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Předloha pro 5. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 13. 4. 2015

Předkladatel: Ing. PETR MĚŘÍNSKÝ, náměstek primátora

Zpracovatel: Ing. EVA ŘEZÁČOVÁ, vedoucí odboru ekonomiky
Ing. ANTONÍN HORÁK, vedoucí oddělení účetnictví

Název materiálu:

Schválení účetní závěrky statutárního města Přerova sestavené ke dni 31.12.2014

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje roční účetní závěrku statutárního města Přerova sestavenou ke dni 31.12.2014
a výsledek hospodaření 84.946.366,95 Kč včetně jeho použití na tvorbu kategorie 
nerozdělený zisk.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova se na své 13. schůzi dne 24. 3. 2015 zabývala předlohou Schválení účetní 
závěrky sestavené ke dni 31.12.2014 a podala návrh Zastupitelstvu města Přerova na její 
schválení.

Odbor ekonomiky

Odbor ekonomiky doporučuje schválit účetní závěrku statutárního města Přerova sestavenou 
ke dni 31.12.2014 a výsledek hospodaření 84.946.366,95 Kč včetně jeho použití dle návrhu 
na usnesení. 

Důvodová zpráva:

Dne 1.8.2013 nabyla účinnosti vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování 
účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, vydaná Ministerstvem financí ČR 
(dále jen vyhláška). Mezi vybrané účetní jednotky se mimo jiné řadí i územní samosprávné 



celky. Cílem vyhlášky je sjednocení formálních postupů při zajištění jednoho ze stupňů 
prověřování účetních závěrek účetních jednotek veřejného sektoru.

V této souvislosti došlo také ke změnám  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, kde v § 84 odst. 2, písm. b), byly upraveny kompetence 
vyhrazené zastupitelstvu obce a nově zní „schvalovat rozpočet obce, závěrečný účet obce a 
účetní závěrku obce sestavenou k rozvahovému dni“.

Proces schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek se řídí vyhláškou druhým 
rokem. V loňském roce se jednalo o proces zcela nový, a z tohoto důvodu byla na stránkách 
MF ČR  zveřejněna řada metodických informací, včetně odpovědí na důležité otázky. K těm, 
z hlediska schvalujícího orgánu podstatným, lze přiřadit dotaz na stanovení odpovědnosti   
pravomocí schvalujícího orgánu. Odpověď je uvedena v následující citaci (S.35./12.9.2013):
„Co se týká odpovědnosti schvalujícího orgánu, tak jeho odpovědnost je dána předmětem 
jeho činnosti, kterým je schválení či neschválení účetní závěrky. V žádném případě nepřebírá 
odpovědnost za sestavení účetní závěrky ani za její správnost, úplnost nebo věrnost obrazu 
předmětu účetnictví. Tyto odpovědnosti nese účetní jednotka a nemůže se jich zbavit. 
Schvalující orgán by měl odpovědně shromáždit podklady pro schvalování účetní závěrky, a 
pokud z těchto podkladů nevyplývá, že účetní závěrka nepodává věrný
a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situaci účetní jednotky, účetní závěrku 
schválí“. 

Podklady pro schvalování účetní závěrky se rozumí zejména (§ 5 vyhl.):
a) schvalovaná účetní závěrka (Příloha 1 až 5),
b) zpráva auditora o ověření účetní závěrky, případně další informace a zprávy vypracované 
auditorem, zpráva o výsledku finanční kontroly, případně další informace o závažných 
zjištěních při výkonu veřejnosprávní kontroly a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, 
jsou-li tyto dokumenty v souladu s jinými právními předpisy vypracovány (Příloha 6), 
c) zprávy útvaru interního auditu o zjištěních z provedených auditů, v rámci nichž byly 
zjištěny skutečnosti, které mohou mít vliv na úplnost a průkaznost účetnictví, a roční zpráva 
interního auditu, a to v případě, že je útvar interního auditu u účetní jednotky zřízen v souladu 
s jiným právním předpisem (Příloha 7),
d) inventarizační zpráva a případně další účetní záznamy vztahující se k významným 
skutečnostem podle par. 4 a (Příloha 8)
e) účetní záznamy a doplňující informace vyžádané schvalujícím orgánem (Příloha 9).

O úkonu schválení nebo neschválení sepisuje schvalující orgán protokol (§ 11 odst. 2 vyhl.). 
Protokol obsahuje: 
a) identifikaci schvalované účetní závěrky,  
b) datum rozhodování o schválení nebo neschválení účetní závěrky,  
c) identifikaci osob rozhodujících o schválení nebo neschválení účetní závěrky (identifikací
se rozumí například jméno a příjmení), 
d) výrok o schválení nebo neschválení účetní závěrky,  
e) zápis o neschválení účetní závěrky podle § 7 odst. 3,
f) identifikaci průkazných účetních záznamů podle § 6 odst. 3, případně popis dalších 
skutečností významných pro uživatele účetní závěrky, 
g) vyjádření účetní jednotky k výroku o schválení nebo neschválení účetní závěrky nebo k 
zápisu o neschválení účetní závěrky podle § 7 odst. 3, případně k dalším skutečnostem 
souvisejícím se schvalováním účetní závěrky. 



O každém hlasování schvalujícího orgánu se pořizuje písemný záznam.  Každý z členů 
schvalujícího orgánu má právo, aby v písemném  záznamu o hlasování bylo uvedeno, jak 
hlasoval. Každý člen má  právo své hlasování písemně odůvodnit. Toto písemné odůvodnění 
se stává nedílnou součástí záznamu o hlasování, případně protokolu podle této vyhlášky. 
Protokol se předá v termínu do 30.6.2015 do centrálního systému účetních informací státu.

Součástí procesu schválení účetní závěrky (dle vyhlášky § 29 odst. 1)  je i schválení výsledku 
hospodaření účetní jednotky včetně jeho použití. Za rok 2014 byl vykázán účetní výsledek 
hospodaření ve výši 84.946.366,95 Kč (Příloha 9). Územní samosprávné celky nemají 
povinnost docílený výsledek hospodaření přerozdělovat do fondů, ale mohou jej přidělit do 
kategorie nerozdělený zisk – výsledek hospodaření předcházejících účetních období. 

Podklady dle vyhlášky jsou v přílohách:

Příloha 1 - Rozvaha ÚSC - statutární  město Přerov k 31.12.2014
Příloha 2 - Výkaz zisku a ztráty ÚSC - statutární město Přerov k 31.12.2014
Příloha 3 - Příloha ÚSC - statutární město Přerov k 31.12.2014
Příloha 4 - Přehled o změně vlastního kapitálu ÚSC - statutární město Přerov k 31.12.2014
Příloha 5 - Přehled o peněžních tocích ÚSC - statutární město Přerov k 31.12.2014
Příloha 6 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření pro územní samosprávný celek 
Statutární  město Přerov za období od 1.1.2014 do 31.12.2014
Příloha 7 - Informace Interního auditu k provedeným auditům
Příloha 8 - Závěrečná zpráva o řádné inventarizaci majetku a závazků města Přerova
k 31.12.2014
Příloha 9 - Výsledek hospodařeni 2014
Příloha 10 - Návrh protokolu o schválení účetní závěrky


