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Popis 
Zákon č. 420/2004  Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC ukládá kontrolu údajů o ročním 

hospodaření ÚSC, tvořící součást závěrečného účtu podle ustanovení zák. č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtovém hospodaření územních rozpočtů.  

V roce 2014 byla po výběrovém řízení  usn.RM čj. 1299/2014/OF ze dne 9. 6. 2014 vybrána pro 

přezkoumání hospodaření ÚSC firma FSG Finaudit, s. r. o., IČO 61947407, se sídlem tř. 
Svobody 645/2, 779 00 Olomouc na rok 2020.  
Na základě schválené smlouvy je dosud každoročně uzavírána Dohoda o rozsahu plnění auditora 

a výši odměny – viz příloha č. 2. 

 

Odměna auditorovi je od roku 2014 v nezměněné výši a činí 157.300 Kč vč. DPH.  

 

Kč Kč
17.12.2014 průběžný audit a dílčí přezkoumání 2014 60 500,00
11.05.2015 přezkum hospodaření + audit účet závěrky 2014 157 300,00 96 800,00

25.04.2016 přezkum hospodaření + audit účet závěrky 2015 157 300,00 157 300,00

21.12.2016 dílčí přezkum za rok 2016 60 500,00
10.04.2017 přezkum hospodaření + audit účet závěrky 2016 157 300,00 96 800,00

12.12.2017 dílčí přezkum za rok 2017 60 500,00
07.05.2018 přezkum hospodaření + audit účet závěrky 2017 157 300,00 96 800,00

14.11.2018 dílčí přezkum za rok 2018 60 500,00
30.04.2019 přezkum hospodaření + audit účet závěrky 2018 157 300,00 96 800,00

16.12.2020 dílčí přezkum za rok 2019 60 500,00
01.06.2020 přezkum hospodaření + audit účet závěrky 2019 157 300,00 96 800,00

    
    
       
    

Návrh usnesení 
RM po projednání schvaluje Dohodu o rozsahu plnění auditora a výši odměny mezi městem 
Žďár nad Sázavou a FSG Finaudit, s. r. o., IČO 61947407, se sídlem tř. Svobody 645/2, 779 
00 Olomouc na rok 2020 

























I FSG ~ FINAUDIT Dohoda 

Dohoda 

o rozsahu plnenf auditora a v95i odmeny 

uzavi'ena ve smyslu Smlouvy o auditorske Cinnosti c. P10o6-14 

mezi 

1) Objednatelem: 

Mesto Zdar nad Sazavou, 

IC: 00295841, 

DIC: CZoo295841, 

se sldlem Zizkova 227/1, 591 31 Zd'ar nad Sazavou 

zastoupena starostou lng. Martinem Mrkosem, ACCA 

(dale take jen jako ,objednatel") 

a 

2) Auditorem: 

FSG Finaudit, s.r.o. 

auditorska spolecnost, ev.c. opravnenl KACR 154, 

IC: 61947407, 

DIC: CZ61947407, 

se sldlem tr. Svobody 645/2, 779 oo Olomouc, 

zapsana v OR vedenem Krajskym soudem v Ostrave, oddll C, vlozka 12983, 

zastoupena lng. Jakubem ~teinfeldem, jednatelem a auditorem, ev. c. opravnenl KACR 2014 

(dale take jen jako ,auditor") 

nasledovne: 

A. Predmet kontrolnl cinnosti 

• prezkoumanl hospodarenl objednatele die zakona c. 420/2004 Sb. o prezkoumavanf hospodai'enl 

uzemnlch samospravnych celku a dobrovolnych svazku obd za obdobl trvajld od 1.1.2020 do 

31.12.2020. 

Pi'edmetem pi'ezkoumanl je kontrola udaju o rocnlm hospodarenl uzemnfho celku, tvoi'kf soucast 

zaverecneho uetu podle ustanovenl §17 odst. 2 a 3 zakona c. 250/2ooo Sb. Pi'edmet prezkoumanl 

uvedeny v bode Ill. odst. 5· Smlouvy o kontrolnl Cinnosti c. P10o6-14 se v souvislosti se zmenou 
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FSG II FINAUDIT Dohoda 

zakona c. 42012004 Sb. o pi'ezkoumavani hospodai'eni uzemnich samospravnych celku a 

dobrovolnych svazku obd rozsii'uje o nasledujid bod: 

i) ovei'enf pomeru dluhu uzemniho celku k prumeru jeho pi'fjmu za poslednf 4 rozpoctove 

roky podle pravnfho pi'edpisu upravujidho rozpoctovou odpovednost. 

