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ZPRAVA

NEzAVIsLÉHo AUDIToRA

(
:,

o ýsledku přezkoumání hospodaření za období od 1.1. do 3L,L2.zoL6

. o ověření řádné účetní závěrlry k3í..12.2oL6

pro územní samosprávný celek

Město Litovel

IČ:0029913B



Ing. František Rašner, La:eckó 16. --: |.t0 olomouc
auditor' opróvnění KÁČR č. 1:39

Zpr áv a nezávislého auditora

o qýsledku přezkoumání hospodaření

podle zákonač,93/2009 Sb', o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů vydaných Komorou
auditorů České republi}<y, podle ustanovení $ 42 zákonač,728/z}o0 Sb., o obcích [obecní
z|ízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení $ 10 zákona č.420/2004 Sb., o

přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obci
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č' 420/2004 sb.).

pro územní samosprúvný celek

Město Litovel

IČ: 00299138

za období odI'l.2076 do37.12,2076

I. VŠEoBECNÉ INFoRMACE

Statutární orgán územního samosprávného celku Město Litovel (dále ien,,územní celek..):

- Ing. Zdeněk Potužáh starosta Města Litovel

Auditor:

- Ing'FrantišekRašner,oprávněníKAČR č.1239

Iména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku:

Ing. František Rašner, auditor, oprávnění xaČn č,7239
2 Ing. Tomáš Rašner, asistent auditora, registrační číslo KAČR č.253

Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního
celku Město Litovel:

Auditor provedl přezkoumání hospodaření územního celku Město Litovel v souladu
s ustanovením S 4 odst. 7 zákonač' 420/2004 Sb., ustanovením $ 2 písm. b) zákona č'93/2009
Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Místo přezkoumání: Městslqý úřad Litovel, auditorská kancelář
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období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:

Iednorázové přezkoumání hospodaření proběhlo v období 13.3. - 17,3.2017 '

1 
Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření územního celku Města Litovel
auditorem:

./ 
- označení první činnosti auditora, kterou byla ověřov acízakáz|<azahájenaa den provedení:
předběžné analytické postupy - 13.3.2017

a - označení poslední činnosti auditora na ověřovacízakázcepředcházejícívyhotovenízprávy
a den provedení:

.r shrnutí závěrů přezkoumání hospodaření - 17.3.2077

J 
II. PREDMET PREZKOUMANI HOSPODARENI

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení 5 2 odst. I zákona č, 420/2004 sb., údaje o
ročním hospodaření, tvořící součástzávěrečného účtu podle $ 17 odst. 2 a3zákonač.250/2000

2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to:
aJ plnění příjmů a ýdajů rozpočtu včetně peněžních operaci ýkajících se rozpočtoých
prostředků,

./ b) finanční operace, ýkající se tvorby a použití peněžních fondů,
c) náklady a ýnosy podnikatelské činnosti územního celku,
d) peněžní operace, ýkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi

2 dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnic{ými nebo
ýzic\ými osobami,
e) finanční operace, ýkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví

) f) hospodaření a nakládání s prostředlry poskytnuými z Národního fondu a s dalšími prostředky
zezahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluu
g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, krozpočtům krajů,

.J k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením S 2 odst. 2 zákonač,4z0/2004 sb,
jsou dále oblasti:! 
a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek
c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek s Úimkou úkonů a postupů přezkoumaných

J orgánem dohledu podle zákona č. 737 /2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů,
d) stav pohledávek azávazků a nakládání s nimi,

) eJ ručení zazávaz|<y ffzic\fch a právnic{ých osob,
fJ zastavování moviqých a nemoviých věcí ve prospěch třetích osob,
g) zÍizování věcných břemen k majetku územního celku,

) h) účetnicwí vedené územním celkem.

