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I. Uvodní ustanovení

1: Le eislati\a1í lámec

Účetnictví obce je upraveno nrísledujícími předpisy:
a) zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., v platíém znění,
b) vyhláškou č. 410/2009 sb.' v platném znění, kterou se provádějí některá ustanovení

zákona č. 563/]'991 sb.' o účetnictví, ve znění pozdějších pŤedpisů, prc někteÉ vybruné
účetníjednotky l'

c) českými účetÍími standardy č' 701 704 pro některé lrybrané úěe1níjednotky, které
vedou účetnictví podle lyhlášky č' 410/2009 Sb.

d) techrrickou lryhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě
lybraných účetních jednotek a jejich předávání do centníního systému účetních
infomací státu

Směrnice č.l/2010
o systému účetnictví
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Cíl směmice

Cílem vydání této směmice je stanovit základní postupy účtování'

3 : Předmět úDravv

Tato směmice upťavuje systén zpracování účetnictví' směmice obsahuje zríkladní údaje o
pouŽívaných účetních a s účetnictvín souvisejících programec1r. stanovuje plavidla plo
oceňovi1ní a účtoliání majetku' pohledávek a závazků' harmonogram účetní uzávěIky a závěIky'
uzavíIání a otevírání účetních knih'

4j ZáVaznost směrnice

Podle 1éto směrnice postupuje účetní obce. ktelá svou náplní práce má vliv na splávíé účtování
obce. oslatní pracovníci obce' kteří se v riímci p1nění svých úkolů staíou účastÍíky
Iealizovaných Írčetních případůjsou povinrri plnit pokyny ve smyslu zásad stanoveíých touto
směmicí o účetíictví. Kontrolu dodťová]í směmice o účebictví Zabezpečuje starosta nebo
kontrolní \,-ýbor zastupitelstva obce'

5: Kontrola

Kon1rolu dodržování této směmice vykonává stalosta obce nebo jím pověiený
pracovník kontroly'

11. Systém zpracování účetnictví

1 : Pťoqťamové zp@Qyliql

1'1. Plogramové zpÍacování účetnictví je zajištěno účetním programem Fenix, autorské
fimly Asseco Solutions. a's se sídlem Praha' Attualizace programu a servis je zabezpečováu
pruDezne.

1'2. Projekčně plogramovou dokumentaci tvoří|
a) Uživatelská piíručka popisuiící práci s programem
b) Metodika zpracování lozpočtu a úcelnict\,,I pÍo Úsc v programu Fenix. platná od

1.1 .2010

2: Účetní knihv

2.1. Podle zákona o účetnictví vede účetníjednotka hlavní knihu' pokladní deník' deník došlých
faktur, deník vystavených faktur, deník ostalních dokladů (předpisů)' knihy anďýických
účtů a knihy podrozvahových účtů'

2'2. Hlavní kniha. obsahuje s}'ntetické účty podle účtového roz\'Ťhu účetní jednotky' u ktelých
jsou vedeny:

. zůstatky účtů ke dni, k něnuž se hlavní kniha otvírá'

. soubmné oblaty strany Má dáti a Dal účtů, nejvýše za kalendiířní měslc,

. zůstatky ilčtťl ke dnj, ke kterérr]u se sestar.uje účetní závěIka'
l v lilar,ní knize j sou účetní zápisy uspořádány z hlediska věcného (systenaticky)
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2.3' Zápisy v denícíchjsou seřazeny chronologicky a plokazují zaúčtová]í všech účetních
případů v účtovém období'

2.4. V knihách analýických účtů se podrobně rozv.ídějí jednotlivé účetní zápisy v hlavní knize
a zabezpečují vazby t'ta zůstatky, případně obmty příslušných syntetických účtu'

2.5. Krrihy podrozvahových účtů obsahuií zápisy, které se neprovádějí v denících ani v hlavní
knize.

3: ÚčtovÝ rozvrh

Na základě výše uvedených pŤedpisú se pro účetní jednotky, ktelé jsou územními
samosprá\'nými celky' sestavuje účtový rozvrh syntetických, anal}tických a podrczval]ových
ťlčtů. Učto\"ý rozvrh je v souladu s metodikou softwarové ťrrmy, která zajišt'uje zpmcování
účehictví'

4: stanovel]í okamžiku uskutečnění účetního Diípadu

Účetní jednotka stanovila den uskutečnění účetního případu v souladu s Českjrn uéetnirn\ s,andardem c. 701, bodern 5.

