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NÁZEV: 
 

Závěrečná zpráva Českého dědictví UNESCO 

 

ANOTACE:  
Projednání závěrečného účtu a zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného 
svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2019. 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Zastupitelstvo města bere na vědomí závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumání 
hospodaření svazku České dědictví UNESCO za rok 2019. 
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Název materiálu: Závěrečná zpráva Českého dědictví UNESCO 
 
Počet stran:  2 
Počet příloh: 3 
 
Popis  
Dobrovolný svazek obcí České dědictví UNESCO, jehož je město Žďár nad Sázavou členem, 
schvaluje každoročně na své valné hromadě závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumání 
hospodaření sdružení za minulý kalendářní rok. Tento dokument je rovněž předkládán 
k projednání samosprávám členských měst svazku České dědictví UNESCO. 
Povinnost členských měst projednat na svých zastupitelstvech tyto dokumenty byly valnou 
hromadou odsouhlaseny nejpozději do 30. června 2020, proto jsou závěrečný účet a zpráva o 
výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2019 předloženy radě města a dále zastupitelstvu 
města k jejímu projednání. Tato povinnost vyplývá ze zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání 
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.  
 
 
Dopad do rozpočtu města 
Ne 
 
Geneze případu  
Tyto dokumenty byly schváleny na valné hromadě DSO ČDU dne 7. května 2020 v Litomyšli.  
 
Návrh řešení 
Vzít na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku 
České dědictví UNESCO za rok 2019. 
 
Varianty návrhu usnesení 
Zastupitelstvo města bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání 
hospodaření svazku České dědictví UNESCO za rok 2019. 
 
Doporučení předkladatele 
Navrhuji doporučit zastupitelstvu města vzít na vědomí závěrečný účet a zprávu o výsledcích 
přezkoumání hospodaření svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2019. 
 
Stanoviska  
Předkládaný materiál byl projednán v radě města 01.06.2020. 
 
 
 
 



 
7. května 2020 

 

 

Zápis z jednání valné hromady 
svazku obcí České dědictví UNESCO, 

která se konala v Litomyšli  
 

 

Program: 
 Zahájení, přivítání 

 Schválení programu jednání 

 Složení valné hromady a výkonného výboru 

 Účetní závěrka DSO ČDU za rok 2019 

 Závěrečný účet DSO ČDU 2019  

 Vnitřní kontrola hospodaření DSO ČDU v roce 2020 

 Přezkum hospodaření za rok 2019 

 Zpráva o činnosti DSO ČDU 2019 

 Schválení rozpočtu na rok 2019  

 Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 – 2023 

 Plán činnosti na rok 2020 

 Dotační titul Podpora pro památky UNESCO – rok 2020  

 Přijetí nových členů do DSO České dědictví UNESCO  

 
 

1/20 
Předsedkyně Českého dědictví UNESCO  přivítala přítomné a vysvětlila důvody, které vedly 
vedení k tomuto způsobu zasedání – jde především o minimalizování zdravotních rizik a úsporu času v době, 

kdy jsou starostové v tzv. první linii. Valné hromady se osobně účastí náměstkyně primátora Olomouce a 
předsedkyně sdružení , starosta Lednice a místopředseda sdružení , starosta 
Telče  a výkonná ředitelka sdružení . Ostatní členové valné hromady dali 
těmto členům plnou moc k zastupování. Podkladové materiály byly všem členům VH i VV zaslány v předstihu 
e-mailem.  
VH schválila program jednání v navrženém znění.    
 

2/20 
VH bere na vědomí aktuální složení valné hromady a potvrzuje dle §13, odst. 1 Stanov členy výkonného 
výboru. Aktuální složení valné hromady i výkonného výboru je obsahem přílohy č. 1. 

 

3/20 
Valná hromada (v souladu s ustanovením § 50, odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve 
znění dalších změn provedených zákonem č. 239/2012 Sb.) schvaluje účetní závěrku svazku obcí České 
dědictví UNESCO sestavenou k 31. 12. 2019. 
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Valná hromada DSO České dědictví UNESCO schvaluje závěrečný účet a vyslovuje souhlas s celoročním 
hospodařením DSO za rok 2019 bez výhrad. (Závěrečný účet je na straně 11 Výroční zprávy za rok 
2019, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření na straně 52). 
 



Jednotlivá členská města projednají ve svých zastupitelstvech nejpozději do 30. června 2020 závěrečný 
účet a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2019. 
Usnesení může znít např. takto: „Zastupitelstvo města xy vzalo na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o 
výsledcích přezkoumání hospodaření sdružení České dědictví UNESCO za rok 2019. 
(Dokumenty týkající se hospodaření sdružení včetně zprávy auditora jsou na straně 11 - 86 Výroční zprávy 

za rok 2019). 

 
Pro upřesnění: 
Obsah položky 5139 Nákup materiálu: 

- 2.000 kusů nástěnných kalendářů  
- 1.000 stolních kalendářů 
- 3.000 kusů Rychlokvízů 
- 10 kusů červených skládacích židlí na veletrhy  

 
Obsah položky 5169 Nákup ostatních služeb: 

- účast na veletrzích cestovního ruchu (viz. Výroční zpráva za rok 2019) 
- inzerce v časopisech a odborných periodikách (viz. Výroční zpráva za rok 2019) 
- celoroční prezentace ve výloze v Husově ulici v Praze 
- poplatek za přidružené členství v Asociaci cestovních kanceláří ČR, ve Fóru CR 

- pořízení fotografií (letecké foto, foto s komparsem) 
- rebuild portálu www.unesco-czech.cz 
- tisk brožur (viz. Výroční zpráva za rok 2019) 

- grafické práce  
- překlady 

 
Obsah položky 5138 Nákup zboží na prodej: 

- 40.000 kusů záložek do knížky (včetně nováčků) 
- 10.000 kusů leporela (včetně nováčků) 
- 10.000 kusů chytrého pexesa (včetně nováčků) 
- 500 kusů odznáčků s logem Českého dědictví UNESCO  
- 3.000 kusů butonů   
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Valná hromada DSO České dědictví UNESCO v souladu se svým vnitřním kontrolním systémem, který je 
zakotvený ve směrnicích, provádí průběžně kontrolu hospodaření s majetkem svazku obcí a s jeho 
finančními prostředky v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správně a se 
zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (§ 39, odst. 7).  

