
NÁVRH 
 
 
 
DSO VYKO 
Vysoký Újezd  113 
267 16 Vysoký Újezd 
 
 

                      ÚČETNÍ  ZÁVĚRKA 
                                                                    

stav: řádná 
 
Sestavená k rozvahovému dni :  31. 12. 2017 
 
 
Účetní jednotka:  svazek obcí 
 
Název:   Dobrovolný svazek obcí pro plynofikaci  VYKO 
 
Sídlo: Tyršova náves čp. 113, 267 16 Vysoký Újezd 
 
IČ: 64752399 
 
KB: č. ú. 19-6451300237/0100 
 
Právní forma: právnická osoba, zájmové sdružení právnických osob 
 
Účel, pro který byla zřízena: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů  
 
  
 
Okamžik sestavení účetní závěrky:  25. 5. 2018 – NÁVRH ke schválení 
 
 
 
 
 
 
Statutární zástupce, Karel Kindl, předseda 
 
                                                                                     
 
                                                                                     …………………………………………………….. 
                                                                                                         Podpis 
 
 
 
                                                



 

PŘÍLOHA 
Sestavená k rozvahovému dni:   31. 12. 2017  

I. Nedílnou součástí účetní závěrky je rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha. 
 

II. Informace o skutečnostech, prováděcí předpisy pro sestavení a předání účetní 

závěrky sestavené k rozvahovému dni. 

 

a) rozsah, způsob a náplň  položek jednotlivých výkazů  sestavení roční účetní závěrky jsou 

        stanoveny vyhláškou č. 220/2013 

b) termíny sestavení a předání výkazů účetní závěrky jsou stanoveny k 15. 2. 2018 

III. Doplňující údaje: 

a) výše splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku: 0 

b) výše splatných závazků veřejného zdravotního pojištění: 0 

c) výše evidovaných daňových nedoplatků u místně příslušného finančního orgánu 

 

       účet č.331 ………….zůstatek:    9.555,- Kč 

       účet č.342 ………… zůstatek:       945,- Kč 

Úhrada zaúčtovaná v roce 2018 

  

IV. výkazy:  ROZVAHA / 31. 12. 2017 

                       VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY / 31. 12. 2017 

                       PŘÍLOHA / 31. 12. 2017 

                       HLAVNÍ KNIHA SYNTETICKÁ 12/2017 

                       ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ / 2017 

                       INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA / 31. 12. 2017 

                       ZÁVĚREČNÝ ÚČET DSO VYKO/ 2017 

 

 

 



 

V. Závěr : 

 

  V rámci sestavení účetní závěrky k rozvahovému dni 31. 12. 2017 byly zaúčtovány 

všechny známé účetní případy, které věcně a časově souvisí s hospodařením DSO        

VYKO v roce 2017. Zaúčtované účetní případy byly doloženy věcně správními doklady 

s náležitostmi dle § 11 zákona o účetnictví a v souladu s vnitřními směrnicemi.  DSO 

VYKO provedl inventarizaci majetku a závazků k rozvahovému dni. Stavy účtů dle 

provedené inventarizace souhlasí se stavem účtů v účetnictví. DSO VYKO zpracoval 

předepsané výkazy účetní závěrky k rozvahovému dni za rok 2017, které prošly 

nastavenými kontrolami v systému CSÚIS MF ČR a splňují základní výkazové a 

mezivýkazové vazby. 

 

 

 

Zpracováno a předloženo veřejnému zasedání, dne:   

 

 

 

Správce rozpočtu : ……………………………………    účetní: ………………………………………………… 

 

 

 

Předseda svazku: ……………………………………… 

 

 


