
Věc: Účetní závěrka MČ Praha 20 za rok 2015 
Důvod předložení: Povinnost schvalovat účetní závěrky ve veřejné sféře je stanovena 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 
304/2008 Sb. 
Projednáno v  RMČ: 10. 5. 2016 
Předloženo do ZMČ: 23. 5. 2016 
Stručný popis materiálu: 
1. Za účetní období roku 2015 mají vybrané účetní jednotky povinnost schvalovat 

účetní závěrky dle vyhl. č. 220/2013 Sb.  O úkonu schválení či neschválení musí být 
sepsán schvalujícím orgánem protokol. Dle par. 11 odst. 3 - může být protokol 
vytvořen pouze pro účely předání do centrálního systému účetních informací státu, 
jsou-li náležitosti protokolu podle odst. 2 obsaženy v jiném dokumentu vyhotoveném 
schvalujícím orgánem (v případě MČ se jedná o usnesení z RMČ). Každý z členů 
schvalujícího orgánu má právo, aby v písemném záznamu o hlasování bylo 
uvedeno, jak hlasoval. Každý člen má právo své hlasování písemně odůvodnit. Toto 
písemné odůvodnění se stává nedílnou součástí záznamu o hlasování, případně 
protokolu dle vyhlášky č. 220/2013 Sb.  

2. Schválení účetní závěrky schvalovacím orgánem by mělo být uskutečněno 
nejpozději do 6 měsíců ode dne, ke kterému se účetní závěrka sestavuje. Není-li 
účetní závěrka schválena v této lhůtě, platí, že schválena nebyla.  

3. Schválením účetní závěrky se rozumí také schválení výsledku hospodaření účetní 
jednotky včetně jeho rozdělení - provede MHMP. 

4. Informaci o schválení nebo neschválení účetní závěrky, včetně souvisejících 
informací, předá účetní jednotka do centrálního systému účetnictví  - 
prostřednictvím MHMP (MČ předá na MHMP vyplněním požadovaného formuláře v 
GINISu do 25. května 2016) 

Účetní závěrka MČ Praha 20 za rok 2015 
Hospodaření MČ Praha 20 vykázalo za rok 2015 kladný hospodářský výsledek: 
Celkové výnosy z hlavní činnosti jsou ve výši 157.080.318,66 Kč 
Celkové výnosy z hospodářské činnosti jsou ve výši 22.195.479,64 Kč 
Celkové náklady z hlavní činnosti jsou ve výši 155.585.741,68 Kč 
Celkové náklady z hospodářské činnosti jsou ve výši 6.404.138,25 Kč 
Hospodářský výsledek za rok 2015 z hlavní činnosti je ve výši 1.494.576,98 Kč 
Hospodářský výsledek za rok 2015 z vedlejší činnosti je ve výši 15.791.341,39 Kč 
Hospodářský výsledek celkem za obě činnosti rok 2015 je ve výši 17.285.918,37 Kč 
 
Přílohy ke schvalované účetní závěrce za rok 2015 (celkem 20 příloh) :  

http://www2012.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/zakony_74414.html___
http://www2012.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/zakony_74414.html___


 
 
 
 

Návrh na usnesení  
Zastupitelstva městské části Praha 20, konaného dne  23. 5. 2016 

 
Zastupitelstvo městské části Praha 20 
• schvaluje předloženou účetní závěrku MČ Praha 20 za rok 2015. Na základě 

předložených podkladů viz. přiložené přílohy (celkem 20 příloh ) poskytuje účetní 
závěrka MČ Praha 20 za rok 2015 v rozsahu posuzovaných požadavků věrný a 
poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace jednotky.  

 

Účetní závěrka MČ Praha 20 za rok 2015 
Hospodaření MČ Praha 20 vykázalo za rok 2015 kladný hospodářský výsledek: 



Celkové výnosy z hlavní činnosti jsou ve výši 157.080.318,66 Kč 
Celkové výnosy z hospodářské činnosti jsou ve výši 22.195.479,64 Kč 
Celkové náklady z hlavní činnosti jsou ve výši 155.585.741,68 Kč 
Celkové náklady z hospodářské činnosti jsou ve výši 6.404.138,25 Kč 
Hospodářský výsledek za rok 2015 z hlavní činnosti je ve výši 1.494.576,98 Kč 
Hospodářský výsledek za rok 2015 z vedlejší činnosti je ve výši 15.791.341,39 Kč 
Hospodářský výsledek celkem za obě činnosti rok 2015 je ve výši 17.285.918,37 Kč 
 
 
Předkladatelka: Hana Moravcová - starostka 
Zpracovala: Bc. Helena Martynková - vedoucí OE 
Dne: 12. 5. 2016 
 


