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PŘÍKAZ PRIMÁTORA č. 2/2013  
 

Ve dnech 2. až 6. 12. 2013 proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření města a ověření účetních 

závěrek za období 01-10/2013. Přezkum provedla auditorská společnost PKF Audit s.r.o. (dále také 

„auditor“). 

Počet stran příkazu: 2 

V souladu se závěry dílčího přezkoumání přikazuji provést tato nápravná opatření: 

Zjištění auditora: 

1) Oddychově relaxační centrum – stavba byla dokončena 18. 10. 2012, nebyla však zařazena do 
majetku města (ORIaMM) v roce 2012. K zařazení došlo až 1. 3. 2013 (doklad 840070). 
Závěr: K zařazení mělo dojít v roce 2012. Špatné rozpuštění transferu. Účetní jednotka 
opožděně zahájila odepisování majetku (zkreslené odpisy majetku v roce 2012). 
Porušení ČÚS (potažmo zákona o účetnictví) a interní směrnice k odpisům. 

 

Opatření: Nastavit systém včasného zařazování dokončených investic (v roce jejich 
dokončení – vliv na odpisy). 

Zodpovídá: Ing. Petr Chytra (vedoucí ORIaMM) - včasné zařazování dokončených investic do 
majetku města 
Ing. Jan Mareš (vedoucí OE) - zaúčtování odpisů   

Termín: Nastavení systému do 31. 1. 2014   

 

2) Majetek předaný organizacím – část není vedena na podrozvaze, namátkově Středisko 
knihovnických a kulturních služeb, příspěvková organizace.  
Závěr: nejsou dodrženy účetní postupy. 

 

Opatření: ORIaMM porovná majetek předaný do správy a užívání všem příspěvkovým 
organizacím (formou zřizovacích listin, příkazních smluv a výpůjček) s vlastní 
evidencí majetku (rozvahové nebo podrozvahové účty) a předá OE podklady 
k proúčtování. 

Zodpovídá: Ing. Petr Chytra (vedoucí ORIaMM) - kontrola majetku předaného příspěvkovým 
organizacím s evidencí majetku města  
Ing. Jan Mareš (vedoucí OE) - zaúčtování rozdílů (popřípadě přeúčtování mezi 
rozvahou a podrozvahou/   

Termín: Kontrola majetku do 24. 1. 2014  
(Výkaz Rozvaha se odevzdává na KrÚ 4.2.2013 
Oprava zjištění SKKS ihned 

 
 



3) Dar Severočeských dolů, a.s.: investiční část (500 tis. Kč účelově poskytnutá SOS CV p.o.) 
přeúčtovat na účet 374. Evidovat jako majetek k vypořádání do 31. 1. 2014. (Účtování 
investičních darů s povinností finančního vypořádání příjemce v následujících účetních 
obdobích).  
Bez opatření. Provedeno již v průběhu auditu. 

 

        

 

Mgr. Jan Mareš, primátor 



  NÁZEV ODBORU 

 

Plnění příkazu primátora č. 2/2013  

 
 

Bod 1 

V rámci odboru byli všichni pracovníci upozorněni na okamžité zařazování ukončených 

investic do majetku města a o této skutečnosti byli poučeni. 

30.1.2014 

Ing. Petr Chytra, vedoucí ORIaMM 

 

 

Bod 2. 

Majetek SKKS vedený na podrozvahových účtech města byl srovnán s příspěvkovou organizací 

SKKS. 

Nová příkazní smlouva byla schválena v Radě města dne 24.2.2014, dle stavu majetku 

k 31.12.2013. 

24.2.2014 

Ing. Jaroslava Hošková, ORIaMM 

 

 

 


