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Metodický pokyn
Ukončení činnosti dobrovolného svazku obcí
z pohledu výkaznictví

Dne 11. 3. 2019 byl na webových stránkách Kraje Vysočina zveřejněn metodický pokyn
týkající se dobrovolných svazků obcí (v sekci Servis pro obce – Dobrovolné svazky obcí).
Vzhledem k častým dotazům uvádíme ještě doplňující informace k tomuto pokynu z pohledu
výkaznictví.
Svazek obcí zaniká dnem výmazu z rejstříku svazků obcí. Zániku dobrovolného svazku obcí
předchází jeho likvidace, která je ukotvena v občanském zákoníku (§ 187 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb.).
Jakmile likvidátor dokončí vše, co předchází naložení s likvidačním zůstatkem, vyhotoví
konečnou zprávu o průběhu likvidace a k témuž dni likvidátor sestaví účetní závěrku, ke
které připojí podpisový záznam (viz § 205 občanského zákoníku).
Konečnou zprávu, návrh na použití likvidačního zůstatku a účetní závěrku předloží
likvidátor ke schválení tomu, kdo jej do funkce povolal.
Z pohledu výkaznictví je nutné, aby byly po zániku svazku obcí odevzdány následující
výkazy:
1. Finanční výkaz FIN 2-12 M – účetní jednotka bude odevzdávat naposledy za měsíc,
ve kterém došlo k výmazu z rejstříku svazků obcí.
2. Mimořádnou účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisků a ztráty a příloha) k datu sestavení
mimořádné účetní závěrky, a to v termínu pro nejbližší mezitímní účetní závěrku (viz
§ 5, odst. 10 vyhl. č. 383/2009 Sb.).
3. Informaci o schválení/neschválení řádné účetní závěrky za předchozí kalendářní rok
(schválení do šesti měsíců ode dne sestavení řádné účetní závěrky, tzn. do 30. 6.
a termín předání do 31.7.).
4. Informace o schválení/neschválení mimořádné účetní závěrky – schválení nejpozději
do dvou měsíců od sestavení mimořádné účetní závěrky a termín předání do tří
měsíců od rozvahového dne.
Příklad:
Datum výmazu z rejstříku svazků obcí je 17. 5. 2019, toto datum je tedy dnem zániku
dobrovolného svazku obcí. Výkazy budou odevzdány následovně:
 Finanční výkaz FIN 2-12 M – bude odevzdán naposledy za období 5 v termínu
stanoveném metodickým pokynem ekonomického odboru v červnu 2019.
 Mimořádná účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisků a ztráty a příloha) – bude
odevzdána v červenci 2019 v rámci sběru výkazů za období 6.
 Informace o schválení/neschválení účetní závěrky za rok 2018 bude odevzdána do
31. 7. 2019.
 Informace o schválení/neschválení účetní závěrky za rok 2019 bude odevzdána do tří
měsíců od jejího sestavení.
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