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ZPRÁVA
NE

Z^vISLÉHo AI]DIToRA
o výsledku přezkoumání hospodaření

podle zákona ě. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně někteqých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dálejen ,,zákon o auditorech"), auditorského standardu ě. 52, dalších relevantních přepisů vydaných
Komory auditorů Ceské republiky, podle ustanovení § 42 zákona ě, 12812000 Sb., o obcích (obecní

ňizení), ve znéni pozdějších předpisů a podle ustanovení 10 zákona ě. 42012004 Sb,,
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon ě, 420/2004 Sb.")

§

pro Územní samosprúvný celek

Městys Náměšto na Hané
IČ:00299260

za období od 1.1. do 31.12.2020

118

Ing. Vladimíra Jordová, auditorka

Evidenčníčislo auditorského oprávnění
Božetěchova 945/5,772 00 Olomouc

raČR: t:ga

Identifi kačníčíslo:42957338, DIČ : CZ585

L

ll

30 l 09

VŠEOBECNE INFORMACE

Orgán územního celku oprávněný jednat jeho

jménem

Mgr. Marta Husičková
starostka Městyse Náměšť na Hané

Auditor

Ing. Vladimíra Jordová

Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření
územního celku:

Ing. Vladimíra Jordová

Ev. ěíslo auditorského oprávnění KAČR 1398
Ing. Tomáš Rašner * člen auditorského {ýmu

Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územníhocelku:

Auditor provedl přezkoumání hospodaření územníhocelku v souladu
zákonaě, 42012004 Sb., ustanovením § 2 písm. c) zákona o auditorech.

s

ustanovením §

4 odst.

7

Místo přezkoumání hospodaření územníhocelku:
Úrad Vtěstyse Náměšť na Hané, Auditorská kancelář
Obdobío ve kteróm bylo přezkoumání hospodaření územníhocelku provedeno:
Jednorázové přezkournání hospodaření proběhlo v období 19.4. -28.4.2021.

Určenízahájení a ukončenípřezkoumání hospodaření územního celku auditorem/auditorskou
společností:

Označeníprvní činnosti auditora, kterou byla
ověřovací zakázkazahájena a den provedení:
Oznaěení poslední ěinnosti auditora na ověřovací
zakéace předcházející vyhotoveni zprávy

aden

zasláni požadavkůauditora na přípravu podkladů

- la.|.202I

shrnutí závěŇ přezkoumání

hospodaření

26.4,202l

provedení:

rr.

pŘnovrĚrpŘEzKouvtÁNíHospoDAŘnNí

l

Předmětem přezkoumrání jsou podle ustanovení § 2 odst. zákona ě. 42012004 Sb. údaje o ročním
hospodaření, tvořící součást závěrečného účtupodle § 17 odst. 2 a 3 zákona ě.250/2000 Sb., o
rozpočtoqých pravidlech územníchrozpoětů, ve znění pozdějšíchpředpisů, a to:
plnění příjmů a výdajů rozpoětu včetně peněžních operací, !ýkajících se rozpočtových

a)

b)
c)
d)
e)
0

prostředků,
finanění operace, tykajici se tvorby apoužiti peněžních fondů,
náklady a qýnosy podnikatelské činnosti územního celku,
peněžníoperace, fýkajícíse sdružených prostředků lynakládaných na základě smlouvy mezi
dvěma nebo více územnímicelky, anebo na zák|adě smlouvy s jinými právnickými nebo

ýzickými osobami,

ťrnanění operace, tykajici se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o úěetnictví,
hospodaření a nakládání s prostředky poskytnuqými z Národního fondu a s dalšími prostředky
ze zahr aniěí p o skytnut}m i na základě m ezinárodn ích sm luv,
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g)

vyúčtovánía vypořádání finaněních váahů ke státnímu rozpočtu, k rozpoětům krajů,
k rozpočtůmobcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalšímosobám,

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona ě. 42012004 Sb. jsou dále oblasti:
nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictriúzemního celku,
nakládáni a hospodaření s majetkem státuo s nímžhospodaří územni celek,

a)
b)
c)

d)
e)
0
g)
h)
D
III.

zadáváni a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonůa postupů přezkoumaných
orgánem dohledu podle zákona ě. 13412016 Sb., o zadáváni veřejných zakínek, ve znění
pozdějšíchpředpisů,
stav pohledávekazávazkůanakládáni s nimi,
ruěení zazávazky fyziclcých a právnických osob,
zastavováni movitých a nemovi|ých věcí ve prospěch třetích osob,
zřizování věcných břemen k majetku územníhocelku,
účetnictvívedené územnímcelkem,
pruměru jeho příjmů
ověření poměru dluhu územníhocelku
poslední
4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpoětovou odpovědnost.

