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ZPRÁVA

o vÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENI'

__Q zpracovaná

podle Zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o Změně některých zákonů, ve Znění pozdějších předpisů,
auditorského Standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky,

podle ustanovení § 42 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní Zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podleustanovení §10 Zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních Samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí, ve Znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon č. 420/2004 Sb.“).

pro územní samosprávný celek

"4
město Bílina

za období od l. 1. 2017 do 31. 12. 2017
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I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Územní Samosprávný celek
město Bílina (dále jen „územní celek“)

Starosta: Oldřich Bubeníček

Auditorská společnost:

AGIS, a. s.

Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku:
Ing. Matěj Konvalina, Ing. Šárka Faiglová a Ing. Markéta Rybáková jako odpovědný auditor.

Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku:Auditorská Společnost provedla přezkoumání hospodaření územního celku v souladu s ustanovením § 4 odst. 7zákona č. 420/2004 Sb., ustanovením § 2 písm. c) Zákona č. 93/2009 Sb., O auditorech a o změně některýchzákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Místo přezkoumání:
. Bílina, Most

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:
od 2.10.2017 do 13. 4. 2018.

Přezkoumání bylo zahájeno dne 2. 10. 2017 Zasláním žádosti o poskytnutí dokumentů, dat a informací propřezkoumání hospodaření a ukončeno dne 13. 4. 201 8 vyhodnocením závěrů poslední etapy přezkoumání
hospodaření.
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11. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení § 2 odst. l Zákona č. 420/2004 Sb., údaje o ročním
hospodaření, tvořící Součást závěrečného účtu podle §17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve Znění pozdějších předpisů, a to:

a)

b)

C)

d)

g)

plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících Se rozpočtových prostředků,

finanční operace, týkající Se tvorby a použití peněžních fondů,

náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,

peněžní operace, týkající se Sdružených prostředků vynakládaných na Základě smlouvy mezi
dvěma nebo více územními celky, anebo na základě Smlouvy s jinými právnickými nebo
fyzickými osobami,

finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve Smyslu právních předpisů o účetnictví,

hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky Ze
zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,

vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke Státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům
obcí, k jiným rozpočtům, ke Státním fondům a k dalším osobám.

Předmětem přezkoumání v souladu S ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále oblasti:

a)

b)

c)

đ)

g)

h)

i)

nakládání a hospodaření S majetkem ve vlastnictví územního celku,

nakládání a hospodaření S majetkem Státu, S nímž hospodaří územní celek,

zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných
orgánem dohledu podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů,

Stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,

ručení Za závazky fyzických a právnických osob,

zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,

zřizování věcných břemen k majetku územního celku,

účetnictví vedené územním celkem,

ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle
právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.



III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 Zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod II. této zprávy) Se ověřuje

z hlediska:

a) dodržování povinností Stanovených zvláštními právními předpisy,

b) Souladu hospodaření S finančními prostředky ve Srovnání S rozpočtem,

c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,

d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedenyv příloze A, která je nedílnou součástí této zprávy.

IV. DEFINOVÁNÍ 0DPOVĚDNOSTÍ

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a Za jeho Zobrazení v účetních a finančníchvýkazech, je odpovědný Starosta územního celku.

Naší úlohou je, na Základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření. Přezkoumánı' hospodaření jsme provedli v Souladu Se zákonem č. 93/2009 Sb., o
auditorech a o změně některých zákonů, ve Znění pozdějších předpisů, auditorským Standardem č. 52 a dalšími
relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3 a 10 zákona č.
420/2004 Sb. V Souladu stěmito předpisy jsme povinní dodržovat etické normy a naplánovat a provéstpřezkoumání hospodaření tak, abychom Získali Omezenou jistotu, Zda hospodaření územního celku jev souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření územního celku byly použity postupy ke Shromáždění
dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou Svým rozsahem menší než u Zakázky
poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně
vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor berevúvahu vnitřní kontrolní systém územního celku. Použité postupy Zahmují výběrový způsob šetření avýzrıamnost (materialitu) jednotlivých Skutečností.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření územnflıo celku jeuvedeno v Samostatné příloze F, která je nedílnou součástí této Zprávy. V rámci přezkoumání hospodaření
územního celku činil auditor i další kroky a využíval i další informace, které nejsou součástí tohoto označení.



VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. VYJÁDŘENI' K SOULADU HOSPODAŘENI' S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření územního celku jsme nezjistili žádnou
skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných
(materiálních) ohledech vsouladu shledisky přezkoumání hospodaření uvedenými vbodě III. této
zprávy.

B. VYJÁDŘENI' OHLEDNĚ cHYB A NEDOSTATKŮ

Zákon č. 420/2004 Sb., stanoví, abychom ve Zprávě uvedli Závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm.
d) a Odst. 3 citovaného Zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve Sve' zprávě o výsledku přezkoumání
hospodaření uvedli, Zda při přezkoumání hospodaření byly Zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně
Spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření územního celku jako
celku.

