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       V Čelákovicích dne 10. 6. 2020 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 
 

……………………………………………… 
Ing. Josef Pátek - starosta 

 
………………………………………………. 

Ing. Karel Majer – vedoucí OFaP 
 

 
 
 
MATERIÁL Č. 2. 3 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC Č. 
20/2021 DNE 23. 6. 2021 
 
 
Město Čelákovice – schválení účetní závěrky za rok 2020 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Schvalování účetní závěrky města je dané zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění. Schvalování účetní závěrky města je v pravomoci zastupitelstva 
města. Proces schvalování účetní závěrky, sestavené k 31. 12. 2020, 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 byly předloženy další 
požadované podklady, zejména inventarizační zpráva a další doklady k provedené 
inventarizaci a hospodaření města, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 
ÚSC Město Čelákovice za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.  
 
Účetní závěrku lze schválit, jestliže poskytuje věrný a poctivý obraz účetnictví, je – li 
účetnictví úplné a průkazné a zachycuje – li účetnictví řádně finanční situaci dané 
účetní jednotky. 
Účetní závěrku města Čelákovic za rok 2020 prověřila společnost ATLAS AUDIT s. r. 
o.  Výsledek prověrky je uveden ve Zprávě o prověrce sestavení účetní závěrky 
územně samosprávného celku Město Čelákovice. 
Ze Zprávy vyplývá, že  
- nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by vedly k závěru, že účetní závěrka 
neposkytuje věrný a poctivý obraz účetnictví dle § 7 zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví ve znění pozdějších předpisů, 
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- nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by vedly k závěru, že účetnictví není úplné 
dle § 8 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, 
- nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by vedly k závěru, že účetnictví není 
průkazné dle § 8 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, 
- nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by vedly k závěru, že účetnictví 
nezachycuje řádně finanční situaci územního celku k datu účetní závěrky. 
 
Návrh na vypořádání výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení. Město 
Čelákovice dosáhlo za účetní období 2020 zisk z hlavní i hospodářské činnosti v 
celkové výši 200 342 147,58 Kč. Podle účetní metodiky je tato hodnota převáděna na 
účet výsledků hospodaření předcházejících účetních období. 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Zpracovatel doporučuje schválit usnesení č. 2. 3.  
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Není 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Nejsou 
 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
2. 3 Zastupitelstvo města Čelákovic schvaluje v souladu s ustanovením § 84 
odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, účetní závěrku města Čelákovic, sestavenou k 31. 12. 
2020 a převod výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení v částce 
200 342 147,58 Kč na účet výsledků hospodaření předcházejících účetních 
období. 
 
PŘÍLOHY 
 
1. Zpráva o prověrce sestavení účetní závěrky 
 
 

Za věcnou a obsahovou správnost 
materiálu odpovídá 

Za právní správnost smlouvy a návrhu 
usnesení odpovídá 

 
……………………………………………… 

Ing. Karel Majer – vedoucí OFaP 
 

 
……………………………………………… 

Mgr. Jiří Havelka - právník městského 
úřadu 

 



 
 
ATLAS AUDIT s.r.o. 
K Bílému vrchu 1717, 250 88  Čelákovice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZPRÁVA O PROVĚRCE SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁV ĚRKY 
 

územně samosprávného celku 

 
město Čelákovice 

 
 
 
 
 
 

Přílohy: 
1. Rozvaha ke dni 31. 12. 2020 

2. Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2020 

3. Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2020 

4. Přehled o peněžních tocích ke dni 31. 12. 2020 

5. Přehled o změnách vlastního kapitálu ke dni 31. 12. 2020 

 

 

 

Rozdělovník: 
Výtisk č. 1 – elektronická verze, Výtisk č. 1 a 2 – tištěná verze  město Čelákovice 
Výtisk č. 1 – elektronická verze      ATLAS AUDIT s.r.o. 

 

 
 



 
ZPRÁVA O PROVĚRCE SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁV ĚRKY 

 
územně samosprávného celku 

 
město Čelákovice 

1. Příjemce zprávy 
Zpráva je určena pro orgány územně samosprávného celku. 

2. Identifikace územně samosprávného celku 

Název územně samosprávného celku:   město Čelákovice 
Sídlo územně samosprávného celku:        Náměstí 5. května 1, 250 88 Čelákovice 

     Identifikační číslo:        002 40 117 
 

Provedli jsme prověrku sestavení účetní závěrky územně samosprávného celku za účetní období 2020.  
 
Za sestavení účetní závěrky je odpovědné vedení územně samosprávného celku. Naší úlohou 
je vydat zprávu o prověrce sestavení účetní závěrky.  

 
Prověrku jsme provedli v souladu s požadavky § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., a mezinárodním 
standardem pro prověrky. Vyhláška požaduje, aby byly v souladu s § 4 vyhlášky předloženy podklady 
pro schvalování účetní závěrky v rozsahu vymezeném v § 5 vyhlášky a prověrka v souladu 
s mezinárodním standardem naplánována a provedena tak, abychom získali střední úroveň jistoty, 
že sestavená účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Prověrka je omezena především 
na ověření souladu předložených podkladů pro schválení účetní závěrky s platnými předpisy. 

 
Při prověrce sestavení účetní závěrky jsme:  

1) Nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k závěru, že účetní závěrka 

neposkytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví dle § 7 zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; 

2) Nezjistili  žádné skutečnosti, které by nás vedly k závěru, že účetnictví není úplné 

dle § 8 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; 

3) Nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k závěru, že účetnictví není průkazné 

dle § 8 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; 

4) Nezjistili  žádné skutečnosti, které by nás vedly k závěru, že účetnictví nezachycuje 

řádně finanční situaci územního celku k datu účetní závěrky. 

Obchodní jméno a číslo oprávnění auditora 
 
ATLAS AUDIT s.r.o. 
K Bílému vrchu 1717, 250 88  Čelákovice 
Číslo auditorského oprávnění 300 
 
Ing. Tomáš Bartoš         
Číslo auditorského oprávnění 1122         
               
 
V Čelákovicích dne 23. 04. 2021 
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