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SpZn:  
ČJ:  

 
 

 Zpráva o výsledku p řezkoumání hospoda ření 
Město Vysoké Veselí, I Č: 00272418 

za rok 2014 
  

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:  

- 2.12.2014 - 3.12.2014 
- 27.4.2015 - 28.4.2015 

na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením § 42 odst. 1, zákona č. 128/2000 
Sb., ve znění pozdějších předpisů. Předmět přezkoumání je určen zákonem č. 420/2004 Sb.,o 
přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. 

Místo provedení přezkoumání: Město Vysoké Veselí 

Mírové náměstí 9  

507 03  Vysoké Veselí 

Zástupci za Město:  

- Luboš Holman - Starosta 

- Alena Čížková - Účetní 

 
 

Přezkoumání vykonali: 

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: 

Jaroslav Meliš 

- kontrolor: 

Ing. Gabriela Střelečková 

 
Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb. 

vydal Krajský ú řad Královéhradeckého kraje dne 17.7. a 5.9.2014. 
 

Předmět přezkoumání: 

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb. Přezkoumání 
hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností 
podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění 
právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu. 



Pivovarské nám. 1245                                                   tel.: 736 521 813                          e-mail: jmelis@kr-kralovehradecky.cz 
500 03 Hradec Králové                                                         727 956 086 gstreleckova@kr-kralovehradecky.cz 
 

2 

A. Přezkoumané písemnosti 
Při přezkoumání hospodaření - Město Vysoké Veselí - byly přezkoumány následující 
písemnosti: 
 

Druh písemnosti Popis písemnosti 
Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na r. 2014 byl před jeho schválením v zákonem 

stanoveném rozsahu řádně vyvěšen na úřední desce od 
26.11.2013 do 17.12.2013, ve stejném termínu byl zveřejněn i 
na elektronické úřední desce. V obou případech byl zveřejněn v 
úplném podrobném členění podle rozpočtové skladby. 

Rozpočtová opatření Čerpání rozpočtu obec průběžně sleduje a kontroluje, případné 
nutné změny jsou včas v předstihu řešeny rozpočtovými 
opatřeními řádně schvalovanými zastupitelstvem obce. Do dne 
dílčího přezkoumání bylo schváleno a provedeno 6 
rozpočtových opatření a do konce roku byly schváleny další 4, 
tato jsou řádně chronologicky evidována a číslována. 

Rozpočtový výhled Rozpočtový výhled je sestaven na období r. 2015 - 2017, 
schválen byl ZM dne 1.9.2014, obsahuje všechny potřebné 
údaje v souladu se zákonem. 

Schválený rozpočet Rozpočet na r. 2014 byl schválen ZM dne 16.12.2013 jako 
schodkový ve výši příjmů Kč 11.943.500,- a výdajů Kč 
11.975.883,- s tím, že schodek je kryt finanční rezervou 
hospodaření z minulých období.  

Stanovení závazných 
ukazatelů zřízeným 
organizacím 

Bezprostředně po schválení rozpočtu oznámila obec písemně 
své zřízené příspěvkové organizaci výši závazného ukazatele - 
neinvestičního příspěvku na provoz a zároveň byl proúčtován 
jeho předpis ve prospěch účtu 349. 

Závěrečný účet Závěrečný účet obce za r. 2013 byl sestaven v zákonem 
požadovaném rozsahu, schválen byl na veřejném zasedání ZM 
dne 19.5.2014. Na stejném zasedání schválilo ZM účetní 
závěrku obce za r. 2013 jako samostatný bod. Účetní závěrku 
zřízené příspěvkové organizace schválila rada města na svém 
zasedání dne 11.6.2014. Před schválením byl závěrečný účet 
zveřejněn na fyzické i elektronické úřední desce v rozsahu plně 
v souladu se zákonem, a to shodně od 9.4.2014 do 20.5.2014. 
Schválení obou účetních závěrek je řádně doloženo protokoly. 

Bankovní výpis Ve vazbě na jednotlivé prvotní účetní doklady a správnost 
zaúčtování byly položkově kontrolovány bankovní výpisy u 
účtů vedených u ČS, a.s. a a dvou účtů u ČNB za období duben 
a prosinec 2014.  