 

6/20 
V souladu se schváleným návrhem Stanov, § 16, odst. 6 souhlasí VH s tím, aby přezkum hospodaření DSO 
České dědictví UNESCO za rok 2020 provedla auditorská společnost AUDIT TEAM, s.r.o., Jeremenkova 
1211/40b, Hodolany, 779 00 Olomouc.  
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VH vzala na vědomí Zprávu o činnosti sdružení za rok 2019, která má 272 stran.   

VH zároveň souhlasí s druhým rozpočtovým opatřením roku 2019.  
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VH schvaluje rozpočet sdružení České dědictví UNESCO na rok 2020 (podle platné rozpočtové 

skladby, v Kč).  
o Členské příspěvky na rok 2020 byly „připomenuty“ usnesením 29/19. Od 14. května 2010 je výše 

členských příspěvků zakotvena přímo ve Stanovách dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO.  
 

Par. Pol. PŘÍJMY Schválený 2020 Schválený 2019 2. změny 2019 Skutečnost 2019 

0 4116 Ostatní neinv.přij.transf. ze SR   487 000,00 1 022 309,00 1 022 310,00 1 022 309,00 

0 4121 Neinvest. př. transfery od obcí 1 460 000,00 1 105 000,00 1 105 000,00 1 105 000,00 

3322 2111 Příjmy z poskytování služeb 100 000,00 100 000,00 200 000,00 200 000,00 

3322 2112 Příjmy z prodeje zboží 80 000,00 80 000,00 105 700,00 105 695,00 

6330 4134 Převody z rozpočtových účtů  487 000,00 1 022 309,00 1 022 800,00 1 022 809,00 

    PŘÍJMY CELKEM 2 614 000,00 3 329 618,00 3 455 810,00 3 455 813,00 

    
PŘÍJMY CELKEM po 
konsolidaci 2 127 000,00 2 307 309,00 2 433 010,00 2 433 004,00 

http://www.unesco-czech.cz/


    
 

    
  

    VÝDAJE Schválený 2020 Schválený 2019 2. změny 2019 Skutečnost 2019 

3322 5011 Platy zam. v prac. poměru 156 000,00 126 000,00 141 000,00 141 000,00 

3322 5021 Ostatní osobní výdaje 120 000,00 120 000,00 82 600,00 82 600,00 

3322 5031 Povinné poj. na soc. zabezp. 38 700,00 31 500,00 35 140,00 35 140,00 

3322 5032 Povinné poj. na veř. zdrav. poj. 14 100,00 11 340,00 12 690,00 12 690,00 

3322 5038 Povinné poj. na úrazové poj. 600,00 600,00 560,00 551,00 

3322 5138 Nákup zboží (za účel. prodeje) 150 000,00 50 000,00 166 140,00 166 133,00 

3322 5139 Nákup mat. jinde nezařazený 150 000,00 550 000,00 154 190,00 154 184,03 

3322 5161 Poštovní služby 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 

3322 5163 Služby peněžních ústavů 4 000,00 5 000,00 3 410,00 3 408,00 

6310 5163 Služby peněžních ústavů 500,00 200,00 240,00 240,00 

3322 5164 Nájemné  0,00 8 000,00 0,00 0,00 

3322 5168 Služby zpracování dat  40 000,00 7 000,00 5 800,00 5 766,54 

3322 5169 Nákup ostatních služeb 1 423 600,00 1 480 940,00 1 921 890,00 1 873 433,77 

3322 5173 Cestovné  9 000,00 8 000,00 8 620,00 8 616,00 

3322 5175 Pohoštění 17 500,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 

3322 5222 Neinv. tranfery obč. sdruž. 0,00 5 000,00 0,00 0,00 

3322 5362 Platby daní a poplatků SR 0,00 0,00 0,00 0,00 

3322 5909 Ostatní výdaje - vratka dotace  0,00 86 730,00 86 730,00 86 734,00 

6330 5345 Převody vlastním rozp. účtům  487 000,00 1 022 310,00 1 022 800,00 1 022 809,00 

    VÝDAJE CELKEM 2 614 000,00 3 529 620,00 3 655 810,00 3 607 305,34 

  

VÝDAJE CELKEM po 
konsolidaci 2 127 000,00 2 507 310,00 2 633 010,00 2 584 496,34 
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VH schvaluje střednědobý výhled rozpočtu sdružení ČDU na období 2021 – 2023 (v tisících Kč) 

Rok     2021 2022 2023    pol. 

Příjmy z poskytování služeb     100 100 100   2111 

Příjmy z prodeje zboží      80 80 80   2112 

Neinv.prijaté transfery od obcí     1 460 1 460 1 460     

Příspěvek    Praha 250 250 250   4121 

    Brno  200 200 200   4121 

    Český Krumlov 100 100 100   4121 

    Holašovice 10 10 10   4121 

    Kroměříž 100 100 100   4121 

    Kutná Hora 100 100 100   4121 

    Litomyšl 100 100 100   4121 

    Lednice, Valtice 100 100 100   4121 

    Olomouc 200 200 200   4121 

    Telč 100 100 100   4121 

    Třebíč 100 100 100   4121 

    Žďár nad Sázavou 100 100 100   4121 

Očekávané příjmy celkem     1 640 1 640 1 640     

Provozní výdaje     1 640 1 640 1 640     

Osobní výdaje     330 330 330   5021 

Nákup zboží      150 150 150   5138 

Nákup materiálu     350 350 350   5139 

Nákup ostatních služeb     800 800 800   5169 

Služby peněžních ústavů     10 10 10   5163 

                

Investiční výdaje     0 0 0     

Očekávané výdaje celkem     1 640 1 640 1 640     
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VH schvaluje plán činnosti sdružení České dědictví UNESCO na rok 2020. 
cíl: lobby, hájící zájmy „unescových měst“    

 prosazovat „naše“ zájmy do zákonů a jiných právních norem 
 zaměřit se na ministerský program Podpora pro památky UNESCO i na jiné dotační tituly 
 pokračovat v jednání s představiteli krajů o poskytování pravidelné finanční výpomoci městům UNESCO 

po vzoru kraje Vysočina  

 snažit se do fondu „Konto pomoci památkám UNESCO“ získat další finanční prostředky 
 rozšiřovat přátelský klub poslanců a senátorů a navázat spolupráci s kulturním a rozpočtovým výborem 