k

za

HLEDISKA PŘEZKoUnnÁNÍHosPoDAŘrNÍ

Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona ě. 420l?004 Sb. (viz bod II. této zprávy) se ověňrje
z hlediska:
dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,
souladu hospodaření s finaněními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
dodrženíúčeluposkytnuté dotace nebo návratné finančnívýpomoci a podmínek jejich použití,
věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

a)
b)
c)
d)

Iv.
Za

DEF,INovÁNÍoDPovĚnnosrÍ
hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání

a finančníchqýkazech, je odpovědný územnícelek.

a za jeho

zobrazeni v úěetních

Našíúlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o qýsledku
přezkoumání hospodaření. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přťatYm Komorou
auditorů Ceské republiky jsme na územním celku nezávislí a splnili jsme i dalšíetické povinnosti

vyplývající z uvedených předpisů, Rovněž jsme splnili požadavky rýkajici se řízeníkvality stanovené
mezinarodním standardem pro řízení kvality ISQC l.
Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, auditorským standardem
é. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditoru Českérepubliky a s ustanoveními
§ 2, 3 a l0 zákona č. 42a/2004 Sb, Podle těchto předpisů jsme povinni naplánovat a provést
přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření územnílrocelku je
v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

v.

nÁvrcovÝ RozsAH pRAcÍ

Za účelemvykonání přezkoumání hospodaření územníhocelku a vyjádření závéru zprávy

přezkoumání hospodaření

o výsledku

byly použity postupy ke shromáždění dostateěných

a vhodných důkazních informací. Tyto postupy se sým charakterem a načasováním lišíod postupů
prováděných u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a mají menší rozsah a jsou auditorem
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aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení oblastí, v nichž je u předmětu
přezkoumání hospodaření pravděpodobný vYskyt významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při
vyhodnocování těchto oblastí auditor bere v úvahu vniďní kontrolní systém územního celku. Použité
postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skuteěností. Míra
jistoty ziskaná u přezkoumání hospodaření je tudížqýznamně nižšínežjistota, která by byla získána
provedením zakázky poskytující přiměřenou j istotu.
Označenívšech dokladů a jiných materiálů využi|ých při přezkoumání hospodaření územníhocelku je
uvedeno v samostatné přiloze B, která je nedílnou součástí této zprávy. V rámci přezkoumání
hospodaření územníhocelku činil auditor i dalšíkroky a využival i dalšíinformace, které nejsou
souěástí tohoto oznaěeni.

VI.

ZÁVĚn ZPRÁVY

A. vyJÁDnpNÍ

HoSPoDAnnNÍ

O

VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘnNÍ

K soULADU HospoDAnBNí S HLEDISKy

pŘpzrouiraÁNí

Na základě niámi provedeného přezkoumání hospodaření územního celku jsme nezjistili
skuteěnosti, které by nás vedly kdomněnce, že píezkoumávané hospodaření není ve

žádné
všech
významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými
v bodě IIL této zprávy.

B. vyJÁDŘENí ont

BpNĚ crryB A NEDosTATKů

Zákoné.42012004 Sb. stanoví, abychom ve zprávé uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d)
odst.
citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom
své zprávé
přezkoumání
výsledku
hospodaření
přezkoumání
o
uvedli, zdapři
hospodaření byly zjištěny chyby a
nedostatky a v ěem případně spočívaly,a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich
vztah k hospodaření územníhocelku jako celku.

a

3

ve

Při přezkoumání hospodaření územníhocelku za rok2020jsme zjistili chyby a nedostatky spočívající
v nesprávnosti vedení účetnictvídle ustanovení § l0, odst. 3, písm. c), bod2 zákona o přezkoumávání
hospodaření.

Doložen doklad č, 20-090-00374 z3t. 12. 2020, kdy byla na zžů<ladě aktuální právni konťtrmace
rýkaJici se §poru územníhocelku s §rzickou osobou účtovánarezerva ve výši 967 985,50 Kč na
případné závazky z něho vyplývajícízápisem Má dáti 554, Dal 44l.Pri tomto úětování byl použit
nesprávný úěet na straně Má dáti, kdy místo správného účtu555 - Tvorba azúétovánirezew,byla
teze§ta účtovánana účet554 - Prodané pozemky. Jedná se o zřejmý omyl, administrativní chybu. Na
straně Dal byl použit správný úěet 441- Rezervy a v Rozvaze zůstává až do vyřešení sporu.

UPOZoRNĚNÍ Na pnÍpanNÁ RIZIKA
Na základě zjištění podle ustanovení § l0 odst. 2 písm. b) zákona é. 42012004 Sb, upozorňujeme na
následující případná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku
v budoucnosti.

