
Přiloha obsahující detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle $ 10 odst. 3 písm. c)
zákona č. 42012004 Sb.

a označení dokladů aiiných materiálů, ze kteých jednotlivá zj ištění ýycbázejí

většina chyb a nedostatků zjištěných přezkoumáním hospodaření
napravena a oprave[é chyby a nedostatky se již neopakují. Došlo
přesto ještě Ý řoce 2015 by|y zjištěny chyby a nedostatky níže uvedené.

Při přezkoumání hospodaření územního celku obec České Meziříčí
konkrétně zjištěny následujicí chyby a nedostatky:

roku 2014 byla
tedy ke zlepšení'

za rok 2015 byly

- Ve výnosech z prodeje pozemků byl v roce 2015 zaúčtován vimos ve výši kupní c€ny
za pozemek ve výŠi 59.216,- Kč, ktery byl ve výnosech již v roce 2014, což bylo
chybně' neboť právní účinky vkladu vznikly v roce 2015. Související náklad je
účtoviín pouze v roce 2014. Náprava chyby byla zaúčtována na wub účtu 311 _
odběratelé a ve prospěch účtu 647 Výnosy z prodeje pozenůů' Uvedená částka
měla b]ýt však účtována na vrub účtu 408 opravy předcházejících účetních období.
obdobně měl bý opraven také solvisející náklad na prodej pozsmku _ účtování na
lŤub 554 Prodané pozemky a ve plospěch úětu 408 . opravy předchrázejících
účetních období. Došlo k chybnému navýšení aktiv v rozvaze, ř. B. II'i., a chybějícím
poloŽkrím jednak na straně nákladů ve výkazu zisku a ztát na ř. A. I. 31.' jednak na
staně pasiv v rozvaze na ř. C.I.7

. Pii účtování dotací na mzdové náklady od Uřadu práce účtujele Vilros piedpisem přes
účet 346 Pohledávky za vybranými ústřed. vlád. institucemi v okamžiku pňjetí
dotace' níkoliv v okamŽiku skutečného nároku na dotaci. Upozorňujeme, že je nutné
pŤi zaslání vyúčtování mzdových prostředků na Uřad práce účtovat o předpisu na účet
ó72 v:Flosy vybTaných mlstních vládních institucí z tlansfelů a pii přijetí prostředků
účtovat pouze o úhradě pohledávky na účtu 346 - Pohledávky za vybranými
ústředními vlád. institucemi. Nesprávn;fun způsobem vykazování došlo k ovlivnění
výše účtu 672 Výnosy vyblaných místních vládních institucí z tiansferu. v roce
2015 byl nesplávně zaúčtoviín v}inos souvisejicí s platbou od Úiadu práce za mzdové
nríklady měsíce 11-12/2014 ve výši 56.66,7,- Ké. Naopak nebyl do výnosů zaúčtovián
v1foos související s dotací ía mzdové Íriíklady něsíce 11-1212015 ve výši 96'492'- Kč.
Došlo tedy k nesprávnému snížení v]foiosů ve výkazu zisku a ztráty na ř. B. IV. 2. ve
výši 40 tis. Kč a dále chybějícímu vykázání pohledávky v souvislosti s dotací přijatou
až v roce 201ó na stlaně aktiv v rozvaze na ř' B' Il. 17. 96 tis. Kč.