Parlamentu ČR  
 požadovat „nadstandardní“ péči státu ve vztahu k památkám UNESCO  
 podporovat možnost obcí a měst získávat finanční prostředky na rekonstrukci památek UNESCO a jejich 

propagaci také z fondů EU   
 v případě zapsání další památky na Seznam UNESCO jednat s představiteli obce, na jejímž území se 

nachází o přistoupení do Sdružení  
 snažit se zajistit podporu průřezových témat v programech Národní podpora cestovního ruchu   
 
cíl osvětový a vzdělávací  
 využít rostoucí význam domácího cestovního ruchu k prezentaci památek UNESCO  

 pomocí marketingové kampaně UNESCO je blízko představit všechny české a moravské památky 
UNESCO a upozornit na velkou koncentraci památek UNESCO v ČR 

 vydat nástěnný kalendář „České dědictví UNESCO 2021“  
 zvýšit informovanost v oblasti prezentace a ochrany českého kulturního dědictví 
 dostat informace o kulturním dědictví do dalších učebnic  
 informovat o činnosti Sdružení v radničních zpravodajích jednotlivých členských měst, místním tisku, 

rozhlasu, televizi i dalšími možnými způsoby  
 podporovat organizování soutěží dětí, mládeže i dospělých  

 zapojit se do projektů agentury CzechTourism i dalších institucí, jejichž cílem je osvěta v oblasti památek 
UNESCO  

 
oblast společné propagace    
 úzce spolupracovat při aktivitách agentury CzechTourism týkajících se prezentace UNESCO  
 pokračovat v započaté spolupráci s NPÚ  
 prezentovat České dědictví UNESCO v rámci expozic měst na veletrzích cestovního ruchu   

 přihlásit kalendář a další materiály do soutěží  

 prezentovat České dědictví UNESCO v odborném tisku – i formou placené inzerce 
 spolupracovat s dalšími touroperátory a cestovními kancelářemi 
 zúročit přidružené členství v Asociaci cestovních kanceláří a Fóru cestovního ruchu 
 domluvit vydání seriálu Národní klenoty na DVD  
 pomoci vzniku animovaného večerníčku z památek UNESCO  
 přihlásit projekt či projekty za České dědictví UNESCO do grantového řízení vyhlášeného Ministerstvem 

kultury ČR s názvem „Podpora pro památky UNESCO“   
 pokračovat v započaté prezentaci v Husově ulici (včetně aktualizací informací) 
 rozšiřovat počet účastníků klubu přátel památek UNESCO s názvem UNES&CO.  
 dostatečně prezentovat Multimediální publikaci České dědictví UNESCO pro majitele chytrých mobilních 

telefonů  
 dále zdokonalovat prezentaci na www.unesco-czech.cz 

 pokračovat v projektu Česko-UNESCO-Slovensko  

 rozšiřovat počet členů facebookové skupiny UNES&CO. aneb Společnost přátel památek UNESCO 
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VH byla informována o tom, že České dědictví UNESCO získalo z programu Podpora pro památky UNESCO 
2020 na projekt s názvem „Navštivte památky UNESCO – je nás víc“ dotaci ve výši 487.000 Kč.    
Podpořené byly tyto aktivity: 

- pořízení profesionálních fotografií památek UNESCO  
- propagace - marketingová kampaň  

- edukační materiál – puzzle s mapou ČR, dělením na kraje a vyznačením všech měst UNESCO   
Nepodpořeno: 

- doplnění webových stránek o nováčky – včetně zpracování textů a překladů do deseti mutací  
Celkové náklady na projekt byly v žádosti 938 tisíc Kč, požadovaná dotace 656 tisíc Kč.  

  

 

http://www.unesco-czech.cz/
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Členové VH vyjádřili radost nad tím, že se město Krupka chce stát členem dobrovolného svazku obcí České 
dědictví UNESCO. Ve všech materiálech i dalších prezentačních kampaních budou již „nováčci“ uváděni. 
V případě Krušnohoří stále platí doporučení valné hromady z prosince, aby vstoupila do DSO dvě 

města – ideálně jedno z každého kraje – která budou jednat jménem všech zapsaných lokalit 

v hornickém regionu Krušnohoří (té části, která je na území České republiky). Členský příspěvek ve výši 
100 tisíc Kč je možné v tomto případě rozdělit dle modelu Lednicko-valtického areálu, tedy každé město 50 
tisíc Kč. VH navrhuje toto dořešit na podzimním jednání.    
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VH vzala na vědomí seznam věcí vhodných do prodeje v IC (prodej je možný i formou komise):  

 pracovní sešit „Slohovka aneb sloh se nepíše, na sloh se kouká“ – cena 15 Kč, doporučená 
prodejní cena 30 Kč 

 leporelo „14 českých divů světa“ – cena 12 Kč, doporučená prodejní cena 25 Kč  

 záložka do knížky „Památky UNESCO – je nás víc“ – cena 2 Kč, doporučená prodejní cena 5 Kč      
 omalovánky „Památky UNESCO–ten největší poklad“– cena 15 Kč, doporuč. prodejní cena 30 Kč   
 náušničky s logem ČDU – cena 90 Kč, doporučení prodejní 150 Kč 
 hrnečky České dědictví UNESCO – cena 80 Kč, doporučená prodejní cena 100 Kč   
 plakát Česko-UNESCO-Slovensko (A2) – cena 20 Kč, doporučená prodejní cena 30 Kč 
 puzzle UNESCO je blízko, A4 – cena ČDU 30 Kč, doporučená prodejní cena 50 Kč 
 propiska České dědictví UNESCO, cena ČDU 12 Kč, doporučená prodejní cena 20 Kč     

 tužka s gumou České dědictví UNESCO, cena 6 Kč, doporučená prodejní cena 10 Kč 
 balzám na rty s UV15, prodejní cena 15 Kč, doporučená prodejní 20 Kč    
 kniha UNESCO je blízko – prodejní cena ČDU 190 Kč, doporučená prodejní cena 249 Kč     
 nástěnné hodiny České dědictví UNESCO – cena 115 Kč, doporučená cena 150 Kč  
 pohlednice společná (3 druhy) – prodejní cena ČDU 3,50 Kč  
 buton (placka), různé druhy – prodejní cena ČDU 20 Kč, doporučená prodejní cena 25 Kč  
 ubrousek na brýle – prodejní cena ČDU 30 Kč, doporučená prodejní cena 40 Kč  

 publikace Nahlédněte do duše našich památek – cena 20 Kč, prodejní cena 30 Kč  
 hrací karty – prodejní cena ČDU 40 Kč, doporučená prodejní cena 60 Kč 
 kvarteto – prodejní cena ČDU 40 Kč, doporučená prodejní cena 60 Kč  
 sada pohlednic – prodejní cena ČDU 20 Kč, doporučená prodejní cena 35 Kč 
 kostka UNESCO – prodejní cena ČDU 50 Kč, doporučená prodejní cena 79 Kč  

Vše v prodeji i ke zhlédnutí v e-shopu na www.unesco-czech.cz. 

