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Závěrečný účet obce za rok 2017 a roční účetní závěrka 
 

Současná právní úprava praví, že po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření 

územního samosprávného celku a svazku obcí souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu. V 

závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle 

rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, včetně tvorby 

a použití peněžních fondů. Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu 

rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k 

hospodaření dalších osob. Součástí závěrečného účtu je i zpráva o výsledcích přezkoumání – audit. 

Auditor ve své zprávě konstatuje, že podle  zák.č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření 

územně samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí „nezjistili žádnou skutečnost, která by 

vedla k přesvědčení, že přezkoumané hospodaření není ve všech významných ohledech v souladu 

s hledisky přezkoumání a při přezkoumání nezjistili žádné chyby a nedostatky“. Projednání 

závěrečného účtu se dle §17 odst. (7) zák.č. 250/2000 Sb. v takovém případě uzavírá vyjádřením 

souhlasu bez výhrad.  

Dále zákon o účetnictví a prováděcí vyhláška k němu také zakládá povinnost projednat a schválit 

kromě závěrečného účtu obce také roční účetní závěrku, kterou tvoří rozvaha (bilance), výkaz zisků a 

ztráty a příloha, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze a výkazu. Zastupitelé jsou 

zvyklí projednávat závěrečný účet, který konstatuje, jak byl plněn a čerpán rozpočet obce za 

předchozí rok. Roční účetní závěrka popisuje stejné finanční a majetkové vztahy jinými (účetními) 

metodami a v jiných kategoriích (nikoliv příjmy a výdaje jako v rozpočtu, ale náklady a výnosy), proto 

také výsledek závěrečného účtu vychází poněkud odlišně od výsledku hospodaření.  

Výkaz FIN 2-12 M po konsolidaci:       Příjmy            15,750.271,17 Kč         

Výdaje           11,949.838,12 Kč        

Financování                 - 3,800.433,05 Kč (úspora) 

 

Výkaz zisku a ztráty:   Výnosy         15,154.223,16 Kč 

     Náklady        10,263.020,48 Kč 

     Výsledek hospodaření            4,968.032,68 Kč 

     Výsledek po zdanění          4,891.202,68 Kč 

Podkladové materiály jsou velmi rozsáhlé (jejich obsah je dán obecně závaznými normami) a jsou 

zveřejněny na internetu: 

Pro závěrečný účet obce: 

              

http://www.kobylnice.cz/index.php?&desktop_back=uredni_deska&action_back=&id_back=&deskto

p=uredni_deska&action=view&id=731 



 

 

 

Pro účetní závěrku obce jsou stejné podklady, které tvoří přílohy závěrečného účtu a jsou to 

následující: 

Příloha 

Rozvaha 

Výkaz zisku a ztráty 

Inventarizační zpráva 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 

 

 

Předmětem schválení závěrky je konstatování, že schvalující orgán neshledal závady. Pokud 

schvalující orgán na základě předložených nebo vyžádaných podkladů nezjistí, že schvalovaná účetní 

závěrka neposkytuje v rozsahu skutečností posuzovaných podle § 4 věrný a poctivý obraz předmětu 

účetnictví a finanční situace účetní jednotky, tuto účetní závěrku schválí. V této věci se můžeme 

opírat zejména o stanovisko auditní firmy a také o doporučení finančního výboru.  

 

 

Návrh na usnesení:  Zastupitelstvo obce Kobylnice v souladu s ustanovením § 84 odst. (2) písm. b) 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje závěrečný účet obce za rok 2017 a 

v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

v platném znění souhlasí s celoročním hospodařením v roce 2017 a to bez výhrad. 
 

Návrh na usnesení:  Zastupitelstvo obce jako schvalující orgán na základě předložených pokladů 

nezjistil, že schvalovaná účetní závěrka neposkytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a 

finanční situace účetní jednotky. Zastupitelstvo obce Kobylnice v souladu s ustanovením § 6 vyhl.č. 

220/2013 Sb.  schvaluje účetní závěrku obce Kobylnice za rok 2017. 

 

 


