DŮVODOVÁ ZPRÁVA

pro zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště,
které se koná dne 13.6.2016
Výpověď smlouvy o kontrolní činnosti
Důvod předložení:

Město Uherské Hradiště každý rok vypisuje veřejnou zakázku podle interních pravidel pro zadávání
veřejných zakázek na provedení přezkumu hospodaření města. Každoročně jsme měli podepsanou
smlouvu na přezkum na jedno účetní období. Společnost FSG Finaudit, s.r.o. standardně uzavírá
smlouvu o kontrolní činnosti na dobu neurčitou, s každoroční možností jejího vypovězení po předání
zprávy o přezkumu hospodaření.
Vzhledem k tomu, že veřejná zakázka byla v loňském roce vypsána na přezkum hospodaření za účetní
období roku 2015, jsme nyní, po předání výsledků přezkumu, povinni tuto smlouvu vypovědět, o
čemž bude rozhodovat Rada města a následně i Zastupitelstvo města, které má povinnost schválit
auditora města.
Základní fakta:

Město je povinno, podle § 17 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů a podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných
celků, provést přezkum svého hospodaření.
Město Uherské Hradiště vypsalo v roce 2015 veřejnou zakázku malého rozsahu na provedení
přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky města Uherské Hradiště za rok 2015. Na základě
posouzení a hodnocení nabídek byla vybrána jako nejvhodnější nabídka podaná společností FSG
Finaudit, s.r.o.
Město Uherské Hradiště jako objednatel uzavřelo dne 5. 10. 2015 Smlouvu o kontrolní činnosti číslo
P1003-15 (dále jen „smlouva“) se společností FSG Finaudit, s.r.o. jako kontrolorem, která zavazuje
kontrolora poskytnout objednateli auditorské služby spočívající v přezkoumání hospodaření a auditu
účetní závěrky k rozvahovému dni 31. 12. 2015, a to v rozsahu a podmínek ujednaných v samostatné
Dohodě o rozsahu plnění a výši odměny, sepsané k této smlouvě (dále jen „Dohoda“).
Rada města UH usnesením č. 310/17/RM/2015 ze dne 25. 8. 2015 doporučila Zastupitelstvu města
schválit:
- zadání přezkoumání hospodaření města Uherské Hradiště za rok 2015 společnosti FSG
Finaudit s.r.o., se sídlem Tř. Svobody 645/2, 772 00 Olomouc, IČ 61947407, auditorské
oprávnění č. 154, oprávněná poskytovat auditorské služby v rozsahu stanoveném zákonem č.
93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění.
- uzavření smlouvy o kontrolní činnosti mezi městem Uherské Hradiště, IČ 002 91 471, DIČ
CZ00291471, se sídlem Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, PSČ 686 01 a společností FSG
Finaudit s.r.o., IČ 619 47 407, CZ61947407, se sídlem Olomouc, Třída Svobody 645/2, PSČ 772
00, a to dle přílohy.
Zastupitelstvo města UH usnesením č. 91/7/ZM/2015 ze dne 7. 9. 2015 schválilo:
- zadání přezkoumání hospodaření města Uherské Hradiště za rok 2015 společnosti FSG
Finaudit s.r.o., se sídlem Tř. Svobody 645/2, 772 00 Olomouc, IČ 61947407, auditorské
oprávnění č. 154, oprávněná poskytovat auditorské služby v rozsahu stanoveném zákonem č.
93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění.
- uzavření smlouvy o kontrolní činnosti mezi městem Uherské Hradiště, IČ 002 91 471, DIČ
CZ00291471, se sídlem Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, PSČ 686 01 a společností FSG
Finaudit s.r.o., IČ 619 47 407, CZ61947407, se sídlem Olomouc, Třída Svobody 645/2, PSČ 772
00, a to dle přílohy.
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Vyjádření příslušných odborů a poradních orgánů:

Útvar interního auditu:
Společnost FSG Finaudit, s.r.o. standardně uzavírá smlouvy o kontrolní činnosti na dobu neurčitou,
rozsah a plnění za určené účetní období je ujednané v samostatné Dohodě. Kontrolor poté
každoročně předkládá Dohodu na stávající účetní období. Dohoda, kterou uzavřelo město Uherské
Hradiště, vymezuje předmět kontrolních činností, kterými jsou přezkoumání hospodaření a audit
řádné roční účetní závěrky prováděné ke dni 31. 12. 2015 a to vše za účetní období trvající od 1. 1.
2015 do 31. 12. 2015. Veřejná zakázka na provedení přezkoumání a ověření účetní závěrky města
Uherské Hradiště byla vypsána na účetní období trvající od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015. Vzhledem
k tomu, že byla veřejná zakázka vypsána pouze na jeden účetní rok, je nutné smlouvu vypovědět.
Došlo k naplnění Dohody mezi objednatelem a kontrolorem – v termínu byly předány Zpráva o
výsledku přezkoumání hospodaření a Zpráva auditora o ověření účetní závěrky. Na základě splnění
Dohody a v souladu s čl. XI. odst. 2 smlouvy bude smlouva ukončena výpovědí.
Dle ustanovení čl. XI. odst. 2 smlouvy činí délka výpovědní doby jeden měsíc a začne plynout dnem
následujícím po doručení výpovědi. Uplynutím výpovědní doby účinnost smlouvy končí.
Pro účetní rok 2016 bude vypsána nová veřejná zakázka na provedení přezkoumání hospodaření a
ověření účetní závěrky.
Příloha
Návrh: Výpověď Smlouvy o kontrolní činnosti číslo P1003-15
Závěr – přijaté usnesení RM

Rada města UH usnesením č. 586/38/RM/2015 ze dne 31. 5. 2015 doporučila Zastupitelstvu města
schválit:

-

podat výpověď Smlouvy o kontrolní činnosti číslo P1003-15 uzavřené dne 5. 10. 2015
mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ: 00291471 jako objednatelem a společností FSG Finaudit, s.r.o., Třída Svobody
645/2, 772 00 Olomouc, IČ: 61947407 jako kontrolorem, jejímž předmětem je
poskytnutí auditorských služeb spočívajících v přezkoumání hospodaření objednatele
a v auditu účetní závěrky za rok 2015.

Zpracovala:
Ing. Libuše Habartová
vedoucí útvaru interního auditu
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