.. III. HLEDISKA PŘEZKoUMÁNÍ HosPoDAŘENÍ

Předmět přezkoumání podle ustanovení 5 3 zákona č. 420 /2004 Sb. (viz bod II. této
) zprávy) se ověřuje z hlediska:
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a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,
b) souladu hospodaření s finančními prostředky Ve srovnání s rozpočtem,
c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční ýpomoci a podmínek
jejich použití,
d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.
Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokr1;ívající ýše uvedená hlediska
jsou uvedeny v pÍí|oze A, která je nedílnou součástí této zprávy'

Iv. DEFINovÁtvÍ onpovĚnruosrÍ

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních
výkazech,je odpovědný statutární orgán Města Litovel.
Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o ýsledku
přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č.
93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
auditors[ýrn standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů
Českérepubl ikyasustanoveními$2,3a10zákonač'4z0/2OO4Sb.Vsouladustěmitopředpisy
jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tah
abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření územního celku Město Litovel je v souladu s
hledisky přezkoumání hospodaření [viz bod III' této zprávy).

v. nÁucoyýRoZsAH PRAcÍ

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření územního celku Město Litovel byly použity
postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou sqýrn
rozsahem menší než u zakáz}ry poslrytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na
základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik ýznamných (materiálních) chyb a
nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém
územního celku Město Litovel' Použité postupy zahrnují ýběroý způsob šetření a ýznamnost
[materialituJ jednotliých skutečností'

0značení všech dokladů a jiných materiálů využiých při přezkoumání hospodaření územního
celku Město Litovel je uvedeno V samostatné pÍí|oze, která je nedílnou součástí této zprávy.
V rámci přezkoumání hospodaření územního celku Město Litovel činil auditor i další krolry
a využíval i další informace, které nejsou součástí tohoto označení.

u. ZÁVĚR ZPRÁvY o yÝsrnoxu PŘEzKoUMÁNÍ HosPoDAŘENÍ

A. VYJÁDŘENÍ K soULADU HosPoDeŘrní s HLEDIsKY PŘEZKoUMÁNÍ HospoDAŘENÍ

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření územního celku Město Litovel jsme
nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčeni že přezkoumávané hospodaření
není ve všech ýznamných (materiálních) ohledech v souladu s hledis}<y přezkoumání
hospodaření uvedenými v bodě III' této zprávy,

B. VYIÁDŘEtví oHI,noruĚ cHys A NEDoSTATKŮ

Zákon č. 420/2004 sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli
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závěr podle ustanovení $ 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení
vyžaduje, abychom ve své zprávě o ýsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při
přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez
ohledu na jejich ýznamnost fmaterialifu) a jejich vztah k hospodaření územního celku Město
Litovel jako celku.

Při přezkoumání hospodaření územního celku Město Litovel za rok 2016 jsme nezjistili chyby
a nedostatky.

C' UPoZoRNĚt.tÍ ne pŘÍpnonÁ RIZIKA

Na základě zjištění podle ustanovení S 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 sb.,
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve
znění pozdějších předpisů, upozorňujeme na následující případná rizika, která mohou mít
negativní dopad na hospodaření územního celku Město Litovel v budoucnosti:

Upozorňujeme na část E.1., k položce D.I.1. Přílohy účetní závěr|<y, kdy územní celek vede spory
sposkytovateli dotací' Vúčetní závěrce byly grtvořeny rezervy na případné odvody u akcí
''Realizace nápravných opatření na lokalitě Litovel - Nasobůr}qy'' 2 0B7 43L,20 Kč a
''Revitalizace historického centra města Litovel - náměstí Přemysla otakara'' 5 857 940,62 Kč.
Vsoučasné době je u obou sporů vedeno daňové Íízení, Ke dni ukončení přezkoumání
hospodaření nelze odhadnout ýsledek těchto sporů ani finanční dopady.

