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       V Čelákovicích dne 05. 06. 2015 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 

 
Ing. Josef Pátek - starosta 

 
Ing. Karel Majer – vedoucí OFaP 

 
 
 
MATERIÁL Č. 3. 2 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC Č. 
5/2015 DNE 24. 06. 2015 
 
 

Město Čelákovice – schválení účetní závěrky za rok 2014 
 
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. 2014 
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 pro 
ÚSC Město Čelákovice za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014.  
 
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. 
 
Účetní závěrku města Čelákovic za rok 2014 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, účetní závěrka 
neposkytuje věrný a poctivý obraz účetnictví dle § 7 zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví ve znění pozdějších předpisů, 
- 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, 
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- 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 příspěvkové organizace k datu účetní závěrky. 
 
Návrh na vypořádání výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení. Město 
Čelákovice dosáhlo za účetní období 2014 zisk ve výši 51 007 924,36 Kč. Podle 
účetní metodiky je tato hodnota převáděna na účet výsledků hospodaření minulých 
účetních období. 
 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Zpracovatel doporučuje schválit usnesení č. 3. 2.  
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Není 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Nejsou 
 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
3. 2 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. 
2014 a převod výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení v částce 
51 007 924,36 Kč na účet výsledků hospodaření minulých účetních období. 
 
 
PŘÍLOHY 
 
1. Zpráva o prověrce sestavení účetní závěrky 
2. Účetní závěrka města Čelákovic za rok 2014 
 

 

Podkladový materiál revidoval/a Návrh smlouvy revidoval/a 

 
Ing. Karel Majer – vedoucí OFaP 

 

 
……………………………………………… 

Jméno, příjmení, funkce 
(právník městského úřadu) 

 


