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Příloha účetní závěrky 2020 – textová část

A. 1.
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám
metody z důvodu ukončení činnosti.
A.2.
Došlo ke změně metody u zásob v způsobu účtování z B na A vlivem změny předpisů
k účetním metodám; prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č. 410/2009 Sb.
s účinností od 1. 1. 2020.
A. 3.
Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách
1. Oceňování a vykazování
Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování A;
Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 1 do 40 tis. Kč
Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 1 do 60 tis. Kč
Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek - cena obvyklá vyšší než 1tis. Kč a nižší než 3tis.
Kč
Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech,
v roce 2020 nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností.
Cenné papíry a majetkové účasti: nevýznamný vliv, neurčené k obchodování dle §27, odst. 6
zákona o účetnictví.
Nabyté a prodané pozemky v roce 2020 byly oceněny cenami uvedenými ve smlouvě.
Jako vedlejší pořizovací výdaje dlouhodobého majetku vede účetní jednotka i náklady na
žádosti a administrace dotace.
2. Změny způsobů oceňování: Nenastaly.
3. Odpisový plán: Účetní jednotka provádí účetní odpisy. Obec provádí odpisování na základě
odpisového plánu prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů – u nově pořízených
položek majetku je doba životnosti nastavena následujícím způsobem (rozhodující položky):
majetek
automobil nákladní
fotokopírovací stroje
velkoobjemový kontejner
herní prvek plastový
herní prvek dřevěný, žací traktor
veřejné osvětlení
rozvaděč studny, dřevěné oplocení, oplocení DH (pletivo)
vodovodní řad, kanalizace, vodovodní přípojka, dětské hřiště Hříškov
komunikace, chodníky, rozhlas, autobusová zastávka montovaná, dřevěný altán,
autobusová čekárna dřevěná, odvodnění zdi u tarasu, chodník nad tarasem
zděné domy, požární nádrž, studny, pomníky, zděné autobusové čekárny,
venkovní schody vč. zdi, zázemí fotbalového hřiště

Doba odepisování
5 let
8 let
10 let
15 let
20 let
25 let
30 let
50 let
65 let
80 let
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V případě pořízení staršího majetku je nastavována doba životnosti individuálně.

4. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven, protože žádné platby v roce
2020 nebyly realizovány v cizí měně.
5. Účetní jednotka nemá vytvořeny žádné peněžní fondy.
6. Ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji je jen v případě dosažení hranice
významnosti, kterou účetní jednotka stanovila ve výši 260 tis. Kč nebo 0,3% aktiv dle celkové
výše aktiv minulého roku.
7. Jednotlivé účetní případy účetní jednotka v průběhu roku časově rozlišuje a to s přesností
na dny.
A.5.
Informace bodu A.5. se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.
A.6.
K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a
přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

B.1.
K 31. 12. 2020 účetní jednotka nemá podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí, ke
kterému k datu závěrky nepřišla doložka o zápisu.
B.2.
Informace bodu B.2. se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.
B.3.
Účetní jednotka v roce 2020 neprovedla vzájemné zúčtování významných částek.
D.1.
Účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty.
Obec eviduje v ocenění podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví na účtu 021 – stavby
následující položky:
- kaplička
1 ks
- kaple Nejsvětější Trojice
1 ks
D.2. AŽ D.7.
Účetní jednotka nevlastní lesní pozemky s lesním porostem. Vlastní pozemek p.č. 1345/3, o
výměře 144 m2, v k.ú. Hříškov, který je evidován jako druh pozemku lesní pozemek, nicméně
se jedná o cestu u lesa, bez lesního porostu (ověřeno i dle ortofoto mapy).
E.1. Doplňující informace k rozvaze
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Sloupec ,,k položce“: AII.1.
Účet 031 – změna stavu se týká především nákupu pozemků pro ČOV.
Sloupec „k položce“: A.II.6.
Účet 028 – změna stavu se týká především pořízení nového majetku. Zařazení majetku
výpočetní technika a zabezpečovací systém.
Sloupec,,k položce“: A.II.8.
Účet 042 – změna stavu se týká především v budování víceúčelového hřiště, rekonstrukce
obecního úřadu, rekonstrukce sokolovna a sběrného dvora.
Sloupec „k položce“: B.III.11.
Účet 231 – ke zvýšení prostředků na účtu 231 došlo především v důsledku úspory finančních
prostředků, neboť obec se snaží spořit na realizaci budoucích projektů (kanalizace).

E.2. Doplňující informace k výkazu zisku a ztráty
Sloupec „k položce“: A.II.4.
Účet 564 – v roce 2020 bez pohybu
Sloupec „k položce“: B.I.14.
Účet 646 – je v roce 2020 bez pohybu, (nebyl prodán žádný dlouhodobý hmotný majetek
kromě pozemků).
E. 3. a E. 4
Účetní jednotka v roce 2020 není povinna sestavit tento výkaz.

V Hříškově dne: 17.2.2021

