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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec VestecNázev:

Sídlo: Vestec 26
Právní forma:

Předmět činnosti:

IČ:

ÚSC
všeobecné činnosti veřejné správy

00239909Účetní jednotka:

Okamžik sestavení:

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

7.2.2019 13:00:28

Odpisy dlouhodobého majetku provádí naše účetní jednotka 1x ročně, a to vždy k 31.12. daného účetního období. Účetní 
jednotka zvolila rovnoměrný způsob odpisování dlouhodobého majetku.
Drobný dlouhodobý majetek evidovaný v pořizovací ceně je dooprávkovaný.
Zásoby vedeme v pořizovacích cenách a účtujeme způsobem "B," definice významnosti (viz. ČÚS 701 bod 5.5, 5.6).
Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů ČÚS č. 701 - č. 710

Účetní jednotka byla nucena změnit účetní metody.. Oproti roku 2013 došlo k 1.1.2014 ke změnám v některých účetních 
postupech a obsahovém vymezení některých účtů, a to na základě vyhlášky č. 473/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 
410/2009 Sb. 
Došlo k rozdělení účtu 336, konečný stav účtu r. 2013 se vykazuje v počátečních stavech účtu 336, 337 v roce 2014 . 
Majetek určený k prodeji a oceněný reálnou hodnotou by se vykazoval od 1.1.2014 na účtech 035 a 036. Věcná břemena, 
kdy je obec oprávněná a nezařazuje je do pořizovací ceny investice, účtuje  na samotném účtu 029.

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Žádná činnost 
není omezena. Ke dni 18.4.2013 se stala plátcem DPH.  Účetní jednotka nepředpokládá ukončení své činnosti.


