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Zpráva Útvaru interního auditu a kontroly o zjištěních z provedených interních auditů, v rámci 

nichž byly zjištěny skutečnosti, které mohou mít vliv na úplnost a průkaznost účetnictví SMPr 

(podklad pro schválení účetní závěrky SMPr za rok 2021) 

Vyhláška č. 220/2013, o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních 

jednotek, ve znění pozdějších předpisů stanoví, které podklady je nutné pro schvalování účetní závěrky 

předložit. Jedním z těchto pokladů jsou zprávy útvaru interního auditu o zjištěních z provedených 

auditů, v rámci nichž byly zjištěny skutečnosti, které mohou mít vliv na úplnost a průkaznost účetnictví. 

Tato zpráva tedy hodnotí zjištění z interních auditů ve vztahu k úplnosti a průkaznosti účetnictví.  

K 31.12.2020 bylo organizačním řádem schváleno jedno místo interní auditorky, která současně 

vykonávala funkci vedoucí Útvaru interního auditu a kontroly.  

Výkon interního auditu byl zajišťován na základě Plánu interního auditu na rok 2021 (dále jen „plán“) 

vypracovaného interní auditorkou a schváleného primátorem SMPr. Plán byl zaměřen na řešení 

škodních událostí, pohledávky ve správě oddělení bytové správy, zařazování majetku do majetkové a 

účetní evidence. Mimo plán rovněž interní auditorka např. připomínkovala vnitřní předpisy, 

poskytovala metodickou pomoc v různých oblastech (zejména finanční kontrola, registr smluv, 

účtování). 

V roce 2021 byly dokončeny tři interní audity, jeden zaměřený na příjmy a výdaje spojené se 

spoluvlastnictvím bytového domu (interní audit nad rámec plánu), jeden zaměřený na postup při řešení 

škodních událostí na Městské policii Přerov a jeden na pohledávky ve správě oddělení bytové správy.  

V případě interního auditu s názvem „Příjmy a výdaje spojené se spoluvlastnictvím domu čp. 3119 na 

nábřeží Protifašistických bojovníků, Přerov 750 02“ byla zejména zjištěna některá nejasná, nepřesná 

nebo chybějící ustanovení ve smluvních dokumentech; nesprávné vyúčtování, což mělo za následek 

nesprávnou výši nákladů a výnosů, které hradilo město; nepřesné účtování (před rokem 2020 nebylo 

účtováno o dohadných položkách na pohledávky z nájemného ani na závazky spojené s byty, přestože 

v rámci vnitřních předpisů města nebyla stanovena hladina významnosti pro účtování dohadných 

položek; do roku 2018 byl v účetnictví předepisován ekonomický výsledek (zejm. nedoplatek) daný 

vyúčtováním místo nákladů a výnosů uvedených v tomto vyúčtování; vyúčtování neobsahovalo 

všechny náklady a výnosy, které obsahovat mělo; město do roku 2020 evidovalo majetek ve špatné 

pořizovací ceně, čemuž odpovídala i špatná výše odpisů z tohoto majetku). V rámci tohoto interního 

auditu bylo navrženo 19 doporučení ke zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému, k 

předcházení nebo ke zmírnění rizik a k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků. Na základě 

těchto doporučení vydal tajemník MMPr příkaz tajemníka, ve kterém definoval opatření k nápravě, 



termíny jejich realizace i odpovědné osoby a uložil těmto osobám informovat o výsledku realizace 

opatření. Realizace konkrétních skutečností je však dlouhodobá záležitost vyžadující spolupráci 

managementu obou smluvních stran. 

V případě interního auditu s názvem „Postup při řešení škodních událostí“ týkající se Městské policie 

Přerov byl zjištěn chybný postup při vyplácení částky za škodní událost (platba ze strany pojišťovny 

přímo na účet dodavatele opravy bez uzavřené trojstranné dohody), přičemž tomuto postupu bylo 

přizpůsobeno účtování, které sice nezkreslovalo ekonomický výsledek účetního případu, přesto nebyly 

zaúčtovány všechny operace, které měly být zaúčtovány. V rámci tohoto interního auditu byla 

navržena 2 doporučení ke zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému, k předcházení nebo ke 

zmírnění rizik a k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků. Na základě těchto doporučení vydal 

primátor SMPr příkaz primátora, ve kterém definoval opatření k nápravě, termíny jejich realizace i 

odpovědné osoby a uložil těmto osobám informovat o výsledku realizace opatření.  

V případě interního auditu s názvem „Pohledávky ve správě oddělení bytové správy Odboru správy 

majetku a komunálních služeb“ byly zjištěny drobné odchylky od vnitřního předpisu (bez vlivu na 

vymáhání pohledávky, v souladu s 3E dle zákona o finanční kontrole); chybně vyčíslené nebo 

nevyčíslené úroky (bez vlivu na pozdější vymáhání pohledávky); nepoužití přeplatku na úhradu dlužné 

částky (z důvodu časového nesouladu). V rámci tohoto interního auditu bylo navrženo 5 doporučení 

ke doporučení ke zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému, k předcházení nebo ke zmírnění 

rizik a k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků. Na základě těchto doporučení vydal tajemník 

MMPr příkaz tajemníka, ve kterém definoval opatření k nápravě, termíny jejich realizace i odpovědné 

osoby a uložil těmto osobám informovat o výsledku realizace opatření. 

V rámci interních auditů ukončených v roce 2021 byly zjištěny skutečnosti, které podle názoru interní 

auditorky mohly v předcházejících letech způsobit neúplnost či neprůkaznost účetnictví SMPr.     
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