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            MĚSTO Týništ ě nad Orlicí, finan ční odbor 

             

 
Opatření k náprav ě chyb a nedostatk ů zjišt ěných p ři přezkoumání hospoda ření města            
za rok 2016 
(příloha č. x k usnesení ZM 12. 06. 2017) 

 

Zastupitelstvo města přijímá opatření ke zjištěných chybám při přezkoumání hospodaření za rok 2016 uvedeným ve 
Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření: 

1. Právní předpis: Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů 
• § 8 odst. 3 – Příloha inventurního soupisu neobsahovala požadované údaje a informace. 

o V příloze inventurního soupisu účtu 909 – Ostatní majetek je evidován majetek příspěvkové 
organizace Služby města Týniště nad Orlicí a Mateřské školy – Město, ale v nesprávné výši. 
Majetek svěřený ostatním příspěvkovým organizacím není na tomto účtu veden. 

Systémové opatření: Součástí inventarizace bude zavedena povinnost pro příspěvkové organizace předkládat 
na finanční odbor skutečný stav majetku (účtu 021, 022, 028, 032 a 902) k 31. 12. v tabulkovém přehledu. Tyto 
údaje budou následně přeneseny na účet 909 včetně identifikace každé jednotlivé příspěvkové organizace. 
K 31. 12. 2016 bude oprava provedena do účetní závěrky za květen 2017. 
Termín: 30. 06. 2017 
Zodpovídají: účetní, hlavní účetní 
 
 

2. Právní předpis: ČÚS 701 – 710 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví) 
• ČÚS 706 bod 3. a 4. – Územní celek nedodržel postupy účtování o opravných položkách. 

o Není účtováno o opravných položkách k účtu 315 a 469. 
o Kontrolou inventarizace k 31. 12. 2016 bylo zjištěno, že opravné položky k účtu 315 byly 

vytvořeny. Opravné položky k účtu 469 byly vypočteny, ale nebyly k 31. 12. 2016 zaúčtovány. 
Bylo opraveno: v průběhu závěrečného přezkoumání hospodaření byly opravné položky k účtu 469 zaúčtovány 
dokladem č. 300141/03/2017. 
Termín: 30. 04. 2017 
Zodpovídá: hlavní účetní. 

 
Oznámení o splnění, resp. plnění opatření, bude na Krajský úřad Královéhradeckého kraje zasláno v termínu                   
do 31. 07. 2018, 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ivana Oubrechtová 
vedoucí finančního odboru 


