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čestr.
Úvodní ustanovení
l.1. Tato směmice upravujepostuppři schvďováníúčetních
závěrek města Jaroměře(dále
jeho
a
příspěvkových
,,městoo.)
organizací(dále ,,Po*) v souladu se zíkonem č.
563l|99l Sb., o účetnictví,
ve zrění platných předpisů(dá|e ,,zákon.o)a prováděcí
vyhláškouě,22012013 Sb., o požadavcích
na schvďování účetních
závěrek nct.teďct'
j ednotek(dále,,vyhláškď.).
vybranýchúčetních
I.2. Město a Po jsou dotčenouúčetní
jednotkouve smyslu $ 3 písm'b) vyhlášky 22ol21|3
Sb. Vztahují se na ně práva a povinnosti stanovenévyhláškou pro dotčenouúčetní
jednotku.
l.3. Cílemčinností
v průběhuúčetrrího
obdobíje průběŽré
posouzeníúplnostia průkazrrosti
účetnicfuí
městaa jeho Po a vyhodnocenípředvídatelnýchťrzikaztrát.

Čá'tn.

Schvalování účetnízávěrkv města

čt.l.
organizace činnostiv průběhuúčetního
období
1 . 1 . Město v průběhu účetrrího
období zajišťujepřísfup ke sqým mezitímním účetním
závěrkárna dalšíminformacíma podkladůmzastupitelůmměsta.

čl rr.

Podklady pro schvblováníúčetních
závěrky města

2.r.Podklady

pro schvalovríníúčetnízávěrky města shromažďuje a předkládá odbor
pliínovacía finančníMěstskéhouřadu v Jaroměři (drile,'MěÚ..). Na pffpravěpodkladů
se podílejívšichni vedoucí odboru tueÚ dle požadavkůzastupilelůa a.uditorské
orgatizace.

2.2. Podklady pro nah|íženía kontrolu jsou povinni předloŽit vedoucí odborů MěÚ
v termínechurčenýchzasfupiteliměstaa auditorskoubrganizací.

2.3. Podklady, kteréslouŽípro schvalováníúěetní závérky,budou archivoviínyodborem
1

plánovacím a finaněním a budou součástímateriálu o schvalovráníúčetnízávěrky pro
zastupitelstvoměsta (dá|e,,ZM,,)'

Čt.
rrr.

Schvalování účetní
závěrkv

je dle $ 84 odst.2 písm.b)zékona 12812000
3.1. ZM je orgiínemměsta,
kterému
Sb. o
obcích, v platném zněni, vyhrazeno schvalovat účetnízávěrku obce sestavenou
k rozvahovému
dni.
).2.

aa
J.J.

Schvalovaná účetnízávěrkamábý schválena nejdéledo 30. 6. roku následujícíhopo
toce, za který se zpracovává účetnízávěrka, v případě mimořádné účetnízávěrky do
dvou měsícůode dne, ke kterému se účetnízávěrka sestavuje. Po tomto termínu se
podle $ 28 odst' 2 vyhlášky schvaloviíníúčetnízávěrky jiŽ neprovádí. Proto je nutné
provádět veškerésouvisející činnosti tak, aby účetnízávěrka mohla bý schválena do
výšeuvedenéhotermínu.
Podmínky a postupy pro schválení nebo neschváleníúčetnízávěrky stanovívyhláška.

3 . 4 . o schválení či neschválení účetnizávérkyměsta sepíšeodbor plrínovacía ťrnanční
návrh

zápisu, kter;ýbude předloŽen zátroveňse zprávou o prověření úěetnízávěrky města na
jednání ZM. Koneěné znění zápisu o schválení nebo neschválení účetnízávěrky
podepisujestarosta.

3 . 5 . Protokol o schvalování účetnízávěrky města sepíšeodbor plánovací a finanční,který
rovněŽ odpovídá za odeslání do centrálního systému úěetníchinformací státu (dále
CSUIS). Protokol podepisujestarosta.