 

17/19 
VH bere na vědomí hospodaření DSO ČDU k 30. dubnu 2019, 

(členění dle platné rozpočtové skladby, v Kč). Stav BÚ k 30.04.2019: 2.857.967,28 Kč.  

Par. Pol. PŘÍJMY Návrh rozpočtu Od počátku roku 

  4116 Ostatní neinv. přij. transfery ze SR 1 022 309,00 0 

0 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 1 105 000,00 1 105 000,00 

3322 2111 Příjmy z poskytování služeb 100 000,00 0,00 

3322 2112 Příjmy z prodeje zboží 80 000,00 6 769,00 

0 4134 Převody z rozpočtových účtů  1 022 309,00 0,00 

    PŘÍJMY CELKEM  3 329 618,00 1 111 769,00 

    PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci  2 307 309,00 1 111 769,00 

    VÝDAJE Návrh rozpočtu Od počátku roku 

3322 5011 

Platy zaměstnanců v pracovním 

poměru 126 000,00 32 000,00 

3322 5021 Ostatní osobní výdaje 120 000,00 37 800,00 

3322 5031 Povinné pojistné na soc.zabezpečení 31 500,00 8 000,00 

3322 5032 Povinné pojistné na veř.zdrav.pojištění 11 340,00 2 880,00 

3322 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 600,00 202,00 

3322 5138 Nákup zboží  50 000,00 0,00 

3322 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 550 000,00 58 279,03 

3322 5161 Poštovní služby 3 000,00 0,00 

3322 5163 Služby peněžních ústavů 5 000,00 1 636,00 

3322 5163 Služby peněžních ústavů 200,00 40,00 

3322 5164 Nájemné  8 000,00 0,00 

http://www.unesco-czech.cz/


3322 5168 Služby zpracování dat  7 000,00 1 500,50 

3322 5169 Nákup ostatních služeb 1 480 935,00 293 262,80 

3322 5173 Cestovné  8 000,00 0,00 

3322 5175 Pohoštění 14 000,00 14 000,00 

3322 5222 

Neinvestiční transfery občanským 

sdružením 5 000,00 0,00 

3322 5909 Ostatní výdaje - vratka dotace  86 734,00 86 734,00 

6330 5345 Převody vlastním rozp. účtům  1 022 309,00 0,00 

    VÝDAJE CELKEM 3 529 618,00 536 334,33 

    VÝDAJE CELKEM po konsolidaci  2 507 309,00 536 334,33 

 

18/19 
VH byla informována o realizaci a vyúčtováním projektů, které byly v roce 2018 podpořeny z dotačních titulů 
Ministerstva kultury ČR.  

VH schvaluje, že prostřednictvím právního zástupce Mgr. Aleše Velce, advokáta v Litomyšli, požádá ČDU 
Ministerstvo kultury ČR o vrácení částky 65.850 Kč. Tato částka byla Ministerstvem kultury ČR 
začátkem tohoto roku vyžádána jako vratka poskytnuté dotace z roku 2018 – v souvislosti s „nestandardně“ 
vydaným Rozhodnutím na projekt Památky UNESCO – slohové cvičení.  
 

19/19 
VH byla informována o příslibech dotací pro rok 2019 z Ministerstva kultury ČR a Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR:  
Z programu Podpora pro památky UNESCO, který spravuje Ministerstvo kultury ČR, byl podpořen projekt 
„Památky UNESCO – krása se skrývá v detailech“ částkou 430 tisíc Kč.  
Zažádáno bylo o 543 tisíc Kč, celkové náklady 776 tisíc Kč.  
plánované aktivity: 

- minimálně 150 profesionálních fotografií (z toho část z dronu) 
- vydání chytrého pexesa v nákladu 10 tisíc kusů  
- vydání leporela v nákladu 10 tisíc kusů  
- realizace záložek do knížky v nákladu 20 tisíc kusů  
- propagace památek UNESCO v tisku  

Naopak nebyl podpořen projekt „Památky UNESCO nejen pro dospělé“, zažádáno bylo o 260 tisíc Kč, 

celkové náklady 371 tisíc Kč.  
plánované aktivity: 

- sada minimálně 2.000 kusů deskové hry v krabici 

- 8.000 kusů herního plánu pro užití na veletrzích a dalších prezentačních akcích 
- vizuál, který půjde použít i na dalších materiálech pro děti 

Z Národního programu rozvoje cestovního ruchu v regionech, který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj 
ČR, byl podpořen projekt „Česko-UNESCO-Slovenko & spol.“ částkou cca 593 tisíc Kč (max. 50% 

uznatelných nákladů).    
plánované aktivity: 

- rebuild portálu Českého dědictví UNESCO 
- rozšíření fotobanky pro profesionály  
- ediční činnost: 

o brožura rychlého působení – 7 mutací pro tisk (20 tisíc kusů čeština + angličtina, vždy po 5 
tisících kusech: slovenština + polština, němčina + francouzština, ruština + angličtina, 

japonština + korejština, čínština + angličtina, italština + španělština) 
- image brožura (5 tisíc kusů v češtině, 2 tisíce kusů v angličtině a v němčině) 
- grafika, překlady 
- komunikační kampaň 
- účast na veletrzích     

  

20/19 
V prosinci letošního roku vyprší smlouvy o provozu a výpůjčce zvukových průvodců DARUMA VOICE 
GUIDE. VH souhlasí s tím, aby byl tento majetek převeden jednotlivým členským městům na základě 
darovacích smluv. Zvukové panely byly pořízeny v roce 2018 díky 100% dotaci z Ministerstva kultury ČR. 
Každý zvukový panel obsahuje informace o všech památkách UNESCO v deseti jazykových mutacích a také 

tipy na výlet do okolí toho kterého města.    
 

 
 

 



21/19 
VH se seznámila se Zprávou o činnosti zahraničního zastoupení CzechTourism Slovensko. Členská města 
Českého dědictví UNESCO i dobrovolný svazek obcí jako celek spolupracují s tímto zahraničním zastoupením 
již od jeho zřízení. VH se shodla na tom, že považuje za nerozumné zavírat plnohodnotnou kancelář 

v této destinaci. Počet hostů ze Slovenska se od roku 2011 do roku 2018 více než zdvojnásobil (z 347.188 

návštěvníků na 734.910). Máme obavu, že by se tento trend mohl zastavit, což bychom neradi. Věříme, že 
uzavření této kanceláře bude ještě zváženo – i s ohledem na nadstandardní vztahy mezi našimi zeměmi.      
 