- Na účet 501 _ Spotřeba mateťiálu byly dne 10.1l.2015 zaúčtovány domovní
kontejnely a kompostéry ve výši 382.663,- Kč. Na kompostéry a kontejnery byla
poskýnuta investiční dotace' Dle smlouvy o dotaci mají bý týo kompostéry a
kompostéťy 5 let ve vlastnictví města, avšak předány ob}.r'atelům obce na základě
smluv k používríní. Po pěti letech přejdou kompostéry a kontejnery do vlastnictví
obwatel. Protože byla na kontejnery a kompostéry posk).huta investiční dotace' musí
bfi v majetku obce minimálně uvedených pět let' Zaúčtováním do nákladů byl
nespúvně navýšen výkaz zisku a ztÍát na sbaně nákladů na ř. A. I. 1 a snížena
aktiv v rozvaze na ř. A. II. 4'



Na účfu 378 ostatní bátkodobé závazky eviduje obec částku 249.755'- Kč. jde
o přijaté zálohy na spotřebu energií Íoku 2014. Pfi v1ričtovríní došlo k chybnému
převedení záloh na úěet 378 - ostatní kátkodobé závazky namísto zúčtování
s pohledávkami při vyúčtování. T14o pohledávky byly v loce 2014 zohledněny ve
výnosech pomocí účtu 388 - Dohadné účty aktivní' vroce 2015 došlo ke zrušeíí
dohadu opačným způsobem, neŽ byl tvořen _ tedy ía \Ťub 602 Výnosy z prodeje
služeb a ve prospěch 388 _ Dohadné účty aktivíí. Tímto způsobem došlo tedy ke
sníženi účtu 602 _ v]foiosy z prodeje sluzeb. Účet 378 _ ostatní krátkodobé závazky
nebyl v liímci vyúčtování narcvnián, ale zálohy byly nesprár'ně účtovlíny právě na účet
378 ostatní kátkodobé závazky. Nesplávně bylo účtováno také vyúčtoÝfuí zaoh
na spotřebu energií za část loku 2015 ve výši 190.109 Kč - na \Tub účtu 324 _
KÍátkodobé přijaté zálohy a ve prospěch účtu 602 - Výnosy z prodeje služeb' Celý
proces q'riětovrání by však měl bý proveden přes pol edívky. Plotože nám nebyly
doloženy žádné podklady k vyúčtování, vycházeli jsme plo posouzení chyby pouze
z účetnictví' Nesprávné účtování }ryúčtování záloh mělo za íásledek sníženi stavu
výnosů ve výkazu zisku a ztráty na ř. B. I' 2. a zůstatek ve výši 249'755'- Kč na staně
pasiv v rozvaze na ř. D' III' 37, kdyŽ tento účet měl bý nulový'

Upozorňujeme také na chybně lyčíslenou výslednou daň z piíjmu práwických osob
roku 2015 v rámci daňového přiznání v závislosti na chybné výši výnosri zprodeje
s]užeb' Doporučujeme podat dodatečné daňové přiznání k dani z příjmů za rck 2015'
Chybné vyčíslení výsledné daně z příjmů má vliv také na výši účtu 59l Daň
z pŤíjmů a účtu 341 _ Daň z příjmů. Pokud by byly výnosy z vyúčtování naúčtovány
správně ve výnosech, byla by i odhadovaná daňová povinnost vyšší' Tato chyba tedy
zapříčinila snížení stavu pasiv ý tozyaze na i. D. lII. 15. a sniŽení stal.u nákladů ve
výkazu zisku a ztráty na ř. A' v' 1'

Při kontrole majetku bylo zjištěno, že stále neni zce]a nasouhlasen stav oplávek v úěetnictví a
v majetkovém programu, je to způsobeno před€všim chybnou výší zaúčtovaných odpisů
v účetnictví v minulých tetech, kdy neby|a zaúčtována sprár'ná ťše odpisů daného rcku dle
majetkového pro8ramu, a|e ěástka nižší' Upozoňujeme, že je nutné napravit staly
v majetkovém přog@mu na sta\T majetkových úětů v účetnictví' V majetkovém prcgŤaúu
jsou uvedeny oprávky ve výši 53'068.772,- Kč (stavby) a 1'558.010'- Kč (samostatné movité
věci)' V Íámci účetnictvíjsou však uvedeny oprávky k účtu 021 stavby ve Úši 55.925.890'-
Kě a opŤávky k účtu 022 Samostahré hmotné movité věci a soubory hn. m' věcí ve qiši
2.358'008'- Kč- V ce]kovém důsledl.u mohou bý aktiva nadhodnocena celkově o ].657.1l6,-
Kě' a to v ťozvaze ve sloupci korekce na ř' A. [I. 3. a A' II' 4.