D. PoDÍL PoHLEDÁVEKAZÍLVAZKŮ rue RoZPoČTU územního celku Město Litovel
A PoDÍL ZASTAVENÉHo rue1nrKu NA CELKoVÉM MAIETKU

Celková hodnota dlouhodobých pohledávek NETTO k3I.72'20t6 činí 1 913 572,s4Kč'

Celková hodnota dlouhodobýchzávazkůk3L'1'2'20t6 činí 464 B35 374,69 Rč,

Podíl pohledávek na rozpočtu

A Vvmezení pohledávek L3 9t9 588.76 Kč
B Vymezení rozpočtowich příi mů 242 B33 27t,40 Kč
A X 100 (o/o) / B Podíl pohledávek na rozoočtu 6 o/o

Podíl závazků na rozpočtu

c Vvmezení závazktt 30 652 497 '03 Kč
B Vymezení rozpočtových příi mů 242 833 277'40 Kč
C X 100 {o/o) / B P o dí| záv azků na rozpočtu L3 o/o

Podíl zastaveného maietku na celkovém maietku

D Vymezení zastaveného maietku 347B7137 '95 Kč
E Vymezení maietku pro Výpočet ukazatele 2276547 845,84 Kč
D X 100 (o/o) / B Podíl zastaveného maietku na celkovém maietku 2 o/o

Vyhotoveno dne 20.3.2017
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Podpisy auditora a asistenta auditora zúčastněných na přezkoumání a datovaná doložka o
převzetí zprávy představitelem územního celku.

z*4
Ing. Tomáš Rašner

asistent auditora, registrační číslo I(AČR č.253

Zpráva o qýsledku přezkoumání hospodaření Města Litovel za rok 20L6 by|a projednána se
starostou města panem Ing. Zdeňkem Pofužákem a převzatadne?o.3.ZtL7.

auditor, oprávnění KAČR č.L239

*tYJ"lI'"Ť
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Přílohy zpÍáw o ýsledku přezkoumání hospodaření:

Příloha A Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávan1ýrn hospodařením auditor
ověřil
Příloha B označení všech dokladů a jiných materiálů vyuŽiých při přezkoumání hospodaření

Příloha A
Přehled právních předpisů, s nimiž auditor u přezkoumávaného hospodaření ověřil
soulad

Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad hospodaření s následujícími
právními předpisy:

- zákonem č, 420/2004 sb', o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č' 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro
hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních
samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů
soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, která provádí některá ustanovení
- zákonem č.z50/2000 Sb', o rozpočtoých pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
- vyhláškou č,323/2002 Sb', o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č' 563/1991 sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími
prováděcími právními předpisy:
- vyhláškou č, 4I0/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/L997 sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednot}cy,
- vyhláškou č, 383/2009 sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních
jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na
technické a smíšené formy účetních záznamů [technická vyhláška o účetních záznamech),
. česlqými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle
vyhlášlcy č. 410 /2009 sb',
- zákonem č, tzB /2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č'I37 /2006 Sb., o veřejnýchzakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. z43/z000 sb., o rozpočtovém určení qýnosů nělrterých daní územním
samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění
pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č,564/2006 Sb., o platoých poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a
správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení

4 zákona č. 262 /2006 Sb', zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
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L . . .

Příloha B
r l označení všech dokladů a iiných materiálů vyttžiých při přezkoumání hospodaření

Účetnictví, účetní závěrka, účeťní knihy a sestavy zarok20L6
- ) - Učetní závěrkaMěstalitove| k31.12.2016

(Rozvaha, Yýkaz zisku a ztráý, Příloha účetní závěrky, Přehled o změnách vlastního kapitálu, Přehled
o peněžních tocích)

l - Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
L .. Fin2-|2M Města Litove| k31.|2.20|6

- Učetní deník
- Hlavní kniha

. .J - Úetov1i rozvrh
- Bankovní účty

Zařazovaci protokoly

I YyÍazovaci protoko|y
; ) . odpisovéplány

- Směrnice č.512011 k zajištění účetnictví účetní jednotky města Litovel

. ) Inventarizace majetku azávazkttměsta Litove| zarok20|6
- Plán inventur z 13.6.2016
. Inventumí soupisy všech rozvahových a podrozvahoých účtů

i Inventarizačn i zpráva z |6.3.20|7
, )