22/19 
VH byla informována o tom, že Česká mincovna vydává řadu platinových uncových mincí s památkami 
UNESCO. Realizovány již byly mince: Česká Krumlov, Lednicko-valtický areál, Holašovice, Zahrady a zámek 
Kroměříž, Zámek a zámecký areál Litomyšl, kostel sv. Jana Nepomuckého a historické jádro Telče. Cena 
mince je cca 45 tisíc Kč, emise vždy 100 kusů. S vydáním mincí je spojena i mediální podpora – individuálně 
se na vás bude obracet  
 

 

 
 

Rozpis konání posledních valných hromad 
květen 2019 - Olomouc 

prosinec 2018 - Brno 
duben 2018 – Praha  
prosinec 2017 – Litomyšl  

duben 2017 - Kroměříž 
prosinec 2016 - Třebíč 
duben 2016 – Český Krumlov 
prosinec 2015 – Kutná Hora  
duben 2015 – Lednice     
prosince 2014 - Žďár nad Sázavou    

duben 2014 - Kutná Hora     
prosinec 2013 – Litomyšl    
duben 2013 - Praha       
prosinec 2012 - Český Krumlov   
duben 2012 – Telč     
prosinec 2011 - Olomouc 
září 2011 - Kroměříž 

květen 2011 - Holašovice 
prosinec 2010 - Žďár nad Sázavou 
srpen 2010 - Jihlava 
květen 2010 - Valtice 
prosinec 2009 - Třebíč 
duben 2009 - Brno 
listopad 2008 - Kutná Hora 

duben 2008 - Žďár nad Sázavou 
 
 
 
 

Zapsala: ing. ,  

výkonná ředitelka sdružení České dědictví UNESCO  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO  

za rok 2019 
 
I. Rozpočtové příjmy 

 

Pol. Příjmy Schválený 

rozpočet v Kč 

Upravený 

rozpočet v Kč 

Skutečnost  

k 31.12. v Kč 

4116 Neinv. transfery ze st. rozp. 1 022 309,00 1 022 310,00 1 022 309,00 

4121 Neinv. přijaté transfery od obcí 1 105 000,00 1 105 000,00 1 105 000,00 

2111 Příjmy z prodeje služeb a výr. 100 000,00 200 000,00 200 000,00 

2112 Příjmy z prodeje zboží 80 000,00 105 700,00 105 695,00 

4134 Převody z rozpočtových účtů  1 022 309,00 1 022 800,00 1 022 809,00 

  

Příjmy celkem před konsolidací 
 

3 329 618,00 

 

3 455 810,00 

 

3 455 813,00 

  
Příjmy celkem po konsolidaci 

 

2 307 309,00 

 

2 433 010,00 

 

2 433 004,00 

 

II. Rozpočtové výdaje 

 

Pol. Výdaje Schválený 

rozpočet v Kč 

Upravený 

rozpočet v Kč 

Skutečnost  

k 31.12. v Kč 

5011 Platy zam. v pracovním poměru 126 000,00 141 000,00 141 000,00 

5021 Ostatní osobní výdaje 120 000,00 82 600,00 82 600,00 

5031 Povinné pojistné na sociální 

zabezpečení a st. pol. zam. 

 

31 500,00 

 

35 140,00 35 140,00 

5032 Povinné pojistné na veřejné 

zdravotní pojištění 

 

11 340,00 

 

12 690,00 12 690,00 

5038 Povinné pojistné na úraz.poj 600,00 560,00 551,00 

5138 Nákup zboží-za účelem prodeje 50 000,00 166 140,00 166 133,00  

5139 Nákup materiálu 550 000,00 154 190,00 154 184,03 

5161 Poštovní služby 3 000,00 0,00 0,00 

5163 Služby peněžních ústavů 5 000,00 3 410,00 3 408,00 

5163 Služby peněžních ústavů 200,00 240,00 240,00 

5164 Nájemné 8 000,00 0,00 0,00 

5168 Zpracování dat a služby 

související s infor. a kom. tech. 

 

7 000,00 

 

5 800,00 5 766,54 

5169 Nákup ostatních služeb 1 480 940,00  1 921 890,00 1 873 433,77 

5173 Cestovné 8 000,00         8 620,00 8 616,00 

5175 Pohoštění 14 000,00 14 000,00 14 000,00 

5222 Neinv. transfery obč. sdružením 5 000,00 0,00 0,00 

5909 Ostatní výdaje – vratka dotace 86 730,00 86 730,00 86 734,00 

5345 Převody vlastním rozp. účtům 1 022 310,00 1 022 800,00 1 022 809,00 

  

Výdaje celkem před konsolidací 
 

3 529 620,00 

 

3 655 810,00 3 607 305,34 

  
Výdaje celkem po konsolidaci 

 

2 507 310,00 

 

2 633 010,00 2 584 496,34 

 

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci                      -200 000,00         -151 492,34 

 

III. Financování 

 

Pol. Financování Schválený  

rozpočet v Kč 

Upravený  

rozpočet v Kč 

Skutečnost 

k 31.12.2019 v Kč 

 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci -200 000,00 -200 000,00 -151 492,34 

 Financování celkem po konsolidaci 200 000,00 200 000,00 151 492,34 



 
 
 
IV. Bankovní účty 

Zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2019:  2 131 040,27 Kč  
Účet č. u Komerční banky: 2 130 538,32 Kč 

Účet č. u České národní banky: 501,95 Kč  
 
V. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně: 
DSO obdržel v roce 2019 dotace z Ministerstva kultury ČR a Ministerstva pro místní rozvoj v celkové 
výši 1.022.309 Kč.    
 

VI. Inventarizace majetku a závazků ke dni 31.12.2019 
Stálá aktiva 
Dlouhodobý hmotný majetek:       588 280,00 Kč 
Oběžná aktiva 
Krátkodobé pohledávky:     430 060,80 Kč 
Zásoby:         909 444,14 Kč 
Krátkodobý finanční majetek:    2 131 040,27 Kč 

Aktiva celkem:     4 058 825,21 Kč 
Pasiva celkem:     4 058 825,21 Kč 
Z toho: 

Výsledek hospodaření běžného účetního období:   -401 175,94 Kč 
 
VII. Pohledávky a závazky  
DSO České dědictví UNESCO měl ke dni 31.12.2019 pohledávky ve výši 430 060,80 Kč. Ke dni 

31.12.2019 měl DSO České dědictví UNESCO závazky vyplývající z neuhrazených faktur celkové výši 
60,80 Kč – fa 58/17 Syrový. 
  