Cást II.
Sc hva lová n í účetní závěrky příspěvkové orga n izace
Čt.I.
Organizacečinností
v průběhuúčetního
období
l.1. Činnostidle bodu 1.3.částiI., kteréměstoorganizujev rámci procesůfinanční
kontroly
(předevšímveřejnosprávníkontrola prováděná u Po) směřují zejménak zajištění
dokumentůslouŽícíchjako podklady pro schvaloviíníúčetních
závěrek (dále úěetní
závěrka)podle $ l7 písm.b) a c) vyhlášky.
městupřístupke svým mezitímnímúěetním
1.2.Po v pruběhuúčetního
obdobízajišťují
podle$ 26 odst.1 vyhlášky.
závěrkáma dalšíminformacíma podkladům

1.3.Město bude nahlížetďo účetních
knih a dalšíchúčetních
záznart:ůpodle $ 26 odst. 2
jsou za městooprávněni členové
vyhlášky.K tomutonahlíŽení
rady města(dále ,,RM..),
referent kontroly, zaměstnanci odboru finančníhoa plánovacího,odboru školstvía
kultury, popř. jiná oprávněná fyzícká nebo právnická osoba, např. externíauditorská
firma (dále ,,oprávněnáosobď.). oprávněná osoba se Po prokazuje dokladem města
Jaroměře.
l.4. oprávněnéosoby jsou oprávněny za město podle $ 26 vyhlášky požadovatpředloŽení
účetníchzázrntna, včetrrěpředloŽení mezitimnich účetníchzávěrek nebo vyŽádaných
informacíz těchto mezitímníchúčetních
závěrek,podkladůurčenýchměstem a dalších
výntamnýchinformací.
1.5.oprávněnéosoby sepíší
o nahlížení
do účetní
dokumentacepísemnourytávtl, se kterou
seznámíPo. Pokud bude sepsánovíce dílčíchrytáv vztahujícíchse ke schvalované
- ročnízprávy. Dílčínebo roční
účetní
závěrce,shrne zjištěnéskutečnosti
do závěrečné
zpráva o nahlížení
do účetní
dokumentacese stává podkladempro schvaloviíníúčetní
závěrkya budepředánareferentukontroly.
1.6. Po majímožnostvyjádřit se písemněke zjištěnímuvedenýmve zptávě o nahlížení
do
účetní
dokumentace.Po předá písemnévyjádření příslušnéoprávněnéosobě do 5
pracovníchdnůod obdrŽenítétozptávy. oprávněná osoba můžetuto lhůfuprodloužit.
oprávněná osobaposoudí,zda písemné
vyjádřeníPo obsahujeinformace,kterévyžadují
opětnénahlédnutído účetní
dokumentacea případnédoplněni ryrávy o nahlíŽenído
účetní
dokumentace.Pokud tatozptáva nebudedoplněna,stává se písemné
vyjádřeníPo
podkladem pro schvaloviíníúčetnízávérky, oprávněná osoba je předá referentu
kontroly.
l.7. Starosta,vedoucíodboruplrínovacího
a finančníhoneboreferentkontrolyjsou oprávněni
za město podle $ 26 vyhlášky navrhovat podněty za účelemzlepšenískuteěností
zobrazovanýchv účetnízávěrce, zlepšenípostupůpři činnostechsouvisejícíchse
schvalovánímúčetní
závěrky azaúče|emúpravy
vnitřníchpředpisůPo. opatřenípřijímá
RM.

čt.u.

Podklady pro schvalováníúčetních
závěrek PO
2.1. Podklady pro schvalování úěetníchňvěrek Po (dále ,,schvaloviíní..)
shromažďuje,
připravujea předkládá na jednríní
RM referentkontroly.
Při dlouhodobénepřítomnostireferentakontroly zajišťujetuto agenduschvalovaníodbor
pliínovacía finanční.
2.2. Po na zák|adě$ 16 vyhláškypředkládá podklady uvedenév bodě 2.3 tohoto článkus
výjimkou podkladůdle bodu 2.3.písm.c) - v termínech,
kteréurčíoprávněnéosoby.
Zprávy dle bodu 2.3. písm.c) pruběŽněpředkládajíoprávněnéosoby referentukontroly.
jsou zejména:
2.3.Podkladypro schvalování
závěrka,(zpracovávané
vykazy k 3|.|2.),
a) schvalovanáúčetní
b) inventarizaěnízpráva a případnédalšíúčetnizánany vztahujícíse k qýznamným
skutečnostempodle
$ 16 vyhlášky'
vyjádřeníPo,
zprávy
c)
sepsanéoprávněnýmiosobamivčetněpísemného
J