Upozorňujeme na skuteěnost, že stále trvá spor mezi účetníjednotkou a firzickou osobou, kdy účetní
jednotka lystupuje jako ža|ovaná o 967 985,50 Kč. Podstatou nároku uplatněného žalobcem máb5a
náhrada za investice vynaloženéna zbudování prodloužení stavby řadu jednotné kana|izace ve
vlastnictví Městyse Náměště na Hané. Městys Náměšť na Hané jako žalovaný nárok neuznává,když
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dle jeho názoru se pťáva na vypořádání investice žalobce vzdal podpisem předávacího protokolu k
dané ěásti kanalizace. Okresní soud v Olomouci po provedeném dokazování vydal rozsudek. Proti
tomuto rozsudku podal žalovaný odvolání, o kterém bylo rozhodnuto usnesením Krajského soudu v
Ostravě, pobočka v Olomouci, na základé kterého byl napadený rozsudek zrušen a vrácen k dalšímu
řízení okresnímu soudu v olomouci.
Koneěný výsledek tohoto sporu nelze v souěasné době odhadnout a na případné závazky z něho
vyplývající byla v účetnízávércek3l. 12.2020 vytvořena rezerva, při účtováníkteré došlo k chybě,

jak uvedeno výše.

c. poDíL poHLEDÁvEK

A zÁvezrů NA

RozpočTu úznvnvíHo cELKu

A PODÍL ZASTAVENBHO tUarBTKU NA CELKOVEM MAJETKU ÚZBIVrNÍHO CELKU

Podíl pohledávek na rozpočtu

A
B

A/B
P

* |00%

Vymezení pohledávek
Vymezení rozpočtových příimů
Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu

234 043,90Kč
95 952 456"26Kě

0%

odil závazků na rozpočtu

C
B

C/B*l00%

Vymezení závazků
vymezení rozpoětových příimů
Výpočet podílu závazktl na rozpočtu

Ké
95 952 456,26Kě
8%
8 062 845,37

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku
D

E

DlE*l00%

Vymezení zastaveného majetku
vymezení maietku pro výpočet ukazatele
Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém
maietku

Kč
Kě
0%

0.00
603 477 426,3l

D. vyJÁDŘBNí r poMĚRu DLuHu úzBIvnqíuocELKu K poMĚRu JEHo pŘíntůza
POSLEDNÍ ČrVru ROZPOČTOVÉROrY PODLE PRÁWÍHO PŘEDPISU UPRAVUIÍCÍHO
ROZPOČTOVOU ODPOVĚDNOST

Zákon ě. 420/2004 Sb. stanoví, abychom v našízprávě uvedli qýrok (vyjádření) o tom, že dluh
územníhocelku nepřekročil 60 % pruměru jeho příjmůza poslední ětyři rozpočtovéroky. V opačném
případě jsme povinni uvést, o kolik dluh územníhocelku překročil průměr jeho příjmů.
Rozpočtová odpovědnost dle § 17 zéú<ona23l20l7 Sb., o pravidlech rozpoětové odpovědnosti,

Dluh územníhocelku Městys Náměšť na Hané k3l. 12.2020 nepřekroči| 60 % průměru jeho příjmů
za poslední 4 rozpočtovéroky.
Pruměr příjmůza poslední 4 roky
Učet 451 - Dlouhodobé úvěry
Dluh celkem
Podíl dluhu k průměru příjmů

65 79l tis. Kě
28 965 tis. Kč
28 965 tis. Kč
44,03 Yo
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vII. DALŠÍrNronvracn
Stanovisko územníhocelku k návrhu zpráw o výsledku přezkoumání hospodaření
Návrh zprálry o výsledku přezkoumání hospodaření Městyse Náměšť na Hané za rck 2020 byl před
jejím vydáním projednán se statutárním orgánem územního celku a kjejímu znění nebyly do data
vydání této zprávy vzneseny žádnépřipomínky.

Nápravná opatření
Územnicelek je povinen dle §13 zákona420/2004 Sb. přijmout opaťení k nápravě chyb a nedostatků
uvedených v této zprávě a podat o tom písemnou informaci příslušnémupřezkoumávajícímu orgánu
(krajskému úřadu) a auditorovi do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závéreénýmúčtem
v orgánech obce. Uzemní celek je dále povinen v této informaci uvést lhůtu, ve které příslušnému
přezkoumávajícímu orgánu a auditorovi podá pisemnou zptávu o plnění přijatlch opatření, a v této
lhŮtě příslušnémupřezkoumávajícímu orgánu a auditorovi uvedenou zprávu zaslat. Za nesplnění této
povinnosti lze uložit pořádkovou pokutu do výše 50.000,- Kč, a to příslušným přezkoumávajícím
orgánem.