Inventurní soupis majetku a 
závazků 

Inventurní soupisy majetku a závazků obsahují všechny 
předepsané náležitosti, řádně dokladují zjištěné skutečné stavy. 
Inventarizovány byly řádně všechny účty, včetně 
podrozvahových a rozvahových účtů s nulovým konečným 
zůstatkem použitých v průběhu účetního období, zjištěné 
skutečné stavy souhlasí se zůstatky příslušných účtů v rozvaze. 
U podrozvahových účtů 903 a 966 nesouhlasí stav dle 
inventurních soupisů s jejich zůstatky v příloze, jako 
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inventarizační rozdíl toto nebylo uvedeno ani řešeno. Plán 
inventur byl předložen, rovněž inventarizační zpráva byla 
řádně vyhotovena. 

Odměňování členů 
zastupitelstva 

Kontrolou odměňování členů zastupitelstva včetně uvolněného 
starosty byly zjištěny následující nedostatky:  
 
- Uvolněný starosta - proveden chybný výpočet výše odměny, 
dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., příloha č. 1 mu náleží 
měsíční odměna v částce 42.465,- Kč, po celý rok mu však 
byla vyplácena odměna ve výši 42.830,- Kč. Tím vznikl za 
celý rok 2014 přeplatek v částce 4.380,- Kč. Dle sdělení 
starosty bude tento přeplatek stažen ve výplatě na následující 
měsíc. 
- Některým neuvolněným členům zastupitelstva byla nesprávně 
vyplacena odměna za měsíc listopad 2014. Zastupitelstvem 
bylo správně rozhodnuto, že odměny budou vypláceny od 
3.11.2014 (den konání ustavujícího zastupitelstva, na němž 
byly stanoveny odměny), u některých z nich však účetní obce 
neprovedla krácení této odměny o alikvotní část a vyplatila jim 
odměny již od 1.11.2014. Tím vznikl celkový přeplatek 850,- 
Kč. 

Pokladní doklad Pokladní doklady v hlavní a v hospodářské činnosti byly 
kontrolovány s pokladní knihou za období duben a prosinec 
2014 a nebyly zjištěny nedostatky. 

Pokladní kniha (deník) Kontrolováno bylo v hlavní činnosti období duben a prosinec 
2014 a nebyly zjištěny nedostatky. 

Příloha rozvahy Kontrolována byla příloha rozvahy k 31.10.2014 a k 
31.12.2014 nedostatky zjištěny nebyly. 
 
Příloha rozvahy k 31.12.2014 však vykazuje následující 
nedostatky: 
- v části C1 není vykázán přírůstek účtu 403 v souvislosti s 
přijatou a vypořádanou investiční dotací v částce 361.000,- 
(způsobeno chybnou analytikou) 
- nejsou vykázány relevantní údaje v částech D2 - D5 
- na podrozvahovém účtu 966 není vykázán podmíněný 
závazek z důvodu užívání majetku na základě smlouvy o 
výpůjčce v částce 120.456,- Kč (dokladován i v inventarizaci) 

Rozvaha Kontrolována byla rozvaha k 31.10.2014, byly zjištěny 
následující nedostatky: 
 
- Zůstatek účtu 231 nesouhlasí k 31.10.2014 se sumou zůstatků 
všech tří účtů vedených u ČNB a ČS dle výpisů k 31.10.2014. 
Celkový součet zůstatků účtů 5.323.045,87 Kč, rozdíl 619,24 
Kč. 
- Účet 401 vykazuje zůstatek zkreslený o 34.682.282,25 Kč. 
Narušení správnosti tohoto  účtu vzniklo chybným účtováním o 
prodeji majetku, chyba je vymezena již u písemnosti výkaz 
zisku a         ztráty. 
- Účet 389 vykazuje chybný zůstatek 186.069,- Kč, neboť při 
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účtování zúčtovacích faktur za elektřinou a plyn nebylo vůbec 
účtováno časové rozlišení nákladů vytvořené dohadou na tomto 
účtu k 31.12.2013. 
- Účet 403 vykazuje chybný zůstatek, neboť v souvislosti s 
účtováním o prodeji DHM, který byl pořízen částečně z dotací, 
nebyla do výnosů odúčtována příslušná část zbývající 
nerozpuštěné dotace. 
 
Rozvaha k 31.12.2014 již nedostatky nevykazuje. 

Účetní doklad Kontrolovány byly účetní doklady v hlavní činnosti za období 
duben a prosinec 2014 v návaznosti na bankovní výpisy a 
správnost zaúčtování byl zjištěn nedostatek pouze u dokladu č. 
F 28, kde bylo účtováno na chybný nákladový účet 518, podle 
povahy účetního dokladu (oprava vchodových dveří márnice, 
jejich výměnou) mělo být účtováno na 511.  