d) informace o závažných zjištěních při výkonu veřejnosprávní kontroly provedené
městem u Po, pokud se vztahují ke schvalovanéúčetnízávěrce,
e) zprávy, protokoly, zápisy atd. z kontrol, auditů apod. provedených např. vnějšími
orgány statnímoci, externími auditory, kontrolním výborem zastupitelstva, pokud se
vztahuji ke schvalovanéúčetnizávěrce,
písemné
prohlášeníPo, Že předloŽila veškerépodklady podle písm' e),
f)
2.4.Podklady, které slouŽí pro schvalování účetnízávěrky, budou archivoviíny referentem
kontroly a budou součástímateriálu o schvalování účetnízávěrky Po pro jednaní RM.
2.5. Uvedenépodklady se předkládajína jednaníRM do 31. 5. roku následujícíhopo loce,za
kteý se zpracovává schvalovaná úěetnízávěrka, V případě mimořádné účetní
závěrky se
jednoho
tyto podklady předkládají do
měsíce ode dne, ke kterému se účetnizávěrka
sestavuje. S materiálem pro jednríníRM bude zároveřt, v případě návrhu na neschválení
úěetnízávěrky' předloŽen návrh zápisu o neschváleníúěetnízávérky'
2.6.v případě návrhu na neschválení účetnízávěrky, bude při schvalování v RM přítomen
statutárnízástupce příslušnépříspěvkovéor ganizace.

cl. ilI.
Schvalování účetních
závěrek Po
3.1. Schvalovaná úěetnízávěrkamábýt schválena nejdéledo 30. 6. roku následujícíhopo
Íoce, za který se zpracovává schvalovaná úěetnízávěrka, v případě mimořádné úěetní
závěrky do dvou měsíců ode dne, ke kterému se účetnízávěrka sestavuje. Po tomto
termínuse podle $ 28 odst. 2 vyhlášky schvalování účetnízávěrky již neprovádí. Proto je
nutnéprovádět veškerésouvisejícíčinnostitak, aby účetnízávěrka mohla b1it schválena
do výšeuvedenéhotermínu.
3.2. RM je orgánem města, kterémuje $ l02 odst. 2 písm. q) zákona č. 12812000Sb., o
obcích, v platném znění, vyhrazeno schvalovat účetnízávěrku městem zÍizené Po
sestavenou k rozvahovémudni.
3.3. RM schválí nebo neschváli polze celou účetní
závěrku. Nemůžeschválit nebo neschválit
pouze částúěetnízávěrky.
3.4. Podmínky a postupy pro schválení nebo neschváleníúčetnízávěrky stanovívyhláška.
3.5. Zápis o neschváleníúěetnízávérkysepisujereferentkontroly a podepisuje starosta.Zápis
včetnělhůty pro odstraněnízjištěných vad schvaluje RM. Referent kontroly doručítento
zápis dotčené
Po.
3.6. Chybějícípodklady, informaci o nápravě zjištěnýchskutečnostía dalšípotřebnépodklady
předkládá dotčená Po prostřednictvím referenta kontroly na jednání RM tak, aby byl
dodrŽentermín schvalováni závěrek do 30. 6. danéhoroku.

3.7. Protokol o schvalovarrí
úěetnízávérkysepisujereferentkontroly'a doručího dotčené
Po
bez zbyteěnéhoodkladu tak, aby mohl být včaspředríndo CSUIS v souladu s platrrou
legislativou. Protokol a dďší souvisejícíiďormace předává do CSÚIs dotčenáPo v
souladus $ 29 odst.4 vyhlášky. ProtokolpodepisujestaÍosta
města.

ČástIv.
Společná a zánérečná ustanovení
Čt.t.
ostatní ustanovení
jednotkouse v souladu s $ 28 odst. 4
1.1.Termínypro předávrínípodkladůdotčenouúčetní
vyhlášky stanoví s ohledem na vhodnost zajištěnípodkladů, jejich strukturu a
rnýznamnost.

čt.tl.

Zá.rérečné
ustanovení
2.l.Tentoprávnípředpis byl schválenna jednríní
RM dne 16.7.2014 pod číslemusnesení
0660-29-2014-OPF-RM.
2,2.Tentoprávnípředpisnabýváúčinnosti
dnemI.9.20|4.

V Jaroměřidne 14.8.2014

h*!:

Ing.Jiř/Kley'sa
starostbmtsta

