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Souhrnná zpráva – ověření řádných účetních závěrek 

příspěvkových organizací (dále také jako „PO“) zřizovatele  

Statutárního města Chomutova (dále také jako „SMP“) za účetní 
období 2018  

  
  

  
1) Předmět činnosti  

  

Auditorské ověření řádných účetních závěrek příspěvkových organizací za rok 2018 končící 31. 12. 

2018, a to na základě Příkazní smlouvy mezi Statutárním městem Chomutov a auditorem.  

  

  

2) Průběh auditu  

  

V předem odsouhlaseném termínu po konci ověřovaného období proběhl v sídle příspěvkových 
organizací audit, jehož obsahem bylo především seznámení s účetní jednotkou, provedení postupů s 

cílem ověření účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky a především posouzení 
vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení 

celkové prezentace účetní závěrky.  

  

  

3) Vymezení odpovědnosti   

  

Za vedení účetnictví, za jeho úplnost, průkaznost a správnost odpovídá statutární orgán příspěvkové 

organizace. Povinností auditora je, na základě provedeného ověření, zpracovat zprávu a vyjádřit názor 

na účetní závěrku a hospodaření příspěvkové organizace. Auditor ověřuje informace prokazující údaje 

uvedené v účetní závěrce příspěvkové organizace. Ověření bylo provedeno výběrovým způsobem na 

základě předložených dokladů pracovníky příspěvkové organizace. Postup ověření odpovídal 
auditorským směrnicím tak, aby byly získány všechny informace nezbytně nutné jak pro ověření, tak i 

pro přiměřenou záruku, že účetní závěrka a údaje z ní vyplývající neobsahují významné nesprávnosti 

jakéhokoli charakteru.  

  

  

4) Rozsah prací  
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Auditor se při splnění požadavků uvedených v úvodu (především v bodě Průběh auditu a Odpovědnost 

auditora) zaměřil v rámci ověřovacích prací na níže uvedené činnosti:  

  

a. Seznámení se s příspěvkovou organizací  

  

Toto seznámení spočívalo v poznání procesů poskytování služeb, systému řízení, organizačního 

uspořádání apod. Uvedené poznání bylo potřebné zejména za účelem kvalitního posuzování účetního 

i daňového vyjádření („popisu“) všech jevů a procesů.   

  

b. Ověření funkčnosti vnitřního kontrolního systému  

  

Toto ověření spočívalo ve zkoumání:   

• klimatu působení organizace, zejména pak: o obecného okolí ovlivňujícího schopnost 

realizovat plánované záměry a cíle hospodaření,  

o právních dokumentů souvisejících s činností organizace,  

• organizačního systému účetní jednotky a schvalování jejího plánu hospodaření, zejména pak 
ověřování:  

o  pokynů a nařízení zřizovatele 

organizace, o zápisů z porad vedení 

organizace, o  plnění schváleného 

rozpočtu, o doplňkové činnost organizace a  

  

• pracovního a kontrolního prostředí vč. způsobu práce, zejména pak:  

  

o hardwarového a softwarového prostředí,  

o interních pokynů nebo příkazů dotýkajících se oblasti vedení účetnictví  a všech na něj 

navazujících oblastí,  

o zajištění vedení účetních dokladů v duchu zákona,  

o oběhu, kontroly, zúčtování, archivace a likvidace účetních dokladů  a účetních 

písemností,  

o způsobu vedení účetních knih, o  přípravy a zajištění inventarizací a  

o kontroly vývoje organizace (časové řady) s vysvětlením neobvyklých výkyvů  v 

hospodaření.  

  

c. Auditorské ověření  

  

Konkrétně byly zabezpečovány tyto kroky vedoucí k vyslovení výsledného auditorského výroku:  

  

• provedení testu spolehlivosti vnitřního kontrolního systému organizace, tj. kontrola zahrnující 

jak vlastní poznání účetní jednotky (viz výše), tak i kontrolu správnosti účtování o jednotlivých 

účetních případech vč. dodržování náležitostí účetních dokladů a správného účtování vč. 

využití účelově poskytnutých prostředků. Kontrola byla většinou prováděna po jednotlivých 

oblastech účetních prací, kdy byla na výběrovém vzorku, dokladována správnost nebo 

chybovost účtování a vlastního způsobu vystavování účetních dokladů.   

  

Jednalo se zejména o kontrolu výběrového vzorku z těchto dokladů:  

  

o všech typů příjmů, tj. hotovostních i bezhotovostních příjmů, o 

 všech typů výdajů, tj. hotovostních i bezhotovostních výdajů, 



o  faktur přijatých všeho typu, o  faktur vydaných všeho typu, o 

 účtování o složkách osobních nákladů,  

o účtování o specifických účetních případech (dotacích, limitkách, 

apod.); o  správnost vedení účetních knih,  

o správnost oceňování všech složek majetku,  

  

• prověření inventur organizace, zejména těch, kterými se ověřuje stav majetku k datu účetní 

závěrky, a to zejména:  

  

o správnost a věrohodnost provádění inventur, o  správnost 

vedení skladové evidence, o  způsob uložení a ochrana majetku 

před poškozením a jeho využití, o seznámení se s pracovním 

prostředím a způsobem práce.  