Výkaz pro hodnocení plnění 
rozpočtu 

Kontrolován byl výkaz k 31.10.2014, nedostatky zjištěny byly, 
neboť kontrola čerpání rozpočtu nebyla prováděna důsledně, 
takže přes 6 provedených rozpočtových opatření stejně nebyly 
některé závazné ukazatele ( paragrafy) dodrženy.  K překročení 
rozpočtem plánovaných výdajů došlo u paragrafů 1319, 3392, 
3399, 3639, 3745, 3722 a 6171 (od 100,7% do 140,1% s tím, 
že absolutní částky překročení se pohybují cca od 9.000,- do 
60.000,- Kč). 
Kontrolován byl výkaz k 31.12.2014, kde bylo zjištěno, že stav 
byť v menších částkách a menší míře překročení rozpočtu 
nadále trvá. 

Výkaz zisku a ztráty Kontrolován byl výkaz k 31.10.2014, a byly zjištěny 
následující nedostatky.  
- Na účtu 553 není podchycen prodej DHM v celkové částce 
34.616.482,25 Kč (zůstatek tohoto účtu je nulový), neboť 
vyřazení majetku prodejem bylo chybně účtováno na vrub účtu 
401. 
- Zůstatek účtu 672 se liší od sumy příslušných položek a 
započteného rozpouštění dotací z účtu 403 v souvislosti s 
prováděnými odpisy majetku o 33.978,- Kč. 
- Správnost stavu účtu 602 byla narušena nesprávným účetním 
postupem při účtování zúčtovacích faktur za elektřinu a plyn, 
neboť na místo odúčtování dohadných položek na účtu 389 a 
při nepřesnosti dohady vyúčtování rozdílu na účet 502 byly 
zaúčtovány pouze přeplatky, a to ve prospěch účtu 602. 
 
U ostatních nákladových a výnosových účtu pak kontrolou 
vazby na výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu bylo zjištěno, že 
zůstatky vybraných nákladových a výnosových účtů odpovídají 
sumám příslušných položek RS z výkazu Fin-2-12, rozpočtová 
skladba byla tedy v těchto případech řádně dodržována. 
 
K 31.12.2014 ve výkazu již nedostatky zjištěny nebyly. 

Darovací smlouvy Město uzavřelo dne 25.9.2014 darovací smlouvu s AGRO 
ŽLUNICE. Dárce AGRO ŽLUNICE daruje částku 100.000,- 
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jako příspěvek pro základní školu na statické zajištění 
tělocvičny. V ZM dar schválen dne 24.9.2014. 

Smlouvy a další materiály k 
poskytnutým účelovým 
dotacím 

Město uzavřelo dne 21.2.2014 smlouvu o poskytnutí 
neinvestiční dotace s Mysliveckou jednotou Vysoké Veselí. 
Dotace je poskytnuta ve výši 10.000,-Kč, RM dotaci schválena 
dne 19.2.2014. 
Město uzavřelo dne 10.1.2014 smlouvu o poskytnutí 
neinvestiční dotace s J.Kykalem. Dotace je poskytnuta ve výši 
2.000,-Kč, RM  dotaci schválena dne 10.1.2014. 

Smlouvy a další materiály k 
přijatým účelovým dotacím 

Město uzavřelo dne 24.11.2014 smlouvu o poskytnutí dotace z 
rozpočtu Královéhradeckého kraje č. 14JPO03.0126. 
Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční 
finanční podpory na výdaje jednotky sboru dobrovolných 
hasičů obce ve výši 32.200,- Kč. V ZM smlouva schválena dne 
12.11.2014. Dotace vyúčtována poskytovateli a město obdrželo 
potvrzení o vyúčtování ze dne 7.1.2015. 
Město uzavřelo dne 1.12.2014 smlouvu č. 790/2014 o 
poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu 
dopravní infrastruktury na rok 2014. Předmětem dotace je akce 
"bezpečné a bezbariérové chodníky ve Vysokém Veselý - II. 
etapa" - ISPROFOND 5527510078 ve výši 361.000,- Kč. V 
ZM smlouva schválena dne 15.12.2014. Součástí smlouvy je 
jako příloha SOD s firmou Stavo&Sachs Kukleny, s.r.o.  Dle 
smlouvy byla dotace poskytovateli vyúčtována k 31.12.2014. 

Smlouvy nájemní Město uzavřelo dne 5.6.2014 smlouvu o nájmu pozemku s 
občanem. Město pronajímá pozemek v k.ú. Vysoké Veselí 
st.p.č. 198. Záměr vyvěšen od 23.4.2014 do 12.5.2014. Tato 
smlouva byla schválena RM dne 4.6.2014. 