• ovei'eni i'adne ucetnf zaverky sestavene k 31.12.2020 

• konzultacnf Cinnost k pi'edmetu kontrolnf cinnosti 

B. Rozsah plnenl, odmena 

1. Provedeni dilciho pi'ezkoumani hospodai'eni I provedeni pi'edauditu 

Zprava (Zpravy) z dilcfho pi'ezkoumani 1 pi'edauditu 50.000,· Kc 

1 x vyhotovenf elektronicky 

2. Provedeni zaverecneho pi'ezkoumani hospodai'eni I provedeni auditu 

ucetnizaverky 

Zprava o >JYsledku pi'ezkoumanf hospodai'enf 

Zprava o ovei'enf ucetnf zaverky 

Obe zpravy: 2 x vyhotoveni tistene vyvazane 
8o.ooo,- Kc 

1 x vyhotoveni tistene volne 

Dopis auditora o zjistenych nedostatdch, bude-li zpracovan 

1 x vyhotovenf elektronicky 

3· Ucast auditora pi'i projednavanf Zpravy o >JYsledku pi'ezkoumani 
Zahmuto v cene 

hospodai'enf se starostou a financnfm >JYborem, bude-li vyzadovano 

Celkem za plneni 13o.ooo,- Kc 

4· Konzultacnf Cinnost k sestavenf pi'iznani 15.ooo,- Kc 

5· Nahrada cestovnfch >JYdaju k cinnosti 8,- Kcfkm 

C. Celkova aktualnl odmena a platebnl podmlnky 

Uplata ve >JYsi 13o.ooo,- Kc (bez DPH) za vsechna pozadovana plnenf auditora v uvedenych poctech 

vyhotoveni a 15.000,· Kc (bez DPH) za konzultacnf cinnost. 

Odmeny uvedene pod pismenem B. bod 1. az 4· za poskytovane auditorske sluzby budou fakturovany 

ke dni ukoncenf cinnosti, resp. ke dni pi'edanf Zpravy z diiCfho pi'ezkoumanf nebo Zpravy o >JYsledku 

pi'ezkoumanf hospodai'enf a Zpravy o ovei'enf ucetnf zaverky. 

Nahrada cestovnfch >JYdaju bude uctovana pouze v pi'fpade osobni ucasti u objednatelem pi'edem 

odsouhlaseneho poradenstvi a konzultacf die bodu 4· v mfste zvolenem objednatelem. 

Nahrada ostatnfch ucelne vynalozenych nakladu bude i'esena po vzajemne do hod e. 
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Jednotlive odmeny die pi'edchozich odstavcu budou uctovany i'adnym dai'\ov9m dokladem se 

splatnostf 14 dnu od data vystavenf dokladu. K vyuctovane odmene a nahrade nakladu bude vzdy 

pi'ipoctena OPH v aktualne platne Y9si . 

V pi'fpade prodlenf objednatele se zaplacenfm odmeny je auditor opravnen pozadovat zaplacenf 

a objednatel je povinen zaplatit tfmto sjednanou smluvnf pokutu ve Y9si o,os% dluzne castky za kazdy 

i zapocary den prod len f. 

D. Zaverecna ustanovenl 

Tato dohoda je sepsana ve dvou vyhotovenfch s platnostf originalu, pi'icemz kazda smluvnf strana 

obdrZf po jednom vyhotoven f. 

Tato Oohoda nab9Ya platnosti a ucinnosti dnem podpisu obema smluvnfmi stranami. 

V Zd'aru nad Sazavou dne 14.5.2020 

Objednatel 

Mesto Zd'ar nad Sazavou 

lng. Martin Mrkos, ACCA 

starosta 

strana 3 

FSG Finaudit, s.r.o. 

lng. Jakub Steinfeld 

jednatel 
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