  

Dále byly zabezpečeny následující činnosti:  

  

• ověření právních dokumentů, ke kterým patří zejména Zřizovací listina, dopis vedení účetní 
jednotky k auditu),  

• ověření hospodaření organizace,  

• schvalování rozpočtu příspěvkové organizace a ověřování dodržování tohoto rozpočtu,  

• ověření fyzických a dokladových inventur všech účtů a doložení významných obratů účtů, resp. 

doložení skutečností, které se týkají těchto účtů. Prověření podrozvažných účtů. Dále bylo 

ověřeno plnění daňových, plánovaných nebo jiných povinností, které má organizace uloženy 
zřizovatelem,  

• ověření čerpání dotací a půjček vč. správnosti jejich užití,  

• tvorba a čerpání fondů,  

• ověření dodržení legislativy a správného postupu při výběrovém řízení,    ověření 

zaúčtování nebo řešení výsledků vnějších revizí.  

  

Po naplnění všech předchozích kroků byla provedena kontrola správnosti všech náležitostí platných 

výkazů a jejích ostatních náležitostí. Patří sem zejména Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha případně 

Přehled o změnách vlastního kapitálu, Přehled o peněžních tocích.  

  

  

5) Obecná zjištění  

  

a. Doporučení auditu za rok 2018  

  

Ověřením bylo zjištěno, že příspěvkové organizace postrádají metodické vedení ze strany zřizovatele. 

Připouští-li platná legislativa aplikaci rozdílných metod pro obdobné či stejné účetní případy, auditor 

doporučuje, aby tento postup byl zřizovatelem pro jednotlivé příspěvkové organizace metodicky 

sjednocen formou písemného dokumentu.   

6) Zjištění za jednotlivé PO  

  

Doporučení auditu 2018: žádná  

  

  

6.1) Základní škola Chomutov, Na Příkopech 895, 430 01 Chomutov, příspěvková organizace  



  

 

6.2) Základní škola Chomutov, Kadaňská 2334, 430 03 Chomutov, příspěvková organizace  

  

 

6.3) Základní škola Chomutov, Písečná 5144, 430 04 Chomutov, příspěvková organizace  

  

 

  

6.5) Základní škola Chomutov, Hornická 4387, 430 03 Chomutov, příspěvková organizace  

  

 

  

6.6) Základní škola Chomutov, Školní 1480, 430 04 Chomutov, příspěvková organizace  

  

6.7) Základní škola Chomutov, Akademika Heyrovského 4539, 430 03 Chomutov, příspěvková organizace  

  

 

6.8) Základní škola Chomutov, Březenecká 4679, 430 04 Chomutov, příspěvková organizace  

  

Audit účetní závěrky 2018: bez výhrad  

  

Ověřením bylo zjištěno, že na účtu 315 – „Jiné pohledávky z hlavní činnosti“ jsou evidovány pohledávky 

z nájmů z roku 2006, 2007 a 2011 v celkové výši 13 140,- Kč. V tomto případě se jedná o promlčené 
pohledávky, které by měly být odepsány, případně zachyceny na podrozvahových účtech.  

  

Ověřením bylo dále zjištěno, že nebyla zaúčtována faktura přijatá č. 300177 od společnosti VIS Plzeň 

za správu SW ve výši 2 172,- Kč. Jelikož se jedná o nevýznamnou opravu v souladu s ustanovením § 26 

odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 410/2009 Sb., je nutné tuto fakturu doúčtovat na příslušný nákladový účet 

v roce 2019.  

  

Ověřením byl dále zjištěn rozdíl ve výši 19 106,32 Kč na účtu 401 – „Jmění účetní jednotky“, o tuto 
částku je v aktivech více resp. na účtu 401 méně. Jedná se o rozdíl vzniklý kumulovaným nezaúčtováním 

majetkových operací, a to tvorby a čerpání investičního fondu. Auditor doporučuje zaúčtovat tento 

rozdíl na stranu MD účtu 648 – „Čerpání fondů“ a na stranu D účtu 401 – „Jmění účetní jednotky“.  

  

Doporučení auditu 2018: Odepsat promlčené pohledávky. Doúčtovat nezaúčtovanou fakturu na 

příslušný nákladový účet. Doúčtovat rozdíl na účet 401.  

  

  

6.9) Základní škola a Mateřská škola, Chomutov, 17. listopadu 4728, 430 04 Chomutov, příspěvková 

organizace  

  

 

  

6.10) Základní umělecká škola T.G.Masaryka 1626, 430 01 Chomutov, příspěvková organizace  

  

 

  



6.11) Základní škola speciální a Mateřská škola, Palachova  4881, 430 03 Chomutov, příspěvková organizace  

  

6.12) Mateřská škola Chomutov, příspěvková organizace, Jiráskova 4335, 430 03 Chomutov  

  

 

6.13) Středisko volného času Domeček Chomutov, Jiráskova 4140, 430 03 Chomutov, příspěvková organizace  

  

 

  

za společnost:   

  

Ing. Dana Šedivá, MBA                                                                auditor, 

číslo oprávnění 2223                                                            

MIRÓ Audit Services s.r.o  

Hvozdíková 103, Zdiby  

250 66  Praha východ  

IČ: 24291447  

Auditorská společnost, číslo oprávnění 554  

Dne 14. 5. 2019  

  

  

  