Smlouvy o dílo Viz bod dokumentace k veřejným zakázkám. 
Smlouvy o převodu majetku 
(koupě, prodej, směna, 
převod) 

Dne 12.3.2014 uzavřelo město kupní smlouvu jako prodávající 
s Vodohospodářskou a obchodní společností, a.s. na prodej 
nemovitých věcí, a to souboru staveb technického vybavení - 
čistírny odpadních vod, jako stavby bez čp. umístěny na 
pozemcích st. parc. č. 383, 384, stavba s č. p. 20 umístěna na 
poz. st. parc. č. 382 a pozemek p.p.č. 420/1 vše v k.ú. Vysoké 
Veselý. Záměr prodeje zveřejněn na úřední desce od 
29.11.2014 do 16.12.2014, prodej schválen na veřejném 
zasedání dne 24.2.2014. 

Smlouvy o věcných 
břemenech 

Město uzavřelo dne 13.3.2014 Smlouvu o zřízení věcného 
břemene a s firmou RWE GasNet, s.r.o. Město jako strana 
povinná je výlučným vlastníkem parc. č. 487/37, v k.ú. Vysoké 
Veselí. Sjednána jednorázová náhrada ve výši 100,- Kč bez 
DPH. Zřízení věcného břemene schválilo RM dne 19.2.2014 

Dokumentace k veřejným 
zakázkám 

V kontrolovaném období byla obcí zadávána jedna veřejná 
zakázka: 
 
"Bezpečné a bezbariérové chodníky ve Vysokém Veselí - I. a 
II. etapa" - zakázka byla zadána výzvou k předložení nabídky 
na veřejnou zakázku malého rozsahu, hodnotícími kritérii byly 
ve výzvě stanoveny nejnižší nabídková cena (váha kritéria 
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80%), délka záruční doby na dokončené dílo (váha kritéria 
10%), doba plnění zakázky ve dnech (váha kritéria 10%). 
Výzva byla zaslána 4 potencionálním dodavatelům a ke 
stanovenému termínu pro podání nabídek podali nabídku 
všichni oslovení uchazeči. Dle protokolu z otevírání obálek ze 
dne 21.7.2014 prošly všechny nabídky kontrolou úplnosti. Dle 
zápisu z hodnocení nabídek z téhož dne se hodnotící komisi 
jeví jedna z nabídek příliš nízká, proto komise vyzvala 
uchazeče k písemnému odůvodnění. Uchazeč písemnou výzvu 
převzal, ale ve stanovené lhůtě neodůvodnil písemně 
mimořádně nízkou nabídkovou cenu. Hodnotící komise tuto 
nabídku posléze vyřadila. Komise rozhodla, že tři zbývající 
nabídky postoupené k hodnocení splnily zadávací podmínky z 
hlediska doložení základní, profesní a technické kvalifikace, 
kompletnosti oceněného výkazu výměr a technické specifikace, 
hodnotící komise stanovila pořadí uchazečů v souladu se 
stanovenými hodnotícími kritérii a doporučila zadavateli 
uzavřít smlouvu s firmou Stavo&Sachs Kukleny, spol. s r. o., s 
nejnižší nabídkovou cenou Kč 1.877.670,- bez DPH. SOD byla 
uzavřena dne 29.9.2014 plně v souladu s vítěznou nabídkovou 
cenou, ale smlouva nebyla schválena zastupitelstvem obce. 
SOD nebyla vůbec zveřejněna na profilu zadavatele. 
 
"Energeticky úsporná opatření na objektu ZŠ, Vysoké Veselý" 
- podlimitní VZ v režimu zákona realizovaná se 
spolufinancováním dotací ze SFŽP, zadávací dokumentace 
byla zveřejněna na profilu zadavatele 11.11.2014. Zadávací 
řízení nekontrolováno vzhledem k tomu, že jeho kontrolu 
prováděl poskytovatel dotace v rámci rozhodnutí o jejím 
přidělení. SOD byla uzavřena dne 13.2.2015 a smlouva byla 
řádně zveřejněna na profilu zadavatele dne 18.2.2015. 

Výsledky kontrol zřízených 
organizací 

Obec provedla kontrolu zřízené příspěvkové organizace dne 
12.9.2014, kontrola doložena protokolem a vzniklé nedostatky 
jsou v ní popsány.  

