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Směrniceč,.1l20|4,

o schvalování účetníchzáněrekměstyse a příspěvkové organizace

směrnicesevydává kzabezpečení
úkolůstanovených
vyhláškouě.220l20|3Sb.,o poŽadavcích
na schvaloviíní
účetních
závěrekněkterýchvybranýchúčetních
jednotek,ze dne 223.2Ot3,
přijetímsměrnicese naplňujeust.$4 odst.8zákonač.563lIg9ISb.,
v jeho pozdějších
změnách
a doplňcích.

čt.r.

Předmět úpravy
Tato směrnice stanoví požadavky na schvalování účetníchzávérek některých
vybraných
jednotek, jako je obec a příspěvková otganízacea poskyování
účetních
součinnosti osob
zučastněnýchna tomto schvalování.

Čt.z

Zá|<|adní
pojmy
Pro účely
tétovyhláškyse rozumí:
schvalovanouúčetnízávěrkou, je účetnízávěrka sestavenák rozvahovémudrii rieetni
jednotkou,jako je obec a příspěvková otganizace,jejichžúčetní
závěrkaje schvalována.
Dotčenouosobouúčetní
jednotkyje jejípracovník-účetní.
Dotčené
osoby spolupracujíse schvalujícímorgánemtak, aby byly zajištěnypodmínkypro
schvalováníúčetní
závěrky,

cl.3

Organizace schvalováníúčetní
závérts,
Zajištěnía pŤíprav
a podkladůpro schvaloviíní
:
.

Účetníjednotka zajistípředložení
a přípravupodkladůpro schvalováníúčetní
závěrky
schvalujícímuorgánu přehledným způsobem,kteý umoŽní efektivní posouzení
úplnostia průkaznostiúčetnictví
a vyhodnocenípředvídatelnýchrizik ve vúahu
k věrnémua poctivémuobrazuúčetnictví
jednotky.
účetní
o Dotčenáúčetní
jednotkaumožníčlenům
schvalujícího
orgánunahlédnoutdo účetních
knih a dalšíchúčetníchzáznami, činit podnéty,u účelemzlepšení
skutečností,
požadovatzveřejnění.Podkladem pro schvalováníse rozumí
zejménaschvalovaná
účetní
závěrka,zprávao výsledkufinančních
kontrol, inventarizačiízpráva,
Podkladypro schvalováníúčetní
závěrky:
o Schvalovanáúčetnízávěrka:
Rozvaha,Yýkazzisku a ztrát,Pří|oha.Fin 2-t2M.
C Zpráva auditorao výsledkukontrolyhospodaření.
o Inventarizační
zptávaa dalšíúčetní
záznany,

Čt.l
S chválení účetnízáv érlry
Pokud schvalující orgán na zák|adépředloŽených podkladů zjistí, Že schvalovaná úěetní
závěrka poskytuje věmý a poctiqý obraz účetnictvía finančnísituace úěetníjednotky, účetní
závětkll schválí. Schvalující orgžnnemůžeschválit pouze ěást závěrky.

Čt.s
Nes chválení účetnízáv ér|ry
Pokud schvalující orgán na zák|adě předložených podkladů zjistí, že tčetní závěrka
neposkytujevěrný a poctivý obraz úěetnictví,nebo mu nebyly předloŽeny významnépodklady,
uzávěrku neschválí. Protokol o neschválení obsahuje popis skutečností, odůvodnění
neschválenía lhůtuk odstraněnínedostatků.

čt.o

Dodatečné
schváleníúčetní
závěrky
jednotkanápravuzjištěnýchnodostatků
Při neschváleníúčetní
závérkypodle $7 zajistíúčetní
ve stanovenélhůtě,aby mohla být účetnízávěrka schválena.Nezajistí-li dotčenáúčetní
jednotkave stanovené
lhůtěnápravuskutečnosti,ježbyly
důvodempro neschválení,schvalující
potvrdí
orgiín
neschváleníúčetní
lzávérky,Toto rozhodnutíodůvodní.
Čt.l
Protokol o schvalováníúčetní
závér|<y
o úkonuschválenínebo neschválenísepisujeschvalujícíorganprotokol s názvem,, Účetní
závěrkaměstyse
Zápy aMŠZapy zarok,.....
Dál e protoko1obsahuje přílohy-úč
etnízáunamy:
. IČo' datumroáodoviánío schváleníneboneschválení
. YýkazFIN za sledovanýrok- obec
. Rozvaha,Yýkazziskua úrát,PÍíIoha-obec,
MŠ
. Hodnotící
zpráva-MŠ
. Seznamposkytnuých a přijatýchtransferů-obec
. Podílpohledávekazávazktt-obec
. Inventarizaění
zpráw-obec, MŠ
. Zpráva finaněníhovýboru-obec
. Veřejnosprávníkontrola.MŠ
. Schváleníqýsledkuhospodaření
jednotkya jeho rozdělení. městys,MŠ.
účetní
Výrok o schválenínebo neschválení,identifikaci schvalujícíhoorgiínu,identifikaceúčetní
závérky,datumschváleníneboneschváleníúčetní
uzávěrky.
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čt.s

jednotlry
Schvalujícíorgán účetní
Schvalujícímorgánem obce a pffspěvkovéorganízaceje zastupitelstvoobce, předsedou
schvalujícíhoorgrínuj e starosta.
závěrkasestavuje.
odedne,ke kterémuseúčetní
Úoetni závěrkamusíbý schválenado 6 měsíců
čt.q
Účinnost
městyseZápy dne |8.3.2014, Usnesenímč.
Tato směmicebyla schválenazastupitelstvem
16, a tímtodnemnabýváúčinnosti.
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VladimírVlěek
starosta

Vyvěšeno:
Sejmuto:

