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• RM dne 10. 8. 2015 usn. čj. 297/2015/ OF schválila Nařízení zřizovatele – viz 
příloha č. 1, které ve vztahu ke schvalování účetních závěrek PO stanovuje 
příspěvkové organizaci uzavřít smlouvu s FINAUDIT, s. r. o., Třída Svobody 645/2, 
772 00 Olomouc tak, aby Zpráva auditora byla vyhotovena do 31.3 následujícího 
roku  

• Vzhledem k vyhlášení krizových opatření nemohou pracovnice auditorské 
organizace cestovat (ubytovat se) v našem městě a provádějí kontroly účetních 
závěrek na základě elektronické (telefonické) komunikace, čímž není možné 
zkontrolovat celý rozsah agend, spadajících do účetnictví a účetní závěrky (např. 
hotovostní výdaje z pokladny, inventarizace). Aby mohly být kontroly jednotlivých 
PO kompletní, dostaví se kontrolorky fyzicky na každou z příspěvkových organizací 
jakmile to bude možné.  

• RM je předložen návrh vyhotovení Zprávy auditora pro každou jednotlivou PO do 
30.6. 2020 z výše uvedených důvodů. 

 
 
Návrh řešení 
RM může schválit vytvoření Dodatku č. 1 k Dohodě o rozsahu plnění auditora a výši 
odměny, je však nutné posunout  termín vyhotovení Zprávy a její předání na jednotlivé 
organizace do 25. 6. 2020 tak, aby bylo možné účetní závěrky PO schválit v RM 29. 6. 
2020 a splnit tak povinnost PO vyplývající z vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na 
schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek.  

 
Návrh usnesení  
Vzhledem k výjimečné situaci nouzového režimu vyhlášeného vládou ČR RM po 
projednání schvaluje Dodatek č. 1 k Dohodě o rozsahu plnění auditora a výši odmění  
s termínem vyhotovení Zprávy auditora do 25.6. letošního roku.  
 



 
 
 
 
 

Nařízení zřizovatele 
o provedení ověření účetní závěrky  

 

 

RM usn. čj. 297/2015/OF ze dne 10. 8. 2015 

 

Rada města v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování 

účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek 

 

1. Schvaluje provedení ověření účetní závěrky příspěvkových organizací firmou 

FINAUDIT, s. r. o., Třída Svobody 645/2, 772 00 Olomouc.  

 

2. Ukládá ředitelům PO uzavřít smlouvy o provedení ověření účetní závěrky s firmou 

FINAUDIT, s. r. o., Třída Svobody 645/2, Olomouc do 15. 9. 2015 s termínem 

vyhotovení Zprávy auditora do 31. 3. každého následujícího roku. 

 

3. Cenu provedené služby hradí příspěvková organizace ze svého rozpočtu.  

 
 
 
Ve Žďáře nad Sázavou dne 10. 8. 2015 
 
 
 
Ing. Josef Klement       Mgr. Zdeněk Navrátil 
  místostarosta v. r.               starosta v. r. 
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Dodatek č. 1  

k 

Dohodě o rozsahu plnění auditora a výši odměny 

 

uzavřený mezi 

 

objednatelem, společností,  

xxxxxxxxxxxxx, a.s. 

IČ: xxxxxxxx, 

DIČ: CZxxxxxxxx, 

se sídlem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v xxxxxxxxxxx, oddíl x, vložka xxxx, 

zastoupena xxxxxxxxxxxxxxx, členem představenstva 

(dále v této smlouvě označovaným jen jako "objednatel") 

 

a 

 

auditorskou společností 

FSG Finaudit, s.r.o. 

auditorská společnost, evidenční č. KAČR 154, 

IČ: 61947407, 

DIČ: CZ61947407, 

se sídlem tř. Svobody 645/2, 779 00 Olomouc, 

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 12983, 

zastoupen Ing. Jakubem Šteinfeldem, jednatelem a auditorem, evidenční č. KAČR 2014 

(dále v této smlouvě označovaným jen jako "auditor") 

 

 

Preambule 

Dne XX.XX.XXXX uzavřely výše uvedené smluvní strany Dohodu o rozsahu plnění auditora a výši 

odměny za účelem ověření účetní závěrky. 
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§ 1 

Smluvní strany se dohodly na sepsání Dodatku č. 1 z důvodů změny termínu předání auditorské zprávy. 

Nový termín předání auditorské zprávy je do 30.6.2020.  

Všechna další ujednání zůstávají beze změny. 

 

§ 2 

Tento Dodatek je uzavřen ve dvou vyhotoveních, z nichž po připojení podpisů smluvních stran obdrží 

objednatel jedno vyhotovení a auditor jedno vyhotovení. 

 

 

 

 

V Praze dne XX.XX.XXXX 

 
 
Objednatel       Auditor 

 

  
…………………………………………………   …………………………………………………   

Klient, a.s.      FSG Finaudit, s.r.o. 

Jméno Příjmení     Ing. Jakub Šteinfeld 

funkce      jednatel 
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