Zápisy z jednání rady včetně 
usnesení 

Při kontrole byly využity k dokladování jednotlivých 
kontrolovaných agend zápisy z rady města. 

Zápisy z jednání 
zastupitelstva včetně 
usnesení 

Při kontrole byly využity k dokladování jednotlivých 
kontrolovaných agend zápisy ze zastupitelstva města. 
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B. Zjišt ění ze závěrečného (jednorázového) p řezkoumání 
 
Při přezkoumání hospodaření - Město Vysoké Veselí 
 
byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky: 
 
Předmět:  Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně 
peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků 

� Právní předpis: Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům 
zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů 

• § 1 - Uvolněnému členovi zastupitelstva byla poskytnuta měsíční odměna v rozporu s 
limity stanovenými nařízením vlády.  

o Uvolněný starosta - proveden chybný výpočet výše odměny, dle nařízení vlády 
č. 37/2003 Sb., příloha č. 1 mu náleží měsíční odměna v částce 42.465,- Kč, po 
celý rok mu však byla vyplácena odměna ve výši 42.830,- Kč. Tím vznikl za 
celý rok 2014 přeplatek v částce 4.380,- Kč. 

 
• § 2 odst. 3 - Neuvolněnému členovi zastupitelstva nebyla  měsíční odměna poskytnuta 

ode dne, který stanovilo zastupitelstvo  
o Některým neuvolněným členům zastupitelstva byla nesprávně vyplacena 

odměna za měsíc listopad 2014. Zastupitelstvem bylo správně rozhodnuto, že 
odměny budou vypláceny od 3.11.2014 (den konání ustavujícího 
zastupitelstva, na němž byly stanoveny odměny), u některých z nich však 
účetní obce neprovedla krácení této odměny o alikvotní část a vyplatila jim 
odměny již od 1.11.2014. Tím vznikl celkový přeplatek 850,- Kč. 

 
Předmět:  Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem 

� Právní předpis: Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé 
vybrané účetní jednotky 

• § 45 - Územní celek nedodržel obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících 
informací v příloze.  

o Příloha rozvahy k 31.12.2014 však vykazuje následující nedostatky: 
o - v části C1 není vykázán přírůstek účtu 403 v souvislosti s přijatou a 

vypořádanou investiční dotací v částce 361.000,- (způsobeno chybnou 
analytikou) 

o - nejsou vykázány relevantní údaje v částech D2 - D5 
o - na podrozvahovém účtu 966 není vykázán podmíněný závazek z důvodu 

užívání majetku na základě smlouvy o výpůjčce v částce 120.456,- Kč 
(dokladován i v inventarizaci) 

 
� Právní předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 
• § 4 odst. 8 - Územní celek nedodržoval stanovené postupy při vedení účetnictví.  

o Byl zjištěn nedostatek pouze u dokladu č. F 28, kde bylo účtováno na chybný 
nákladový účet 518, podle povahy účetního dokladu (oprava vchodových dveří 
márnice, jejich výměnou)  mělo být účtováno na 511.  
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byly zjištěny následující závažné chyby a nedostatky: 
 
Předmět:  Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem 

� Právní předpis: Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků 
• § 3 odst. 2 písm. a) - Při inventarizaci nebylo postupováno tak, aby bylo zjištěno, zda 

jsou všechny inventarizační položky a jejich části zachyceny v účetnictví.   
o U podrozvahových účtů 903 a 966 nesouhlasí stav dle inventurních soupisů s 

jejich zůstatky v příloze, jako inventarizační rozdíl toto nebylo uvedeno ani 
řešeno. 

 

C. Plnění opat ření 
 

Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných  
 
a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky 
 
 
byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky: 
 

� Právní předpis: Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé 
vybrané účetní jednotky 

• § 69 - Územní celek chybně použil metodu časového rozlišení. (napraveno)  
o Při kontrole stavu účtu 321 bylo zjištěno, že došlo k narušení časové souvislosti 

nákladů, neboť faktury došlé do 15.1.2014, jejichž plnění se týká nákladů roku 
2013, nebyly předepsány do nákladů tohoto roku ani proti účtu 321, ani k nim 
nebylo zaúčtováno časové rozlišení na účtu výdaje příštích období resp. dohadná 
položka na účtu 389. 

            - Napraveno, neuhrazené faktury z konce roku jsou řádně účetně podchyceny ve stavu 
účtu 321 a potvrzeny inventarizací. 

