
PROTOKOL O SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ DO CSÚIS

Účetní jednotka
(název, sídlo)

Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice,
Příspěvková organizace, U Hvízdala 6,

370 11 České Budějovice
IČ
(Identifikační číslo vybrané účetní jednotky, k jejíž účetní závěrce se
schválení/neschválení vztahuje

00666238

Datum sestavení účetní závěrky
(Datum sestavení výkazu) 22.1.2019

Sestaveno k
(Datum sestavení účetní závěrky, k níž se schválení /neschválení
vztahuje např. k 31. 12. 2018)

31. 12. 2018

Příznak mimořádná ÚZ
(Označení v případě, že se jedná o mimořádnou účetní závěrku) -

Druh uzávěrky
(Označení - řádná účetní závěrka) Řádná účetní závěrka

Stav Rozhodnutí
(Výrok o schválení/neschválení účetní závěrky) Účetní závěrka schválena usnesením č. 491/2019

Datum rozhodnutí
(Datum rozhodování o schválení/neschválení účetní závěrky
schvalujícím orgánem)

15.4. 2019

Schvalující orgán
(Název schvalujícího orgánu rozhodující o schválení
/ neschválení účetní závěrky)

Rada města České Budějovice

Seznam osob rozhodujících o schválení/neschválení

(Identifikace – jméno a příjmení všech osob rozhodujících
o schválení/neschválení účetní závěrky)

JUDr.Ing.Tomáš Bouzek, Ing.Petr Holický,
Mgr. Tomáš Chovanec, Ing. Roman Kubíček Ph.D.,
Ing. Martin Maršík Ph.D., Ing. Ivo Moravec, Ing.
Andrea Nádravská, Ing. Jiří Svoboda,
Mgr. Juraj Thoma, Ing. Viktor Vojtko Ph.D.

Přiložení zápisu o neschválení podle § 7 odst. 3

(Přiložení zápisu o neschválení účetní závěrky. Zápis o neschválení
účetní závěrky se přikládá pouze v případě neschválení účetní
závěrky z věcných nebo formálních důvodů)

-

Identifikace průkazných účetních záznamů podle § 6 odst. 3
vyhlášky, případně přiložení dokumentů s identifikací průkazných
účetních záznamů

(Zde účetní jednotka bez ohledu na to zda účetní závěrka byla či
nebyla schválena, uvádí identifikaci průkazných účetních záznamů
o opravě chyby účetního období schvalované účetní závěrky
provedené v následujícím účetním období, a to včetně účetních
zápisů v příslušných účetních knihách)

Účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz
předmětu účetnictví a finanční situace účetní

jednotky

Podpis pověřené osoby
(ředitel/ředitelka)

Pokud jsou náležitosti o schvalování účetní závěrky uvedeny v jiném dokumentu vyhotoveném schvalujícím orgánem,
„Protokol“ je vytvořen pouze pro účely předání do CSÚIS podle novelizace vyhlášky 383/2009 Sb., jenž stanoví
povinnost předat „Informaci o schválení nebo neschválení účetní závěrky“, včetně souvisejících informací do CSÚIS.