VIII. Zpráva o přezkoumání hospodaření DSO České dědictví UNESCO za rok 2019 
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno auditorskou společností AUDIT TEAM, s.r.o. dne 11.11.2019 a 
dne 26.03.2020.  

Při přezkoumání hospodaření podle § 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání 

hospodaření dobrovolných svazků obcí nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Při 

přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít 

negativní dopad na hospodaření v budoucnosti (viz. příloha č. 1, Zpráva o výsledku 

přezkoumání hospodaření DSO České dědictví UNESCO, IČ: 709 63 452 za rok 2019). 
 

Valná hromada DSO České dědictví UNESCO projedná zprávu o výsledku hospodaření za rok 2019 na 
svém zasedání dne 07.05.2020 v Litomyšli.  
 

IX. Usnesení VH 
I. Valná hromada (v souladu s ustanovením § 50, odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o 

obcích, ve znění dalších změn provedených zákonem č. 239/2012 Sb.) schvaluje účetní závěrku 
svazku obcí České dědictví UNESCO sestavenou k 31.12.2019. 

 

II. Valná hromada DSO České dědictví UNESCO schvaluje závěrečný účet a vyslovuje souhlas 
s celoročním hospodařením DSO za rok 2019 bez výhrad.  

 
III. Valná hromada DSO České dědictví UNESCO v souladu se svým vnitřním kontrolním systémem, 

který je zakotvený ve směrnicích, provádí průběžně kontrolu hospodaření s majetkem svazku obcí a 
s jeho finančními prostředky v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správně a se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (§ 39, odst. 7).    
 

V Litomyšli dne 07.05.2020 

 
 
 
Ing. ,  

výkonná ředitelka svazku obcí České dědictví UNESCO, v.r. 
 



Zprclva nezclvish!ho 
auditora 

o vysledku prezkoumanf hospodarenf 

Podle zakona c. 93/2009 Sb., o auditorech a o zmene nekteF"'/ch zakon~, ve znem 
pozdejsich predpis~, auditorskeho standardu c. 52, dalsich relevantnich prep is~ vydanych 
Komorou auditor~ Ceske republiky, podle ustanovenf § 42 zakona c. 128/2000 Sb., o 
obcich (obecni zrfzeni), ve zneni pozdejsich predpis~ a podle ustanoveni §10 zakona c. 
420/2004 Sb., o prezkoumavani hospodareni uzemnich samospravnych celk~ a 
dobrovolnych svazk~ obci, ve zneni pozdejsich predpisu (dale jen "zakon c. 420/2004 
Sb."). 

Ceske dedictvi UNESCO, d.s.o. 
Brf Stastnych 1000, 570 01 Litomysl 
ICO: 70 96 34 52 

za obdobf 
01.01.2019 - 31.12.2019 



AUDIT TEAM, s.r.o. 
J~remenkova 1211/40b, Hodolany, 779 00 Olomouc 
IC: 294 53 411 

Obsah zpravy: 

1. Identifikace nezavisleho auditora 

2. Identifikace ucetni jednotky 

3. Predmet overeni 

4 . Prijemce zpravy 

5. Zprava nezavisleho auditora 

Prllohy: 

• Rozvaha k 31.12.2019 

• Vykaz zisku a ztraty za obdobi 1.1.2019- 31.12.2019 

• Priloha k ucetni zaverce k 31.12.2019 

• Vykaz pro hodnoceni plneni rozpoctu za obdobi 1.1.2019- 31.12.2019 

1. Identifikace nezavisleho auditora 

Overovani ucetni zaverky provedla auditorska spolecnost AUDIT TEAM, s.r.o. se sidlem 

Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc - Hodolany. Spolecnost j e zapsana v obchodn im 

rejstriku vedenem Krajskym soudem v Ostrave, oddil C, vlozka 54463 pod ident ifikacnim Cislem 

294 53 411. 

Pro oblast auditorske cinnosti je spolecnost AUDIT TEAM, s.r.o . drZitelem auditorskeho opravneni 

a evidovana Komorou auditor~ Ceske republiky pod evidencn im cislem 536. Jej i cinnost j e odbor

ne garantovana Ing. Markem Pracharem - statutarnim auditorem evidovanym Komorou auditoru 

C:eske republ iky pod evidencnim cislem 2267. 

Overovani proved!: 

Odpovedny auditor: 

Asistent auditora: 

Asistentka auditora: 

Ing. , c. opr. 2267 

Ing.  

Ing.  

2. Identifikace ucetni jednotky 

Nazev : 

Sidlo : 

IC: 

Ceske dedictvi UNESCO, d.s.o. 

Bri Sfastnych 1000, 570 01 Litomysl 

70 96 34 52 



3. Predmet overeni 

Predmet: 

Za obdobi: 

Prezkoumani hospodareni 

2019 

4. Prijemce zpravy 

Prijemcem zpravy nezavisleho auditora je statutarni organ ucetni jednotky: 

Wkonna reditelka: Ing.  

5. Zprava nezavish~ho auditora 

Zprava nezavisleho auditora je uvedena na samostatnem liste. 



t- AUDIT TEAM, s.r.o. 
J~remenkova 1211 /40b, Hodolany, 779 00 Olomouc 
IC: 294 53 411 

Zprava o vysledku prezkoumani hospodareni 

Podle zakona c. 93/2009 Sb., o auditorech a o zmene nekter)lch zakonu, ve znenf pozdejsfch 

predpisu, auditorskeho standardu c. 52, dalsfch relevantnfch prepisu vydanych Komorou auditoru 

Ceske republiky, podle ustanovenf § 42 zakona c. 128/2000 Sb., o obcfch (obecnf zrfzenf), ve 

znenf pozdejsfch predpisu a podle ustanovenf §10 zakona c. 420/2004 Sb., o prezkoumavanf hos

podarenf uzemnfch samospravnych celku a dobrovolnych svazku obcf, ve znenf pozdejsfch predpi

su (dale jen ,zakon c. 420/2004 Sb."). 

pro dobrovolny svazek obci 

Ceske dedictvi UNESCO 

za obdobi od 1.1.2019 do 31.12.2019 

I. VSEOBECNEINFORMACE 

Statutarnf organ uzemniho samospravneho celku (dale jen .. uzemnf celek"): 

Mgr.  - vykonna reditelka 

Auditorska spolecnost: 

AUDIT TEAM, s.r.o., c. opr. 536 pri KACR 

Jmena osob provadeifcfch prezkoumanf hospodarenf uzemnfho celku: 

Ing. , Ing. , Ing. , Ing.  