� Právní předpis: ČÚS 701 – 710 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví) 
• ČÚS 701 bod 6.2. a 6.3. - Územní celek neúčtoval k okamžiku uskutečnění účetního 

případu. (napraveno)  
o V měsíci říjnu byl zjištěn opakující se časový nesoulad účetních zápisů a 

skutečného, resp. možného uskutečnění účetních případů (např. není respektováno 
datum uskutečnění převodu peněz u bankovních výpisů), takže dochází i k 
případům, že dle provedených účetních zápisů se pak  např. jeví, že předchází 
okamžik úhrady dodavatelské faktury okamžiku, kdy na účetní jednotku došla. 
Jedná se např. o doklady č. 00149, 00151,00161, 00164, 00165 a dalš. 

            - V kontrolovaném měsíci nebyl zjištěn časový nesoulad účetních zápisů ani účetních 
případů. 

• ČÚS 701 bod 6.2. a 6.3. - Územní celek neúčtoval k okamžiku uskutečnění účetního 
případu. (napraveno)  
o V základním účetnictví - v hlavní knize však  byl v měsíci říjnu zjištěn opakující 

se časový nesoulad účetních zápisů a skutečného uskutečnění účetních případů. 
            - Kontrolou vybraného měsíce nebyl zjištěn nesoulad plateb u faktur ani v pokladních 
dokladech. 
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byly zjištěny následující závažné chyby a nedostatky: 
 

� Právní předpis: Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů 

• § 17 odst. 6 - Územní samosprávný celek nezveřejnil způsobem umožňujícím dálkový 
přístup úplné znění návrhu závěrečného účtu včetně celé zprávy o výsledku 
přezkoumání. (napraveno)  
o Na elektronické úřední desce nebyl návrh závěrečného účtu zveřejněn v zákonem 

požadovaném rozsahu, v rozporu s ustanovením § 17, odst. 6 zákona č. 250/2000 
Sb. zde nebyla vůbec zveřejněna zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, 
výkazy, které jsou součástí závěrečného účtu ani údaje o hospodaření zřízené PO. 

            - Na elektronické úřední desce byl již za rok 2013 návrh závěrečného účtu zveřejněn v 
zákonem požadovaném rozsahu včetně výsledku přezkoumání hospodaření a hospodaření 
zřízené PO. 

� Právní předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 
• § 6 odst. 4 - Územní celek nesestavil účetní závěrku. (napraveno)  

o Účetní závěrka Města, ani zřízené PO za rok 2012 schválena nebyla. 
            - Účetní závěrka za rok 2013, jak obce, tak zřízené PO byla řádně schválena a její 
schválení je doloženo protokoly. 
  
b) při dílčím přezkoumání 
 
byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky: 
 
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem 

� Právní předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 
• § 4 odst. 8 - Územní celek nedodržoval stanovené postupy při vedení účetnictví. 

(napraveno)  
o Zůstatek účtu 231 nesouhlasí k 31.10.2014 se sumou zůstatků všech tří účtů 

vedených u ČNB a ČS dle výpisů k 31.10.2014. Celkový součet zůstatků účtů 
5.323.045,87 Kč, rozdíl 619,24 Kč. S největší pravděpodobností bylo příčinou 
tohoto nedostatku chybné účtování, o čemž svědčí i zmatečné provádění oprav při 
chybném zaúčtování příjmu za prodej majetku bezhotovostně poukázaném na účet 
ve prospěch účtu 231.  

            - Napraveno, zůstatek vykázaný v rozvaze k 31.12.2014 souhlasí se skutečným stavem 
dle výpisu i provedené inventarizace.  

 
� Právní předpis: ČÚS 701 – 710 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví) 
• ČÚS 709 bod 4.2. - Územní celek nedodržel postup účtování na účtu 403 - Transfery 

na pořízení dlouhodobého majetku. (napraveno)  
o Účet 403 vykazuje chybný zůstatek, neboť v souvislosti s účtováním o prodeji 

DHM, který byl pořízen částečně z dotací, nebyla do výnosů odúčtována příslušná 
část zbývající nerozpuštěné dotace. 

            - Napraveno, poměrná část prodaného majetku pořízeného z dotací byla odúčtována z 
účtu 403 ve prospěch účtu 672. 

 
• ČÚS 710 bod 6. - Územní celek nedodržel postup účtování o dlouhodobém hmotném 

majetku. (napraveno)  
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o Na účtu 553 není podchycen prodej DHM v celkové částce 34.616.482,25 Kč 
(zůstatek tohoto účtu je nulový), neboť vyřazení majetku prodejem bylo chybně 
účtováno na vrub účtu 401. 

