
Účetní závěrka obce Bohutice za rok 2018 
 sestavená k 31.12.2018 

 
Údaje o obci: 
 
IČ: 00637343 
Název: Obec Bohutice 
Adresa: Bohutice č.8, PSČ 671 76 Olbramovice 
Zastoupená: Simonou Mašovou, starostkou obce 
 
 
Kontaktní údaje: 
Tel: 515 336 315 
E-mail: oubohutice@tiscali.cz 
www stránky: www.bohutice.cz 
 
 
 
Obec Bohutice zpracovala účetní závěrku dle vyhlášky č. 220/2013 Sb., která zahrnuje 
doúčtování všech účetních případů k poslednímu dni účetního období, výpočet a 
zaúčtování daně z příjmu a uzavření účetních knih. 
Účetní závěrka představuje soubor finančních výkazů, které účetní jednotka sestavuje 
za účetní období k rozvahovému dni. Tyto finanční výkazy vypovídají o hospodaření 
obce za dané období. 
 
Podklady předložené k účetní závěrce: 

1. Rozvaha k 31.12.2018 
2. Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018 
3. Příloha k účetní závěrce k 31.12.2018 
4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 
5. Informace o provedené inventarizaci za rok 2018 
6. Informace o provedených kontrolách 

 
Ad. 1) ROZVAHA je jedním ze základních výkazů účetní závěrky. Tento účetní výkaz 
podává přehled o majetku (aktivech) a zdrojích jeho krytí (pasivech) v peněžním 
vyjádření k určitému rozvahovému dni a umožňuje tak posoudit finanční pozici obce. 
 
Obec pořídila v roce 2018 nový majetek – viz rozvaha, závěrečný účet obce a 
inventarizace majetku k 31.12.2018. 
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Obec evidovala pohledávky po lhůtě splatnosti, a to za místní poplatky – viz 
Inventarizace za rok 2018. 
Obec v roce 2018 nečerpala žádný nový úvěr ani finanční výpomoc.  
Obec od ledna 2016 splácí dlouhodobý úvěr od Komerční banky ve výši 6 mil.Kč a 
dlouhodobou půjčku od VaK Znojemsko ve výši 2 mil.Kč – úvěr a půjčka byly čerpány 
v roce 2015 na projekt budování kanalizace – viz rozvaha a závěrečný účet obce. 
 
Ad. 2) VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY vykazuje hospodářský výsledek obce za sledované a 
minulé období. Výkaz zisku a ztráty je podle zákona o účetnictví povinnou součástí 
účetní závěrky. 
 
Náklady celkem    8.683.077,94 Kč 
Výnosy celkem   12.171.236,29 Kč 
Výsledek hospodaření běžného účetního období  3.488.158,35 Kč 
V roce 2017 obec vykazovala celkový hospodářský výsledek ve výši 578.195,38 Kč. 
 
Ad. 3) PŘÍLOHA k účetním výkazům – zveřejňuje informace o sestavení účetní závěrky, 
poskytuje dodatečné informace, které nejsou vykazovány v jednotlivých účetních 
výkazech. 
 
Ad. 4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 je přílohou 
závěrečného účtu obce. 
 
Ad. 5) Inventarizace majetku ke dni 31.12.2018 byla provedena na základě vydaného 

plánu inventur a příkazu starosty ze dne 17.12.2018. Inventarizace majetku byla 

podložena soupisy majetku, dokladovou inventarizací účtů, soupisy pohledávek, 

závazků. Byl porovnán stav fyzický (skutečný) se stavem účetním a nebyly zjištěny 

rozdíly, přebytky, manka ani škody. 

Ad. 6) Informace o provedených kontrolách – v průběhu roku byly prováděny kontroly 
finančním a kontrolním výborem. Kontrolami byly zjištěny nedostatky a nesrovnalosti, 
protokoly z kontrol jsou doplněny o vyjádření a vysvětlení starosty.  Byla provedena 
finanční kontrola u příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Bohutice, 
kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.  
 
 
 
 
Zpracovala: Šárka Hlavničková, účetní 
Dne: 04.06.2019 


