
Pořadové číslo:  38/4 

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a  

 Přerov 13.04.2018 

Návrh pro 38. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 23. 4. 2018 

Zpravodaj:  Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Eva Řezáčová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Schválení účetní závěrky statutárního města Přerova sestavené ke dni 31.12.2017 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje roční účetní závěrku statutárního města Přerova sestavenou ke dni 31.12.2017, a to v 

souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na 

schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek včetně výsledku hospodaření ve 

výši 129.979.623,80 Kč a jeho použití na tvorbu kategorie výsledek hospodaření předcházejících 

účetních období. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.06.2018 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města 

Rada města Přerova se na své 89. schůzi dne 5. 4. 2018 zabývala návrhem Schválení účetní závěrky 

sestavené ke dni 31.12.2017 a podala návrh Zastupitelstvu města Přerova na její schválení. 

 

Odbor ekonomiky 

Odbor ekonomiky doporučuje schválit výše uvedený návrh usnesení. 

 

 

 



Důvodová zpráva: 

Schvalování účetní závěrky obce za příslušné účetní období spadá do kompetence zastupitelstva 

města, a to dle ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů a je citována v § 84, odst. 2, písm. b), „schvalovat rozpočet obce, závěrečný účet obce a 

účetní závěrku obce sestavenou k rozvahovému dni“. Formálně proces schválení upravuje 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 

prověřování účetních závěrek účetních jednotek veřejného sektoru. 

  

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 § 4 (Příloha 8), 

e) účetní záznamy a doplňující informace vyžádané schvalujícím orgánem. 

  

O úkonu schválení nebo neschválení účetní závěrky sepisuje schvalující orgán protokol (§ 11 odst. 2 

vyhlášky), návrh protokolu je uveden v příloze 9. 

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 vyhl., 

f) identifikaci průkazných účetních záznamů podle § 6 odst. 3 vyhl., 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 vyhl., 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 záznamů 

o hlasování, případně protokolu podle této vyhlášky. Protokol o schválení či neschválení účetní 

závěrky je součástí výkazů předávaných do celostátního systému účetních informací státu v termínu 

do 30.6.2018.  

  

Schválením účetní závěrky se rozumí také schválení výsledku hospodaření účetní jednotky včetně jeho 

rozdělení (§ 29 vyhlášky). Územní samosprávné celky nemají povinnost výsledek hospodaření 

přerozdělovat do fondů, ale mohou jej přidělit do kategorie nerozdělený zisk – výsledek hospodaření 

předcházejících účetních období. 

  

Za rok 2017 statutární město vykazuje účetní výsledek hospodaření ve výši 129.979.623,80 Kč. Je 

třeba rozlišovat výsledek hospodaření vykázaný ve výkazu zisku a ztráty od rozpočtového výsledku 

hospodaření. Výsledek hospodaření ve výkazu zisku a ztráty představuje rozdíl mezi výnosy a náklady 



(včetně nepeněžních nákladů a to účetních odpisů majetku, vytvořených opravných položek, 

dohadných položek, rezerv) bez ohledu na to, zda byly či nebyly uhrazeny předepsané pohledávky či 

závazky. Zatímco rozpočtový výsledek vykázaný ve výkaze pro hodnocení plnění rozpočtu územních 

samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad (FIN 2-12M) představuje rozdíl 

mezi skutečně přijatými příjmy a skutečně uhrazenými výdaji běžného roku, zobrazuje tedy změnu 

stavu finančních prostředků na bázi toku peněz. Jedná se tedy o zobrazení výsledku hospodaření ze 

dvou různých hledisek. 

  

Předmětem schvalování podle výše uvedených pravidel je výsledek hospodaření dle výkazu zisku a 

ztráty (účetní výsledek hospodaření běžného účetního období). Rozpočtové hospodaření je 

schvalováno dle příslušných ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a bude předloženo k projednání a schválení ve formě 

závěrečného účtu. 

  

  

Výsledek hospodaření statutárního města Přerova za rok 2017 

(dle Výkazu zisku a ztráty v Kč) 

   

Náklady na činnosti 584.564.320,79 

Finanční náklady 1.151.556,37 

Náklady na transfery 141.599.018,01 

Daň z příjmů 19.434.230,00 

Náklady celkem 746.749.125,17 

Výnosy z činností 144.767.982,47 

Finanční výnosy 10.797.793,93 

Výnosy ze sdílených dání a poplatků 628.674.029,95 

Výnosy z transferů 92.489.062,62 

Výnosy celkem 876.728.748,97 

Výsledek hospodaření po zdanění 129.979.623,80 

  

  

  

Vytvořený výsledek hospodaření statutárního města Přerova bude po schválení převeden účetně  

do kategorie výsledek hospodaření předcházejících účetních období, kde se stává zdrojem vlastního 

kapitálu. 

  

Podstatným dokumentem pro schválení či neschválení účetní závěrky je zpráva auditora o výsledku 

přezkoumání hospodaření, která shrnuje předmět, hlediska a průkaznost vedení účetnictví. Auditor ve 

zprávě konstatuje: „při přezkoumání hospodaření územního celku za rok 2017 jsme nezjistili žádné 

chyby  a nedostatky“ (podrobněji viz příloha 6).  

  

Příloha 1 - Rozvaha ÚSC - statutární město Přerov k 31.12.2017  

Příloha 2 - Výkaz zisku a ztráty ÚSC - statutární město Přerov k 31.12.2017 

Příloha 3 - Příloha ÚSC - statutární město Přerov k 31.12.2017 

Příloha 4 - Přehled o změně vlastního kapitálu ÚSC-statutární město Přerov k 31. 12.2017 

Příloha 5 - Přehled o peněžních tocích ÚSC - statutární město Přerov k 31.12.2017 

Příloha 6 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření pro územní samosprávný celek statutární  

město Přerov za období od 01.01.2017 do 31.12.2017 

Příloha 7 - Zpráva interního auditora ke schvalování účetních závěrek 2017 

Příloha 8 - Závěrečná zpráva o řádné inventarizaci majetku a závazků města Přerova k 31.12.2017 

Příloha 9 - Návrh protokolu o schválení účetní závěrky  

 

 