            - Napraveno, na účtu 553 bylo doúčtováno. 
 

� Právní předpis: Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších 
předpisů 

• § 2 odst. 2 - Územní celek nedodržel druhové třídění rozpočtové skladby. 
(napraveno)  
o Zůstatek účtu 672 se liší od sumy příslušných položek a započteného rozpouštění 

dotací z účtu 403 v souvislosti s prováděnými odpisy majetku o 33.978,- Kč. 
            - Napraveno účet 672 plně odpovídá sumě příslušných položek a proúčtovanému 

rozpouštěné účtu 403 v souvislosti s odpisy. 
 
byly zjištěny následující závažné chyby a nedostatky: 
 
Předmět:  Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně 

peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků 
� Právní předpis: Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů 
• § 15 odst. 1 - Finanční hospodaření nebylo uskutečňováno v souladu se schváleným 

rozpočtem. (nenapraveno)  
o Kontrolován byl výkaz k 31.10.2014, nedostatky zjištěny byly, neboť kontrola 
čerpání rozpočtu nebyla prováděna důsledně, takže přes 6 provedených 
rozpočtových opatření stejně nebyly některé závazné ukazatele ( paragrafy) 
dodrženy.  K překročení rozpočtem plánovaných výdajů došlo u paragrafů 
1319, 3392, 3399, 3639, 3745, 3722 a 6171 (od 100,7% do 140,1% s tím, že 
absolutní částky překročení se pohybují cca od 9.000,- do 60.000,- Kč). 

                    
Předmět:  Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných 

zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle 
zvláštního právního předpisu 

� Právní předpis: Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů 

• § 147a odst. 1,2 písm. a - Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu 
uzavřenou na veřejnou zakázku malého rozsahu, jejíž cena přesáhla 500 000 Kč bez 
DPH, včetně všech jejích změn a dodatků, a to do 15 dnů od jejího uzavření. 
(napraveno)  

o SOD nebyla vůbec zveřejněna na profilu zadavatele. 
                   - K nedostatku bylo dne 11.12.2014 přijato systémové opatření ukládající řádné 

plnění povinností zveřejnění starostovi obce. Účinnost tohoto byla 
ověřena na akci "Energeticky úsporná opatření na objektu ZŠ, 
Vysoké Veselý", kde SOD byla uzavřena dne 13.2.2015 a smlouva 
byla řádně zveřejněna na profilu zadavatele dne 18.2.2015. 

 
 
Předmět:  Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem 
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� Právní předpis: Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé 
vybrané účetní jednotky 

• § 37 - Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky výkazu zisku a ztráty 
"Výnosy z činnosti". (nenapraveno)  

o Správnost stavu účtu 602 byla narušena nesprávným účetním postupem při 
účtování zúčtovacích faktur za elektřinu a plyn, neboť na místo odúčtování 
dohadných položek na účtu 389 a při nepřesnosti dohady vyúčtování rozdílu na 
účet 502 byly zaúčtovány pouze přeplatky, a to ve prospěch účtu 602. 

                    
• § 69 - Územní celek chybně použil metodu časového rozlišení. (napraveno)  

o Účet 389 vykazuje chybný zůstatek 186.069,- Kč, neboť při účtování 
zúčtovacích faktur za elektřinou a plyn nebylo vůbec účtováno časové rozlišení 
nákladů vytvořené dohadou na tomto účtu k 31.12.2013. 

                   - Napraveno - účet 389 k 31.12.2014 vykazuje vytvořené časové rozlišení ve výši 
záloh vedených na účtu 314. 

 
 

  
 
D. Závěr 
 

I. Při přezkoumáním hospodaření - Město Vysoké Veselí - za rok 2014  
 
byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 sb.): 
 
Předmět:  Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně 
peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků 

� Právní předpis: Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům 
zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů 

• § 1 - Uvolněnému členovi zastupitelstva byla poskytnuta měsíční odměna v rozporu s 
limity stanovenými nařízením vlády.  
o Uvolněný starosta - proveden chybný výpočet výše odměny, dle nařízení vlády č. 

37/2003 Sb., příloha č. 1 mu náleží měsíční odměna v částce 42.465,- Kč, po celý 
rok mu však byla vyplácena odměna ve výši 42.830,- Kč. Tím vznikl za celý rok 
2014 přeplatek v částce 4.380,- Kč. 

