
 

Zastupitelstvo města Čelákovic 

 
Tisk číslo:                           4. 2 

 

Datum konání zastupitelstva města   19. 6.  2014 

 

Název tisku 

 

Město Čelákovice – schvalování účetní závěrky za rok 

2013 

 
 
 
Zpracovatel:   Ing. Karel Majer – ved. odboru FaP 

 
Předkladatel:  Ing. Bohumil Klicpera  - mistostarosta 
 

 

Tisk obsahuje: 

a) důvodovou zprávu 

b) návrh na usnesení 

c) doporučení pracovní skupiny pro přípravu podkladů pro schválení účetní závěrky ÚSC     

města Čelákovic za rok 2013  

d) tabulka předložených podkladů a jejich hodnocení dle hledisek posuzování 

e) prezenční listina 

f) schvalovaná účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přílohy)  

g) inventarizační zpráva o inventarizaci majetku města k 31. 12. 2013 

h) rozbor hospodaření města za rok 2013 

ch) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření pro ÚSC město Čelákovice za období 2013 

i) Zpráva o stavu vnitřního kontrolního systému a průběhu řídící kontroly 

 
 

 

Návrh na usnesení 

 

Zastupitelstvo města Čelákovic schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku města Čelákovic, 

sestavenou k 31. 12. 2013, a převod výsledků hospodaření ve schvalovacím řízení 

v částce 46 149 459,09 Kč na účet výsledků hospodaření minulých účetních období. 

 

 

Důvodová zpráva 

 
Schvalování účetní závěrky města je dané zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 

znění, od roku 2013. Schvalování účetní závěrky města je v pravomoci zastupitelstva města. 

Proces schvalování účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2013 upravuje vyhláška č. 220/2013 

Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek. 



Základní části účetní závěrky je rozvaha, výkaz zisku a ztráty a přílohy s doplňujícími 

informacemi. Podle požadavků vyhlášky č.  220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování 

účetních závěrek vybraných účetních jednotek jsou předloženy další požadované podklady, 

zejména inventarizační zprávu a další doklady k provedené inventarizaci, hospodaření města, 

Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření pro ÚSC Město Čelákovice za období od 1. 1. 

2013 do 31. 12. 2013, zprávu o stavu vnitřního kontrolního systému a průběhu řídící kontroly.  

 

Účetní závěrku lze schválit, jestliže poskytuje věrný a poctivý účetnictví, je - li účetnictví 

úplné a průkazné a zachycuje – li účetnictví řádně finanční situaci dané účetní jednotky. 

 

Pro přípravu podkladů pro schválení účetní závěrky příspěvkových organizací byla 

jmenována pracovní skupina Pracovní skupina 5. května 2014 předložené materiály a 

výsledky hospodaření města projednala, konstatovala, že byly předloženy stanovené materiály 

a schvalovacímu orgánu doporučila schválit účetní závěrku města Čelákovic sestavenou k 31. 

12. 2013, 

protože pracovní skupina  

- nezjistila skutečnosti, které by ji vedly k závěru, účetní závěrka neposkytuje věrný a poctivý 

obraz účetnictví dle § 7 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, 

- nezjistila žádné skutečnosti, které by ji vedly k závěru, že účetnictví není úplné dle § 8 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, 

- nezjistila žádné skutečnosti, které by ji vedly k závěru, že účetnictví není průkazné dle § 8 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, 

- nezjistila žádné skutečnosti, které by ji vedly k závěru, že účetnictví nezachycuje řádně 

finanční situaci příspěvkové organizace k datu účetní závěrky. 

 

Součástí je i návrh na vypořádání výsledku hospodaření. Město Čelákovice dosáhlo za účetní 

období 2013 zisku ve výši 46 149 459,09 Kč. Pracovní skupina doporučuje převod uvedeného 

výsledku hospodaření na účet výsledků hospodaření minulých účetních období. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