Vyhotoveno:

V Olomouci

dne

28.4.202l

Odpovědný auditor:
Ing, Vladimíra Jordová
Evidenční čísloauditorského
Božetěchova 945 l 5, 7 72 00

raČR: t:qs

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Městyse Náměšť na Hané za rck 2020 byla projednána
se starostkou městyse paní Mgr. Martou Husičkovou a převzata dne 28.4.202l.

Mgr. Marta Husiěková
starostka Městyse Náměšť na Hané

nnĚsrYs

zuÁmÉŠŤ
na HÁNÉ
763 44
,
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Přílohy zprávy

výsledku přezkoumání hospodaření:

o

Příloha A Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil
Příloha B Označeni všech dokladů a jiných materiálů využi|ých při přezkoumání hospodaření

Příloha A
Přehled právních předpisůo s nimř auditor u přezkoumávaného hospodaření ověřil soulad

Při provádění přezkoumaní hospodaření auditor posuzuje soulad hospodaření
právními předpisy:

-

zákonem

ě.

42012004

Sb.,

o

s

následujícími

přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků

a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějšíchpředpisů,

-

vyhláškou é. 44912009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajůpředkládaných pro hodnocení
plnění státního rozpočtu, rozpočtůstátních fondů, rozpoětů územních samosprávných celků, rozpočtů
dobrovolných svazků obcí a rozpočtůRegionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších
předpisů,

-

zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpoětoých pravidlech územníchrozpoětu, ve znění pozdějších

-

vyhláškou ě, 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/199l Sb.,

předpisů, a souvisejícímiprováděcími právními předpisy:
- vyhláškou é.32312002 Sb,, o rozpoětové skladbě, ve znění pozdějšíchpředpisů,
- zákonem ě. 56311991 Sb,, o úěetnictví,ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími
právními předpisy:
o účetnicťví,
ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané úěetníjednotky,

- vyhláškou ě. 38312009 Sb., o účetnichzinnamech v technické formě vybraných účetníchjednotek a

jejich předávání do centrálního systému účetníchinformací státu a o požadavcíchna technické a
smíšenéformy účetníchzéunamů (technická vyhláška o úěetních záznamech),

- českými účetnímistandardy pro

některé vybrané účetníjednotky, které vedou účetnictvípodle

vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
- zákonem é. 12812000 Sb., o obcích, ve znění pozdějšíchpředpisů,
- zákonem ě. 134/2016 Sb., o zadávrání veřejných zakéaek, ve znéni pozdějších předpisů,
- zákonem é.24312000 Sb., o rozpoětovém určeníqýnosů někteých daní územnímsamosprávným
celkům a některym státním fondům (zákon o rozpočtovém urěení daní), ve znéni pozdějších předpisů,
nařizením vlády ě. 56412006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a
správě, ve znění pozdějších předpisů,
zikonaě.26212006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějšíchpředpisů.

-
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Příloha B

Označenívšech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření
Účehictví, účetnizávěrka, účetniknihy

-

a Sestavy

zarok2020

Účetni závérkaMěstyse Náměšť na Hané k31.12.2020 - Rozvaha, Výkaz zisku aztráty, Příloha účetnízávěrky
Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí Fin 2-12M Městyse
Náměšť na Hané k31.12.2020
Účetni deník

Hlavní kniha
Účtový rozvrh
Bankovní účty
Zařazovací protokoly
Vyřazovací protokoly
Odpisové plátty

Vniroorganizačnisměrnice

Inventarizace majetku azáyazků Městyse Náměšť na Hané zarok2020
plan inventur
Směrnice o inventarizaci majetku azávazkil
Invenfumi soupisy všech rozvahových a podrozvahových účtů

-

Inventarizačnizpráva

Rozpočet
Sťednědobý výhled rozpočfu 2021 -2023
Rozpočet narok2020
Rozpočtové změny - rozpočtováopatření

-

Finanční váahy kjiným rozpočtům
Finanční vypořádání zarok2020: vyúčtovriníúčelověposkytnutých prostředků

-

Usnesení azápisy
Usnesení zastupitelstva Městyse Nárněšť na Hané zarok2020
Dokumentace o činnosti finančního výboru, kontrolního výboru v r.2020

-

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
Registr majetku
Významné přirůstky majetku
Významné úbytky majetku
Významný nedokončený majetek
Významné opravy majetku

-

Finanční majetek
seznam bank a bankovních účfu

-

Bankovní výpisy
Úeetnidoklady asouvisejícípodkladovádokumentace

Pohledávky
Saldo pohledávek k31,12.2020
Věková struktura poh|edávek
Rozpis tvorby opravných položek k pohledávkám
Vydané faktury
Kniha vydaných faktur

-

Závazky

-

Sa|do závazkůk31,12.2020

Přijaté faktury
Kniha přijatých faktur

Jmění
Rozpis přlrustků a úbytkůjednotlivých účtů

-

Přehled realizovaných veřejných zakéuek
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