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HARMONOGRAM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Obecního úřadu Psáry

Čl. I
Úvodní ustanoveni

Povinnost účetní závěrky obecně a závazně stanoví ~ I? a * IS až 23 zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví. Pro uzavíráni a otevírání účtů v územně samosprávných celcích — obcích platí úvodní ustanovení Cl.
IV a V IJčtově osnovy a postupů účtování pio organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové
organizace MF čj. 283/76 104/2000, v platném znění a vyhláška 505/2002 Sb.,. kterou se provádějí některá
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve zněni pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou
územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními Fondy a organizačními složkami státu.

Cílem účetní závěrky je zjištěni:
- stavu majetku a závazků ke stanovenému datu,
- stavu majetkových a finančních Fondů,
- hospodářského výsledku prostřednictvím příjmů a výdajů (nákladt~ a výnosů),
- změny finanční pozice,

— toků peněžních prostředků.

Postup prací na roční účetní závěrce bude probíhat následujícím způsobem :

I. Přípravně práce
1.1. Kontrola převodu zůstatků z minulého roku
1.2. Inventarizace
1.3. Účetní analýza
1.4. Daňová analýza

2. Učetní uzávěrka — uzavírání účetních knih
3. Učetní závěrka
4. Prověření správnosti účetní závěrky
5. Závěrečný účet
6. Zveřejňování údajů

Čl. 2
Přípravné práce účetní závěrky

L Přípravné práce na provedení roční účetní závěrky.
Do této zvolené etapy zahrnuje obec především ty skutečnosti, které souvisí s uzavíráním knih v širším
pojetí a jsou tvořeny takovými postupy, jako je např.:
- Provedení kontroly průběžného evidování transakcí, k nimž v účetním období došlo a které jsou

významně odlišné od běžně evidovaných účetních případů.
- Zhodnocení významu a dopadu hospodářských skutečností zobrazených v účetním systénni.

Kvalita a pojetí účetní soustavy v účetní jednotce a organizační a věcná příprava v průběhu roku.
— Zkompletování potřebné dokumentace k jednotlivým hospodářským operacím a účetním

případům, které budou dokumentovat, že zvolené postupy odpovídají charakteru účetního případu
a platně legislativě.

- Zhodnocení celkové úrovně účetního systému vjednotce z hlediska srozumitelnosti, přehlednosti
a trvanlivosti účetních zápisů.

— Zhodnocení úrovně vnitřního kontrolního systému, úrovně zpracování vnitřních směrnic a jejich
aplikace.

— Kontrola účetního stavu a ocenění majetku a závazků.



Termín těchto přípravných prací je do prosince běžného roku a zodpovídá za ně účetnĺ obecního
úřadu.

1.1. Kontrola převodu zůstatků z minulého roku.
Jedná se o kontrolu zajištění bilanční kontinuity majetku a závazků podle jednotlivých syntetických
analytických účtů popřípadě kontrolu zaúčtování rozdělení hospodářského výsledku v souladu
s rozhodnutím zastupitelstva.
Termín této kontroly je do prosince běžného roku a zodpovídá za ně účetní obecního úřadu.

1.2. Provedeni a vyhodnocení inventarizací a zúčtováni inventarizačních rozdílů.
Provedeni řádné inventarizace majetku a závazků je jednou z hlavních podmínek zabezpečující
průkaznost účetnictví.lnventarizaceje zajištěna směrnicí o inventarizaci majetku a závazků obce, kde
je stanoven její průběh a vyhodnocení podle jednotlivých složek majetku a závazků. Zúčtování
inventarizací bude provedeno na základě zpiávy ústřední inventarizační komise.

Termín provedení a vyhodnocení inventarizací je do 15. I. následujícího roku a zodpovídá za ně
účetní obecního úřadu.

1.3. Cičetní analýza
Učetní analýza znamená provedení kontroly všech logických vazeb v účetní evidenci s ohledem na
zaúčtování všech případů běžného roku jak vyplývá z platných právních předpisů.
Tenuín provedení a vyhodnocení účetní analýzy je do 20. I. následujícího roku a zodpovídá za ně
účetní obecního úřadu.

J .4. Daňová analýza
Daňová analýza znamená vyhodnocení výnosů obce z hlediska daně z příjmů právnických osob tak, aby
mohlo být sestaveno daňové přiznání za uplynulý rok.
Termín provedení a vyhodnocení daňové analýzy je do 20. I. následujícího roku a zodpovídá za ně
účetní obecního úřadu.