Příloha kúčetní závěrce není sestavená v rozsahu dle $ ,15 lyhl. ě. 41012009 sb., ktelou se
provádějí některá ustalovení zákona é. 56311,991, Sb., o účetnictví, ve zllění pozdějšich
předpisů, pro některé vybťané účetni jednotky, není úplná _ chybi části A.1. - 3', A.6 9'a
E'l. - 4. (popis[é části). Ze.jn1éna bylo vhodné uvést v části Ě'1' Doph]ující informace k
položkám rozvahy popis k položce C.l.7 rozvahy, a to rozpis obrafu běžného roku na účtu 408
s uvedením důvodu použití.

Při poloŽkovém odsouhlasení schváleného ťozpočtu a sloupce 1 výkazu FlN
(schválený lozpočet) bylo zjištěno foťmální pochybení v rámci Ziíměny paíaglafu
3113 a 3313, přičemŽ v úmci schváleného lozpočtu byl schválen investiční výdaj ve
výši 8.56l tis. Kč na zatepleíí základní školy (paraglaf 3113 Základní školy). Ve
sloupci 1 výkazu FIN (Schválený ťozpočet) je však investiční výdaj ve iyši
8.561 tis' Kč přiřazen k paragrafu souvisejícímu především s provozovaným kínem
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(paragraf 3313 Filmová tvoťba. dist buce' kina a shlomaŽďování audiovizuálních
archivá]ií)' v pruběhu roku došlo k přesunu lozpočtovaného investičního výdaje na
správný paragraf dle rozpočtového opatření č' 8. Konečná výše rozpočtu po změnách
je správně- Upozorňujeme, Žeje nutné zabezpečit' aby se schválený lozpočet shodoval
se schváleným lozpočtem zapsaným do výkazu FIN.

V riímci zasedání obce dne 26.11.2014 bylo schváleno převedení pfavomocí při
schvalovríní rozpočtových opatření na radu obce' Rozpočtová opatření může od
26,1I,20|4 schva1ovat lada obc€, a to porrze do výše 50 tis. Kč za podmínky, že
nedojde k navýšeni celkového objemu rozpočtu na výdajové straně. Při procházení
schválení jednotlivých rozpočtových opatření však bylo zjištěno' že ladou obce jsou
schválena i rozpočtová opatření' kjejichž schválení nemá Iada obce plavomoci. Jde
např. o lozpočtové opatření č' 8, toto lozpočtové opatření bylo schváleno Íadou obce
dne 15'7'201ó a chybí schválení Žastlrpitelstvem obce, i přesto že byl Íozpočet
navýšen na výdajové shaně o 69.57 tis' Kč' Upozorňujeme. že je íutné dodlžovat
schvalování dle delegovaných pmvomocí na správné rozhodovací úrovni.
Doporučujeme také přehodnotit pravidla plo převod pravomocí, např' přidat moŽnost
přesunu mezi paragraÍy pň nezměněném celkovém objemu lozpočtu nebo zněn
rozpočtu v souvislosti s přijetím dotací ajejich úče}ovým využitím.

- U schva]ování rozpočtového opatření bylo také zjištěno pozdější schvrílení
IozpočtoÚch opatření, než jejich zaneseni do programu' Upozorňujeme, že v souladu
se ziíkonem č,. 25012000 Sb'' o lozpočtových pravidlech územních rozpočtů je nutné
rozpočtová opatření plovádět aŽ po jejich schválení zasfupitelstvem obce (příp. Iadou
obce na základě svěřených pravomocí) a záIoveň před provedením Iozpočtově
nezaiištěného vÝdaie'