Pří přezkoumání hospodaření územního celku za rok 2017 jsme Zjistili chyby a nedostatky uvedené
vustanovení § 10 odst. 3 písm. c), bod 2, to jsou chyby a nedostatky Spočívající v nesprávnosti nebo
neprůkaznosti vedení účetnictví. Popis Zjištěných chyb a nedostatků je uveden v příloze B, která Obsahuje ioznačení dokladů a jiných materiálů Sloužících jako podklad pro identifikaci chyb a nedostatků, a které jsounedílnou součástí této zprávy o výsledku přezkoumání

. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU ÚZEMNÍHO cELKU A PODÍL ZASTAVENÉHOMAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU ÚZEMNÍHO CELKU je uveden v příloze C.

. VYJÁDŘENÍ K POMĚRU DLUHU ÚZEMNÍHO cELKU K PRÚMĚRU JEHO PŘÍJMÚ ZA POSLEDNÍČTYŘI ROZPOČTOVÉ ROKY PODLE PRÁVNÍHO PŘEDPISU UPRAVUJÍCÍHO ROZPOČTOVOU
ODPOVĚDNOST je uveden V příloze G.

Poměr dluhu územního celku k průměru jeho příjmů Za posledni 4 rozpočtové roky podle právního
předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost nepřekročí] 60 %.



AGIS, a. S., Most, číslo auditorského Oprávnění 117

Ing. Mar y ov , o ov dný auditor, číslo auditorského Oprávnění 1821

JUDr. Ing. Jiří Lano, předseda představenstva Společnosti AGIS, a. s.

Datum vyhotovení Zprávy o přezkoumání hospodaření 13. dubna 2018

Zpráva byla projednána Se starostou územního celku a předána dnefzřľy'... 2018



Přílohy zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:

Příloha A - Přehled právních předpisů,jejichž Soulad S přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil
Příloha B - Detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle § 10 odst. 3 písm. c) bod 2 zákona č. 420/2004Sb. a označení dokladů a jiných materiálů, Ze kterých jednotlivá Zjištění vycházejí

Příloha C - Podíl pohledávek a Závazků na rozpočtu územního celku a podíl zastaveného majetku nacelkovém majetku územního celku

Příloha D - Účetní Závěrka, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, přehled O peněžních tocích,přehled o změnách vlastního kapitálu

Příloha E - Finanční výkaz (výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních Samosprávných celků,dobrovolných svazků obcí a regionálních rad - FIN 2 - 12 M)

Příloha F - Označení všech dokladů ajiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření
Příloha G - Poměr dluhu územního celku kprůměru jeho příjmů Za poslední 4 rozpočtové roky podleprávního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost



Příloha A

Zprávy o přezkoumání hospodaření územního celku Za období od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařeníııı auditor ověřil

Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje Soulad hospodaření s následujícími právními
předpisy popř. jejich vybranými ustanoveními:

§§2,3,10,12 Zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,

§ 4 odst. 1 písm. b), §6 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 5/2014 Sb., o Způsobu, termínech a rozsahu údajů
předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů Státních fondů, rozpočtů územních
Samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných Svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů
Soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, která provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., O
rozpočtových pravidlech a o změně některých Souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve Znění
pozdějších předpisů,

§ 17 Zákona č. 23/2017 o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve Znění pozdějších předpisů, a
souvisejícími prováděcími právními předpisy:

vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové Skladbě, ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 563/ 1991 Sb., o účetnictví, ve Znění pozdějších předpisů, a Souvisejícími prováděcími
právními předpisy:

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,

české účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky
č. 410/2009 Sb.,

vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a Závazků

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných Zakázek

Zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o
finanční kontrole)

Zákon č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých Smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (Zákon o registru Smluv)



nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných Službách a Správě, veZnění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, veznění pozdějších předpisů.

nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách Za výkon funkce členům Zastupitelstev



Příloha B

Zprávy o přezkoumání hospodaření územního celku Za období od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

Detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle § 10 odst. 3 písm. c) bod 2 zákona č. 420/2004 Sb., to
jsou v případě územního celku chyby a nedostatky spočívající v nesprávnosti nebo neprůkaznosti
vedení účetnictví a označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí.

1. Metoda věcné a časové souvislosti nákladů a výnosů. Územní celek vede účetnictví v Souladu Se
Zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví a v rámci vedení účetnictví je povinen dodržovat i účetní
metodu věcné a časové Souvislosti nákladů a výnosů. Tato metoda je popsána v § 3 Odst. l Zákona o
účetnictví a Znamená, že územní celek účtuje o nákladech a výnosech v Období, Se kterým časově a
věcně souvisí, bez ohledu na okamžik, kdy byly uhrazeny nebo přijaty.
Metoda věcné a časové Souvislosti nákladů nebyla dodržena při účtování o nákladech Za servis a
technickou podporu k informačním technologiím, které budou poskytovány v období od 18. 12. 2017
do 17. 12. 2018. Z hlediska věcné a časové Souvislosti je třeba náklady rozdělit alikvotním podílem
na Služby poskytnuté v roce 2017 a v roce 2018. Územní celek takto nepostupoval a náklady ve výší
472 682,87 Kč vykázal v účetní závěrce roku 2017. Účtováno bylo na základě účetního dokladu č.
304874 ze dne 22. 12. 2017. V důsledku této nesprávnosti by výsledek hospodaření Za rok 2017 měl
být o cca 456 tis. Kč vyšší (lepší), položka výkazu zisku a Ztráty A.I.12. Ostatní Služby by měla být o
cca 456 tis. Kč nižší a položka rozvahy B. II.30. Náklady příštích období by měla být o cca 456 tis.
Kč vyšší.