Čl.3
Uzavírání účtů

Vlastní uzavírání účetních knih a účtů se stanoví v následujících krocích:

a) převody na účtech rozpočtového hospodaření,
b) vyčíslení zůstatků účtů nákladů a výnosů před zdaněním,
c) vyčíslení zůstatků aktivních a pasivních účtů,
d) zjištění změny finanční pozice,
e) provedení vnitřního zúčtování, .

fl zúčtování všech zůstatků účtů třídy Sa 6 na účet 963-Učet zisků a ztrát,
g) zúčtování všech zůstatků aktivních a pasivních účtů a zůstatku na účtu zisků a ztrát na vrub a ve

prospěch účtu 962-Konečný účet rozvážný. Tento účet je po výše uvedených převodech vyrovnán
a představuje schéma bilance k 31. 12.

Termín provedení uzavírání účetních knih a účtů je do 20. I. následujícího roku a zodpovídá za ně
účetní obecního úřadu.

2. V souladu s ustanovením ~ IS odst. I zákona o účetnictví tvoři účetní závěrku obce finanční a účetní
výkazy, kterými jsou:
- Výkaz o plnění rozpočtu,
- Rozvaha,



- V5kaz 7i~ku a ztrat.
- Příloha.

Termiti provedení uzavírání účetní závěrky je (10 20. I. nasledujícího oku a zodpovida za ne učetn
obecniho uradu

Či. 4
Pro‘ čření sprá‘ nosu

Ověřeni roční účeLni iavěrky auditorem, resp. pracovníkem krajskcho uřadu v ouladu s uslanoveniiu
zákona o obcích (viz ustanovení * 42 zákona č. 128 2000 Sb. a ~ 17 od t. S zakona Č. ‘50 ‘000 Sb.) hude
zajištěno starostoti obce respektive tím koho pověří tak. aby kontrola proběhla asledu1iciho roku.

Či.s
Závěrečný účel

Na základě * 43 zákona č. 128 2000 Sb.. bude předložen zastupitelstvu obce závčrečny učet.

Závěrečný účet obce obsahuje zejména:

a) základní identilikačni údaje (právní forma. sídlo. IČO).
b) zveřejňované údaje 7 finančních a účetních výkazu.
c) přílohu k účetní závěrce ve srozumitelném a úplném rozsahu.
d) výrok auditora resp. pracovníka krajského Üřadu, včetrě jeho jména. čísla dekretu (licence).
e) údaje o duležitých skutečnostech, I< nimž došlo mezi datem, ke kteremu Jsou rozvaha. v‘ kaz zi ku

a ztrát. výka7 o plnění rozpočtu schvalen‘ k předani ta tupitelst‘ u. a datem konáni ~chu,
zastupitelstva, která schvaluje účetní zaverku.

[) výklad L uply nulému a předpokládancmu v voli cinno ti obce a (lalši činno ti (podnikatel I
činnost obce) a finanční situaci účetní jednotky.

g) informace o změně finanční situace (z učtu 933).
h) informace o prodeji a pořizováni dlouhodobeho ínancniho majetku.
i) vymezení akti‘ obce, které nesplňuji podminky budouciho pro~pechu (nedobytne pohledávk\

neupotřebitelný majetek apod.).

Termín provedeni závěrečného účtu obce je do nasledujiciho roku a zodpovida za ne ucetni
obecního úřadu.

Čl.6
Z‘eřej ňo‘ áni (idaju

Udaje z účetních a finančních výkazu spolu s přilohou a o tatn mi udaj i .lsou předlozeny zastupitelstvu.
které je povinno k účetní zaverce zaujmout stanovkko a neřejntt udale.

Zveřejňovane udaje jsou ;

— předepsan~ udaje z rozvah3 a vy kazu zisku a mat. ‚ ykatu O plnení roipoctu ‚I přtloh‘ k ucetni
závěrce.

- výrok auditora (kontrolora KU). ktery ověřil ucetni zavěrku.
— místo uloženi závěrečného účtu a přiloh‘ k učetni zavěrce.
- pohledávky a závazky Po lhutě %platnosti.

dlouhodoby hmotny majetek zatiženy zástavním právem, popř. věcny nu břcnwny .

— zavazk‘ vyznamného charakteru. které nejsou veden\ v účetnictví (např. při ate iaruky ).
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