Vymezenf oravomoci auditora k provedenf prezkoumanf hospodarenf uzemnfho celku: 

Auditorska spolecnost provedla prezkoumanf hospodareni uzemnfho celku v souladu s ustanove

nfm § 4 odst. 7 zakona c. 420/2004 Sb., ustanovenfm § 2 pfsm. c) zakona c. 93/2009 Sb., o audi

torech a 0 zmene nekter)lch zakonu, ve znenf pozdejsfch predpisu. 

Mfsto prezkoumanf: 

Bri' St'astnych 1000, 570 01 Litomysl 



Obdobi. ve kterem bylo prezkoumanf ho5podarenf provedeno: 

• DfiCf prezkoumanf ho5podarenf probehlo dne 11.11.2019 
• Zaverecne prezkoumanf ho5podarenf probehlo dne 26.3.2020 

Urcenf zahajenf a ukonceni prezkoumanf ho5podarenf uzemniho celku auditor5kou 5polecno5ti: 

Overovaci zakazka byla zahajena: uvodnim jedminim se zastupci uzemniho celku dne 
11.11.2019 
Zaverecny ukon overovaci zakazky predchazejici vyhotoveni zpravy: overeni vypoctu pomero
vych ukazatelu dne 26.3.2020 

II. PREDMET PREZKOUMANf HOSPODARENI 

Predmetem prezkoumanf j5ou podle u5tanoveni § 2 od5t. 1 zakona c. 420/2004 Sb., udaje o roc
nim ho5podarenf, tvoffci 50uca5t zaverecneho uctu podle § 17 od5t. 2 a 3 zakona c. 250/2000 

Sb., o rozpoctovych pravidlech uzemnfch rozpoctu, ve znenf pozdejsfch predpi5u, a to: 

a) plnenf prfjmu a vydaju rozpoctu vcetne peneznfch operaci, cykajfcich 5e rozpoctovych pro-
5tredku, 

b) financnf operace, tykajfci 5e tvorby a pouziti peneznfch fondu, 
c) naklady a vyno5y podnikatel5ke cinno5ti uzemnfho celku, 
d) peneznf operace, tykajid 5e 5druzenych prostredku vynakladanych na zaklade 5mlouvy 

mezi dvema nebo vice uzemnfmi celky, anebo na zaklade 5mlouvy 5 jinymi pravnickymi 
nebo fyzickymi o5obami, 

e) financni operace, tykajfd 5e cizich zdroju ve 5myslu pravnfch predpisu 0 ucetnictvf, 
f) ho5podareni a nakladani 5 pro5tredky po5kytnucymi z Narodnfho fondu a 5 dalsimi pro-

5tredky ze zahraniCf po5kytnutymi na zaklade mezinarodnfch smluv, 
g) vyuctovanf a vyporadanf financnich vztahu ke statnfmu rozpoctu, k rozpoctum kraju, k 

rozpoctum obci, k jinym rozpoctum, ke 5tatnim fondum a k da lsfm o5obam. 

Predmetem prezkoumanf v 5ouladu 5 u5tanovenim § 2 od5t. 2 zakona c. 420/2004 Sb. j5ou dale 
oblasti: 

a) nakladanf a ho5podarenf s majetkem ve vla5tnictvf uzemnfho celku, 
b) nakladanf a ho5podarenf 5 majetkem statu, s nfmz ho5podari uzemnf celek, 
c) zadavani a u5kutecnovanf verejnych zakazek, 5 vyjimkou ukonu a po5tupu prezkouma

nych organem dohledu podle zakona c. 137/2006 Sb., o verejnych zakazkach, ve zneni 
pozdejsfch predpi5u, 

d) 5tav pohledavek a zavazku a nakladani 5 nimi, 
e) rucenf za zavazky fyzickych a pravnickych 050b, 
f) za5tavovanf movitych a nemovitych veci ve pro5pech tretfch o5ob, 
g) zrizovani vecnych bremen k majetku uzemnfho celku, 
h) ucetnictvi vedene uzemnim celkem, 
i) overeni pomeru dluhu uzemnfho celku k prumeru jeho prijmu za po5ledni 4 rozpoctove 

roky podle pravnfho predpi5u upravujfciho rozpoCtovou odpovedno5t. 

III. HLEDISKA PREZKOUMANf HOSPODARENI 

Predmet prezkoumani podle u5tanoveni §3 zakona c. 420/2004 Sb. (viz bod II. teto zpravy) 5e 

overuje z hledi5ka; 
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a) dodrzovanf povinnostf stanovenych zvlastnfmi pravnfmi predpisy, 
b) souladu hospodarenf s financnfmi prostredky ve srovnanf s rozpoctem, 
c) dodrZenf ucelu poskytnute dotace nebo navratne financnf vypomoci a podmfnek jejich 

pouzitf, 
d) vikne a formalnf spravnosti dokladu o prezkoumavanych operadch. 

Pravnf predpisy pouzite pri prezkoumanf hospodarenf pokr'{vajkf vyse uvedena hlediska jsou uve

deny v prlloze A, ktera je nedflnou soucastf teto zpravy. 

IV. DEFINOVANi ODPOVEDNOSTi 

Za hospodarenf, ktere bylo predmetem prezkoumanf a za jeho zobrazen f v ucetnkh a financnfch 
vykazech, je odpovedny statutarnf organ dobrovolneho svazku obci Ceske dedictvi UNESCO. 

Nasi ulohou je, na zaklade provedeneho prezkoumanf hospodarenf, vydat zpravu o vysledku pre

zkoumanf hospodarenf. Prezkoumanf hospodarenf jsme provedli v souladu se zakonem c. 93/ 2009 

Sb. , o auditorech a o zmene nekter'fch zakonu, ve znenf pozdejskh predpisu, auditorskym stan

dardem c. 52 a dalsfmi relevantnfmi prepisy vydanymi Komorou auditoru Ceske republ iky a 

s ustanovenfmi § 2, 3 a 10 zakona c. 420/2004 Sb. V souladu s tem ito predpisy jsme pov inn i do

drzovat eticke normy a naplanovat a provest prezkoumanf hospodarenf tak, abychom zfskal i ome

zenou jistotu, zda hospodarenf dobrovolneho svazku obci Ceske dedictvi UNESCO je 

v souladu s hledisky prezkoumanf hospodarenf (viz bod III. teto zpravy). 