Územní celek nepostupoval v Souladu S § 8 odst. 2 zákona o účetnictví.
2. Dokladová inventura pohledávek. Podle § 29 Zákona č. 563/ 1991 Sb. Se Skutečný Stav veškerého

majetku a závazků ověřuje inventarizaci. Při inventarizaci se zjišťuje, Zda Skutečný Stav odpovídá
stavu v účetnictví a vyčíslují Se případné inventarizační rozdíly.
Vpřípadě pohledávek Se Skutečné stavy zjišťují dokladovou inventurou a zaznamenávají Se na
inventurních Soupisech.

Na inventurních Soupisech a v účetní Závěrce územního celku je vykázána neexi t í í ve
výši 2 000 Kč VS 2222000126 Z titulu pokuty Za přestupek Za panem K
pohledávce byla vytvořena opravná položka ve výši účetní hodnoty pohledávky, netto hodnota
pohledávky je nulová. Pohledávka je vykázaná v rozvaze v aktívech Sloupec brutto a sloupec korekce
položka B. ll. 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti, účet 315.
Dokladová inventura pohledávek nebyla provedena důsledně, nebylo postupováno podle § 8 odst. 3
zákona o účetnictví.

3. Opravné položky kpohledávkám. Územní Samosprávné celky jsou povinny vyjádřit významné
přechodné Snížení hodnoty majetku formou opravných položek. U pohledávek po lhůtě splatnosti je
postup tvorby opravných položek uveden v § 65 odst. 6 vyhlášky č. 410/2009 Sb., opravná položka Se
tvoří ve výši 10% za každých ukončených devadesát dnů po splamosti pohledávky. Územní celek u
některých pohledávek po době Splatnosti Opravné položky k pohledávkám netvořil. Jedná se o
pohledávky převzaté z bývalé příspěvkové organizace Kulturní centrum Kaskáda ve výši
204 915,57 Kč. Metoda tvorby opravných položek nebyla dodržena v následujících případech, které
uvádíme v tabulce.



účet dlužník ˇýš? datum . počšıdm øprxıšıìžky ššıššžgıýrvpohledavky splatnostı
splatnosti v % Kč

377.000 9 184,62 31.12.2014 1096 100,00% 9 184,62
377.000 2 000,00 28.1.2015 1068 100,00% 2 000,00
377.000 101 647,65 28.8.2015 856 90,00% 91 482,89
377.000 20 707,00 29.7.2015 886 90,00% 18 636,30
377.000 12 235,30 9.7.2015 906 100,00% 12 235,30
377.000 26 718,00 29.7.2015 886 90,00% 24 046,20
377.000 1 200,00 22.10.2015 801 90,00% l 080,00
377.000 270,00 22.10.2015 801 90,00% 243,00
377.000 30 953,00 16.10.2015 807 90,00% 27 857,70

Celkem 204 915,57 186 766,01

V důsledku této nesprávnosti by v rozvaze, hodnota položky B. II. 33. Ostatní krátkodobé
pohledávky, Sloupec KOREKCE měla být o 186 766,01 Kč vyšší a hodnota téže položky uvedená ve
Sloupci NETTO by měla být o Stejnou částku nižší. Náklady Související S tvorbou opravných položek
vztahující Se kroku 2017, výkaz zisku a ztráty, položka A.l.33. Tvorba a Zúčtování opravných
položek by měly být o 186 766,01 Kč vyšší. Výsledek hospodaření by měl být o 186 766,01 Kč nižší
(horší).

Územní celek nepostupoval v Souladu S § 8 odst. 2 zákona o účetnictví.



Ukazatele podle ustanovení §10 odst.4 písm.b) zákona č.420/2004 Sb.
(v tis. Kč)

Město Bílina

Stav k 31.12.2017

Podíl pohledávek na rozpočtu

`Pohledávky netto celkem 20 782,00
Rozpočtové příjmy celkem 340 868,00
Podíl pohledávek na rozpočtu 6,10%

ı Podíl závazků na rozpočtu

IZa'vaZky celkem 13 342,00
:Rozpočtové příjmy celkem 340 868.00
`Podíl závazků na rozpočtu 3,91%

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku

Zastavený majetek brutto 37 340,00
Stála' aktiva brutto 1 610 443.00
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku 2,32%

Dlouhodobé závazky celkem

I Dlouhodobé závazky celkem | 6 309,00]

Dlouhodobé pohledávky netto celkem

üouhodobé pohledávky netto celkem I 400,00]

Dne: 2. 3 .2018
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