 
• § 2 odst. 3 - Neuvolněnému členovi zastupitelstva nebyla  měsíční odměna poskytnuta 

ode dne, který stanovilo zastupitelstvo  
o Některým neuvolněným členům zastupitelstva byla nesprávně vyplacena odměna 

za měsíc listopad 2014. Zastupitelstvem bylo správně rozhodnuto, že odměny 
budou vypláceny od 3.11.2014 (den konání ustavujícího zastupitelstva, na němž 
byly stanoveny odměny), u některých z nich však účetní obce neprovedla krácení 
této odměny o alikvotní část a vyplatila jim odměny již od 1.11.2014. Tím vznikl 
celkový přeplatek 850,- Kč. 

 
Předmět:  Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem 
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� Právní předpis: Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé 
vybrané účetní jednotky 

• § 45 - Územní celek nedodržel obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících 
informací v příloze.  
o Příloha rozvahy k 31.12.2014 však vykazuje následující nedostatky: 
o - v části C1 není vykázán přírůstek účtu 403 v souvislosti s přijatou a vypořádanou 

investiční dotací v částce 361.000,- (způsobeno chybnou analytikou) 
o - nejsou vykázány relevantní údaje v částech D2 - D5 
o - na podrozvahovém účtu 966 není vykázán podmíněný závazek z důvodu užívání 

majetku na základě smlouvy o výpůjčce v částce 120.456,- Kč (dokladován i v 
inventarizaci) 

 
� Právní předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 
• § 4 odst. 8 - Územní celek nedodržoval stanovené postupy při vedení účetnictví.  

o Byl zjištěn nedostatek pouze u dokladu č. F 28, kde bylo účtováno na chybný 
nákladový účet 518, podle povahy účetního dokladu (oprava vchodových dveří 
márnice, jejich výměnou)  mělo být účtováno na 511.  

 
 
byly zjištěny závažné chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 sb.): 
 
c2)  

• nesprávné, neúplné 
o Při inventarizaci nebylo postupováno tak, aby bylo zjištěno, zda jsou všechny 

inventarizační položky a jejich části zachyceny v účetnictví.  
 

o Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky výkazu zisku a ztráty 
"Výnosy z činnosti". 

 
c4)  

• překročení působnosti 
o Finanční hospodaření nebylo uskutečňováno v souladu se schváleným rozpočtem. 

 
 
 II. Při přezkoumáním hospodaření - Město Vysoké Veselí - za rok 2014 
 
se neuvádí žádná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. 

  
 

III. P ři přezkoumání hospodaření - Město Vysoké Veselí -  za rok 2014 

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele: 

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,22 % 

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 2,64 % 

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 %  
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IV. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek 
 
 
 
Vysoké Veselí, dne 28.4.2015  
 
Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření: 
 

Jaroslav Meliš  

…………………………………………. 
kontrolor pověřený řízením přezkoumání 

 

…………………………………………. 
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání 

 
Ing. Gabriela Střelečková  

…………………………………………. 
kontrolor 

 

…………………………………………. 
podpis kontrolora 

 
 
Tato zpráva o výsledku přezkoumání: 

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, a je možno ke zjištění v ní 
uvedené podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání zprávy 
kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se  stává, 
tento návrh okamžikem  marného  uplynutí  lhůty  stanovené  v § 6 odst. 1 písm. d) 
zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému 
řízením přezkoumání. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném 
případě stanovit lhůtu delší. 

- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Vysoké Veselí o počtu 14 stran 
byl seznámen a její stejnopis převzal Luboš Holman 

 
V kontrolovaném období územní celek dle prohlášení statutárního zástupce 
 neprovozoval žádnou hospodářskou činnost, nemá zřízeny peněžní fondy, nevložil 
žádné peněžité či nepeněžité vklady do právnických osob, neobdržel žádné dotace 
z národního fondu, nehospodařil s majetkem státu, neručil za závazky jiných osob, 
neuzavřel směnnou, darovací,  zástavní smlouvu, smlouvu o sdružení peněžních 
prostředků a majetkových hodnot, smlouvu o úvěru ani nehospodařil s jinými cizími 
zdroji, nepořídil ani neprodal žádný finanční majetek.  

 
Poučení: 

 
Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., 
povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o 
výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci 
přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu 
se závěrečným účtem v orgánech územního celku. 

 
Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen 
v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které 
podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých 
opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat. 
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Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí správního deliktu podle 
ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to se uloží územnímu 
celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokuta do výše 50.000,00 
Kč. 

 
 

Luboš Holman  
…………………………………………. 

Starosta 
…………………………………………. 

podpis 

 

 
 


