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Návrh usnesení: 
Za s t u p i te l s tv o  m ě s ta  C h r o p y n ě  s c h v a l u j e  
Účetní závěrku města Chropyně za rok 2017 
 
 
Důvodová zpráva: 
Na základě zákonných úprav mají od roku 2013 vybrané účetní jednotky povinnost schvalovat účet-
ní závěrky. Tato povinnost byla upravena v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů a zákoně o obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění. Pro oblast schvalování účetních závě-
rek byla v roce 2013 vydána vyhláška č. 220/2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek 
některých účetních jednotek. 
Účetní závěrku města schvaluje Zastupitelstvo města v souladu s  Vnitřní směrnicí č. 8/2013 ke 
schvalování účetní závěrky. Součástí zákonných předpisů a této směrnice je, jaké podklady jsou 
součástí schvalování: 
 

§ 5 
Podklady pro schvalování a nahlížení do účetních záznamů 

 
(1) Podklady pro schvalování účetní závěrky se rozumí zejména 
a) schvalovaná účetní závěrka 
b) zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 
c) zpráva o výsledku finanční kontroly, případně přehled o závažných zjištěních při výkonu veřej-
nosprávní kontroly, pokud má vliv na úplnost a průkaznost účetnictví. 
d) inventarizační zpráva a případně další účetní záznamy vztahující se k významným skutečnostem 
podle § 4 
e) účetní záznamy a doplňující informace vyžádané schvalujícím orgánem-zastupitelstvem. Požada-
vek na doplňující informace a předložení účetních záznamů musí být schválen nadpoloviční většinou 
zastupitelstva. 
(2) Před projednáním v zastupitelstvu tyto podklady projedná Finanční výbor. 
 
O schvalování účetní závěrky se vyhotoví protokol: 
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§ 11 
Protokol o schvalování účetní závěrky 

 
(1) O úkonu schválení nebo neschválení sepisuje schvalující orgán protokol. 
(2) 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, tj. jmenný seznam  
zastupitelů 
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. 
 
Ke schválení se nyní předkládá Účetní závěrka města Chropyně za rok 2017 včetně předepsaných 
příloh. Účetní závěrka města Chropyně za rok 2017 byla součástí přezkoumání hospodaření  audi-
torkou.  
 


























































