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Příloha k návrhu účetní závěrky, sestavená za účetní období 2018, v souladu s § 18  

zákona  

č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a  prováděcí vyhlášky 

Ministerstva financí České republiky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví  

pro účetní jednotky účtujícími v soustavě podvojného účetnictví 

 

Obsah : 

a) Úvodní část 

b) Informace o účetních metodách  a  obecných účetních zásadách a způsobech oceňování 

c) Doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty 

d) Ostatní 

 

 

 

a)  Úvodní část 

 

 

Název obce: Obec Terezín 

Sídlo: Terezín 78, 696 14 Čejč 

Právní forma: obec – územně samosprávný celek 

IČ: 00488461 

Předmět činností :                           dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

Rozvahový den:                                31.12.2018 

Okamžik ke kterému se  

 účetní závěrka sestavuje:                 31.12.2018 

Měna, ve které je účetní závěrka 

sestavena:                                         CZK 

 

0rganizační struktura úřadu 

 

Zastupitelstvo obce   

 

Starosta        

                    

Místostarosta    

                             

Výbor finanční a kontrolní    

 

Počet zaměstnanců:                      5   

                  

Členové orgánů: 

 

Volební období 2014-2018      Volební období 2018-2022 

 

Zastupitelstvo obce:  

Ing. Hanák Antonín - starosta     Ing. Hanák Antonín - starosta  

Kostiha Dušan - místostarosta            Esterková Ludmila - místostarostka 

Hanák Petr               Ondrůnjová Adéla   

Esterková Ludmila       Bc. Vrba Vítězslav 

Bc.Bayerová Pavlína              Kostiha Dušan    

Hovězák Luděk              Dohnalová Zlata  
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Ondrůjová Ludmila              Fridrich Roman  

Výbor finanční:                                                                                                                 

Ondrůjová Adéla-předseda   

Ondrůjová Jitka 

Hanáková Martina    

 

 

Výbor kontrolní:  

Bc.Vrba Vítězslav-předseda 

Dohnalová Zlata 

Varmužová Veronika   

 

 

 

b) Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech  

     oceňování 

 

Obec vychází při stanovení účetních metod, zásad a způsobů oceňování ze zákona č. 563/1991 Sb.  o účetnictví 

ve znění pozdějších předpisů, prováděcí vyhlášky Ministerstva financí České republiky č.  410/2009 Sb., kterou 

se provádějí některá ustanovení  zákona č. 563/1991  Sb.  o účetnictví ve znění pozdějších   předpisů, Českých 

účetních standardů pro územní  samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky  

státu. 

 

Oceňování reálnou hodnotou  majetku a závazků – prováděno dle způsobu stanoveném v § 25 zákona 

č.563/1991 Sb. o účetnictví  u majetku a závazků. 

Odchylky od účetních metod účetní jednotka neuplatňuje. 

 

 

Dlouhodobý majetek 

 

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek se oceňuje podle §25 zákona č. 563/1991 SB. o účetnictví. 

Obec v souladu s výše uvedenými právními předpisy oceňuje DNM a DHM pořizovacími cenami a eviduje 

majetek na příslušných majetkových účtech účtového rozvrhu obce (účtová třída 0). Obec nepoužívá 

reprodukční pořizovací cenu. 

Obec odepisuje čtvrtletně a účtuje o opravných položkách. 

 

 

Pořízení majetku vlastní činností: 

Organizace nevlastní uvedený majetek 

 

Dlouhodobý finanční majetek, cenné papíry: 

Organizace nevlastní uvedený majetek 

 

 

 

 

 

Zásoby 
 

Zásoby jsou dle svého charakteru vedeny na příslušném syntetickém účtu, účtového rozvrhu obce, kde je 

analyticky rozčleněn dle druhu zásoby. V souladu se směrnou účtovou osnovou stanovenou zákonem a 

vyhláškami MF ČR jde o účty účtové třídy 1 – Zásoby (11 - Materiál a 13 - Zboží). 

Zásoby se oceňují podle §25 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví pořizovacími cenami.  

 

Obec Terezín – účty účtové třídy 1 – Zásoby vede.  
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Účtování záloh 

Obec o zálohách běžně účtuje. 

 

Způsob účtování o mzdách za prosinec 

Mzdy za prosinec jsou vypláceny v měsíci lednu k 15.1. následujícího roku. 

 

 

c) Doplňující údaje k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty 

 

Bankovní úvěry, jejich použití, použití kontokorentního úvěru: 

 

Obec uzavřela smlouvu o úvěru dne 29.11.2017 s Českou spořitelnou. Účel úvěru - financování „Projektu“. 

První splátka úvěru proběhne v pololetí r.2019. 

Uzavřený úvěr v roce 2016 s Českou spořitelnou na financování kupní ceny Nemovitostí se pravidelně ročně 

splácí. 

 

Obec nemá zřízený kontokorentní úvěr. 

 

 

Celkem výnosy – účty výnosové tř. 6 strana Dal   8 742 264,98 

Celkem náklady – účty nákladové tř. 5 strana Má dáti  8 704 273,95 

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení – účet 431      37 991,03 

 

Do 30.6.2019 musí účet 431 vykazovat 0, proto se vždy schvaluje zároveň se závěrečným účtem přeúčtování 

výsledku hospodaření na účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období. 

 

Výsledek hospodaření obce Terezín za rok 2018 činí  Kč 37 991,03 

Přeúčtování se provede následovně:      431/432 

viz. Účetní závěrka – Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018 

 

d/   Ostatní 

 

Hospodářská činnost 

Obec neúčtuje o hospodářské činnosti. 

 

Daň z přidané hodnoty 

Obec není plátce DPH. 

  

Podrozvahová evidence 

Obec účtuje účetní případy na příslušné podrozvahové evidenci. 

 

Software používaný na zpracování účetnictví 

Obec používá software KEO-W. 

 

 

 

Založené bankovní účty a jejich použití 

Běžný účet vedený u FIO banky - pro běžné příjmy a výdaje 

Běžný účet vedený u ČS a.s.  – pro běžné příjmy a výdaje 

Úvěrový  účet u ČS a.s.  – koupě nemovitosti č.p. 91 – hasičárna 

Úvěrový účet u ČS a.s. – financování „Projektu“ 

Běžný účet u ČNB, pobočka Brno –zřízený pro přijetí dotací ze SR 
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Nedílnou součástí „Schválení účetní závěrky za r.2018“ jsou níže uvedené přílohy: 

a) Rozvaha ÚSC k 31.12.2018 

b) Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018 

c) Příloha ÚSC k 31.12.2018 

 

 

 

Závěr: 

 

 

Projednání účetní závěrky se uzavírá schválením účetní závěrky obce Terezín za r.2018 dle § 6, odst.1 

vyhlášky č.220/2013 Sb. o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních 

jednotek Zastupitelstvem obce Terezín. 

                                         

 

 

 

 

 

 

Sestaveno dne:  13.5.2019 

 

Zpracoval: Hana Churá, účetní obce    

 

 

 

                                                                                                   

 

                                                                                                       Ing. Antonín Hanák 

                                                                                                             starosta  obce 

 

 

 