Dnem uskutečnění účetního případu:
1. při vystavování účetních dokladůje dnem uskutečnění účetního případu totožný s

vystavením dok]adu
2. při vzniku závazku (došlá faktura) je duem uskutečnění účetního případu den přijetí

faktury na obec, nebo den uzavření smlouvy, na zá.ldadě které závazek vzniká
3. úhrada závaz*ů a pohledávek v návaznosť na výpisy z bantovního účtu se za den

uskutečnění účetníl]o případu považuje den přijetí platby nebo plovedení úhrady
4. operace s cer]n;foni papíry v návazíosti na r|Ípisy účtu zaknihovaných nebo den

převzetí listinných cenných papíru
5. při převodu vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru

nemovitostí' se za den uskutečnění účetDího připadu považuje den doručení ná\'rhu na
vklad katastrálnímu úřádu

III. Učetní ZáVěrka. uzavírání účetních knih

Povinnost sestavit účetní závěrku vyplývá ze zákona č. 563/1991 Sb'' o Ílčetnictví' ve znění
pozdějších předpisů a rThláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí někelá ustanovení z.ikoDa
č. 563/1991 sb.' o účetnictví pro některé vybrané účetl1íjednotky' Postup při uzavírání účetních
kr'rih je stanoven Ceským účetním standardem č. 702 prc účetní jednotky' ktelé účtují podle
vyhlášky č. 4 i 0/2009 Sb.

1: sestavení účetní závěrkv

1.l' v sou]adu s vyhláškou č.41012009 sb. tvoří účetní závěrku lozvaha' výkaz zisku
a ztrát. piíloha, přeh]ed o peněŽních tocích a přehled o změnách v]astního kapi1álu.
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1.2. Termíny účetuích závěrek jsou stanoveny tak, aby splňoval]r temíny pro předáváť účemích

zaznamů a dalších qisledku účetnicM pro potřeby státu. a to podle příloh č' 3 5 Technickó
vyhlášky o účetních záznamech.



l.3. Řádná účetní závěrka se sestavuje vždy k rozva.hovému dni, tj' k31. 12. příslušného
úěetního období.

1'4' Mimořádná účetní závěrka se sestavuje kjakémúoliv jinému dni než se sestavuje řádná
účetní závěrka'

1.5. Mezitímní účetní závěrka se sestavuje podle ustanoveni přílohy č' 3 Technické Vyhlášky o
účetních zríznamech k 31.3., 30'ó. a 30.9' piíslušného účetního období.

1.6' V souladu se Směrnicí č' 4/2010 o inventarjzaci se provede řádná inventarizace veškerébo
majetku a závazků. Výsledky inventarizace se vyhodnotí, případné inventalizační rozdíly
.e Zaúčlují podle směmice o in\ enmr;,/aci

1.7. veškelé účetní případy vaahující se k danému účetnímu období se zaúčtují'

1'8. Uzavírání účtů a vlastní uzavíriíní účetních knihje stanoveni takto:

. zjišt'ují se oblaty stan MÁ DÁTI a DAL jednotlj\jch s}ŤItetických účtů, anal}'tických
účtů a podrozvahor'^ých účtů,

. zjišťují se konečné zůstatky akti\'ních a pasil''l]ích účtu a konečné stavy účtů nákladů a
výíosů,

. u hlavní i hospodrÍské činnosti se převádí nákladové a výnosové účty na účet 493 -
Výsledek hospodaření běŽného účetního období,

o provede se převod konečného zůstatku účtu 222 - Příjmoý účet organizačních sloŽek
státu a konečného zůstatku účtu 223 - Zv]áštní výdajový účet na účet 499 Zúčtování na
zák]adě zvláštíích předpisů,

. konečné zůstatky účtu aktiv a pasiv se převedou na účet 492 - KonečÍý účet lozvažný

. konečné zůstatky účtů 493 - Výsledek hospodďení běžného účetního období a 499 -

Zúčtování na zíkladě zvláštních předpisů se pievedou na ]účet 492 - Konečný účet
rczýaž]f,ý'

Dne: Š 4'4C,l0
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