V. RAMCOvY ROZSAH PRACi 

Za ucelem vykonanf prezkoumanf hospodarenf dobrovolneho svazku obci Ceske dedictvi 
UNESCO byly pouzity postupy ke shromazdenf dostatecnych a vhodnych dukaznfch informad. 
Tyto postupy jsou svym rozsahem mens[ nez u zakazky poskytujfd primerenou jistotu a jsou au
ditorem aplikovany na zaklade jeho odborneho usudku vcetne vyhodnocen f rizik vyznamnych 
(materialnfch) chyb a nedostatku. Pri vyhodnocovanf tec~to rizi k auditor bere v uvahu vnitrnf kon
troln f system dobrovolneho svazku obci Ceske ded·ilctvi UNESCO. Pouzite postupy zahrnuj f 
vyberovy zpusob setrenf a vyznamnost (materialitu) jednotlivych skutecnostf. 

Oznacenf vsech dokladu a jinych materialu vyuzitych pri prezkoumanf hospodarenf dobrovolneho 

svazku obci Ceske dedictvi UNESCO je uvedeno v samostatne priloze D, ktera je nedflnou 
soucastf teto zpravy. v ramci prezkoumanf hospodarenf uzemnfho celku dobrovolneho svazku 

obci Ceske dedictvi UNESCO cinil auditor i dalsf kroky a vyuzfval i dalsf informace, ktere nej sou 

soucastf tohoto oznacenf. 

VI. ZAVER ZPMVY 0 vYSLEDKU PREZKOUMANi HOSPODARENi 

A. VYJADRENi K SOULADU HOSPODARENi S HLEDISKY PREZKOUMANi HOSPODARENi 

Na zaklade nami provedeneho prezkoumanf hospodarenf dobrovolneho svazku obci Ceske 
dedictvi UNESCO jsme nezjistili zadnou skutecnost. ktera by nas vedla k presvedcenf. ze pre

zkoumavane hospodarenf nenf ve vsech vyznamnych Cmaterialn fch ) ohledech v souladu 

s hledisky prezkoumanf hospodarenf uvedenymi v bode III. teto zpravy. 
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B. VYJADRENi OHLEDNE CHYB A NEDOSTATK0 

Zakon c. 42012004 Sb., o prezkoumavanf hospodareni uzemnfch samospravnych celku a dob
rovolnych svazku obd, ve znenf pozdejsich predpisu, stanovf, abychom ve zprave uvedli zaver 

podle ustanovenf § 10 odst. 2 pfsm. d) a odst. 3 citovaneho zakona. Toto ustanovenf vyzaduje, 

abychom ve sve zprave o vysledku prezkoumanf hospodarenf uvedli, zda pri prezkoumanf hos

podarenf byly zjisteny chyby a nedostatky a v cem pi'ipadne spoCivaly, a to bez ohledu na je

jich vyznamnost (materialitu) a jejich vztah k hospodarenf dobrovolneho svazku obci Ceske 

dedictvi UNESCO jako celku . 

Pri prezkoumani hospodareni uzemnfho celku dobrovolneho svazku obci Ceske dedictvi 
UNESCO za rok 2019 jsme v souladu s ustanovenfm § 10 odst. 3 pfsm. a) zakona c. 

420/2004 Sb., o prezkoumavanf hospodarenf uzemnfch samospravnych celku a dobrovolnych 

svazku obd. ve znenf pozdeiSfch predpisu neziistili chyby a nedostatky. 

C. UPOZORNENi NA PRIPADNA RIZIKA 

Na zaklade zjisteni podle ustanovenf § 10 odst. 2 pfsm. b) zakona c. 42012004 Sb., o prezkouma

vanf hospodarenf uzemnfch samospravnych celku a dobrovolnych svazku obd, ve znenf pozdejsfch 

nebyla zjistena pripadna rizika, ktera mohou mit negativnf dopad na hospodarenf uzemnfho celku 

dobrovolneho svazku obci Ceske dedictvi UNESCO v budoucnosti. 

D. PODIL POHLEDAVEK A zAVAZK0 NA ROZPOCTU A PODIL ZASTAVENEHO MAJETKU NA 
CELKOVEM MAJETKU 

Podil pohledavek na rozpoctu 

A Vymezenf poh ledavek &o,so Kc 

B Vymezenf rozpoctovych prijmu 2.433.004,oo Kc 

A I B * 100% Vypocet podilu pohledavek na rozpoctu 0,00 °/o 

Podil zavazku na rozpoctu 

c Vymezenfzavazku 55.194,oo Kc 

B Vymezenf rozpoctov_ichQ_rij_mu 2.433.oo4 oo Kc 

C I B * 100% Vypocet podilu zavazku na rozpoctu 2 27 °/o 

Podil zastaveneho majetku na celkovem majetku 

D Vymezenf zastaveneho majetku o,oo Kc 

E Vymezenf majetku pro vypocet ukazatele o,oo Kc 

DIE* 100% Vypocet podilu zastaveneho majetku na celko-

vem majetku 0 00 Ofo 
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E. Vyjadreni k pomeru dluhu uzemniho celku k pomeru jeho prijmu za posledni ctyri 

rozpoctove roky podle pravniho predpisu upravujidho rozpoctovou odpovednost 

Zakon c. 420/2004 Sb. stanovf, abychom v nasi zprave uvedli vyrok o tom, ze dluh uzemnfho 

celku neprekrocil 60 % prumeru jeho prfjmu za poslednf ctyri rozpoctove roky. v opacnem prfpa

de jsme povinni uvest, o kolik dluh uzemnfho celku prekrocil prumer jeho prljmu. 

Dluh dobrovolneho svazku obd Ceske dedictvi UNESCO neprekrocil 60 % prumeru jeho prf

jmu za poslednf C:tyri rozpoctove roky. 

VII. Dalsi informace 

Stanovisko uzemniho celku k navrhu zpravy o visledku prezkoumani hospodareni 

Prflohou teto zpravy o vysleddch prezkoumanf hospodarenf nenf pfsemne stanovisko die § 7 pfsm. 
c) zakona c. 420/2004 Sb. 

V Olomouci, dne 15.4.2020 

AUDIT TEAM, s.r.o. 

Jeremenkova 1211/40b 
779 00 Olomouc - Hodolany 

(c. opr. auditorske spolecnosti 536) 

Souhlasi na aktw31ni zneni platne od 20.11.2018, web KAGR. 

i auditora odpovedn' o za vypracovanf 

jmenem spolecno t i AUDIT TEAM, s.r.o. 

(c. opr. au , itora 2267) 
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