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Sestaveno k: 31. 12. 2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Obec TuchorazNázev:

Sídlo: Tuchoraz 99, Český Brod 282 01

Právní forma:

Předmět činnosti:

IČ:

ÚSC

výkon činnosti státní správy

00235814Účetní jednotka:

Okamžik sestavení:

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

25.01.2021 11:11:19

1. Oceňování a vykazování  
Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B; 
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 
2. Změny způsobů oceňování: Nenastaly. 
3. Odpisový plán: Účetní jednotka požívá rovnoměrný  rovnoměrný způsob odepisování dlouhodobého majetku. Odpisový 
plán je rámcově stanoven dle příloh  ČUS č. 708  . 
4 Oceňování reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji je jen v případě dosažení hranice významnosti, kterou si účetní 
jednotka stanovila ve výši 1 mil. Kč.
5. Vytvoření opravných položek k 31.12. daného účetního období
6. Jednotlivé účetní případy účetní jednotka v průběhu roku nerozlišuje dle pololetí, částka jednotlivých účetních případů k 
časovému rozlišení pro roční období je stanovena na úrovni 10 tis. Kč s vyjímkami , které se rozlišují vždy (energie). Dále 
účetní jednotka časově nerozlišuje pravidelně se opakující platby s nevýznamnými rozdíly.

Došlo ke změnám, které byly vyvolány změnou účetních předpisů dle
- Zákona č. 221/2015, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
- vyhlášky č. 369/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb.
- Finančního zpravodaje pro orgány ÚSC č. 7/2015, kterým se mění České účetní standardy
V souladu s tím se od 1.1.2016:
- Zrušují uspořádací účty technického zhodnocení 044 a 045
Došlo ke změnám zákona o účetnictví na základě zákonů č. 298/2016 Sb., a 462/2016 Sb. Změny nemají dopad na vedení 
účetnictví a účetní postupy organizace se oproti předchozímu období nemění
- Průtokové transfery se zachycují výhradně na účtu 375.
Pro rok 2019 změny nejsou.

Účetní jednotka neopřetržitě  pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti. Neočekává se ukončení či omezení 
účetní jednotky.


