt. q
Účinnost

Tato směmice byla schválena zastupitelstvem městyse Zápy dne |8.3.2014, Usnesením č.
16, a tímto dnem nabýváúčinnosti.
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Vladimír Vlěek
starosta

Vyvěšeno:

Sejmuto:
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