Rozpočet-. - Rozpočtovývýhled2017 -2022
l - Náwh rozpočtu na rok 2016 byl zveřejněn na uřední desce a rozpočet na rok 20|6 by| schválent l

zastupitelstvem města Litovel |7.|2.20|5
. Rozpočtové změny - V roce 2016 projednáno a schváleno oprávněnými orgány města22 rozpočtoých zrněn

ve formě 575 rozpočtových opatření

Finanční vztahy k jiným rozpočtůrn
- Finančnívypořádaní zarok20|6 -vyričtováníúčelověposkytnuýchprosťedků z|.2.20|7 a7.2.20|7

Usnesení azápisy
- Usnesení zastupitelstva města Litovel zarok20l6
- Usneseniz26.5.2016 - Zastupitelstvo města Litovel schválilo:

. závěrečný účet za rok 20 l 5 _ souhlas s celoročním hospodďením bez ýhrad
- účetní závěrku zarok20|5.

- Schválení aktualizace rozpočtového výhledu 20|7 _2022

J - Zápisy z jednání finančního ýboru, kontrolního ýboru v r.20|6

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
; - Registr majetku

J - Dokumentace k vzorku zařazeného a vyřazeného dlouhodobého majetku

l -_
t.inanční majetek

) - Seznam banka bankovních účtů
- Bankovníqýpisy

t

Pohledávky
' - Saldo pohledávek k3t'72.20l6

. Knihavydanýchfaktur

-.. Závazky
- Saldo závazkttk3]^.72.201'6
- Kniha došlých faktur

.- 
- Výběr z došlých faktur

I
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Veřejné zakázL<sl
. Intenzifikace třídění odpadů ve městě Litovel . dodávka nádob pro sběr tříděného odpadu
- Zateplení fasády býového domu - Litovel, Kysucká č.p.36012 a35914

Významné přírůstky majetku
. Chodník ulice Pavlínka, Litovel 2 |23 954,- Kč,
- oboustranný autobusový záliv Unčovice 3 115 668,. Kč
- Stavební úpravy místní komunikace a chodník v ulici Rybníček, Litovel 2 898 807'- Kč
- Zatep|ení fasády byového domu ul. Kysucká 359 a360, Litovel 2 036 2,12Kč
- Regenerace panelového sídliště Uničovské předměstí v Litovli - ulice Gemerská l. etapa9 6l5,224,-Kč

Y ý znamný nedokončený maj etek
- Přístavba a stavební úpravy objektů č'p. 776 a777,Litove| 3| 449 830,77 Kč
- Radniční Morava - revitalizace toku - Litovel l 090 000,- Kč
- Revitalizace opěrných stěn a lávky přes Radniční Moravu v Litovli 6 489 003'11 Kč

Vývoření rezerv na případné odvody poskýovatelům dotací:
- ''Realizace nápravných opatření na lokalitě Litovel - Nasobůrky', 2 08.1 43|,20 Kč,
- ''Revitalizace historického centra města Litovel . náměstí Přemvsla otakara'' 5 857 940.62Kč

ověřované doklady:
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Zpráv a nezávis|ého auditora

o ověření řádné účetní závěrky Města Litovel

k31.12.20!6

:
I

-l

J

I
I
I
-l
-l
-l

I
-l

I
I
-l

I
I
I
-l

I
I
I

Sídlo

Nrízev účetní jednotky Město Litovel

náměstí Přemysla otakaru 7 7 8
784 0l Litovel

Identifikační ěíslo 00299138

Právní forma účetní jednotky Uzemní samosprávný celek - obec

Identifikace účetní závěrb Řaana úěetrrí závěrka

Rozvahoý den, k němuž je úěeÍrí zixěrka sestavena 3I.|2.2016

Identifikace účetního období, za kteréje účetní závěrk'a
sestavena Úeetni období roku 2016
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Ing. František Rašner, La:ecka 16, 772 00 olomouc
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ZPRAVA NEZAVISLEHO AUDITORA

Územnímu samosprávnému celku Město Litovel

Výrok auditoril
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky Města Litovel, sestavené na zák|adé ěeskych účetních
předpisů' která se skládá ztoz-lahy k3I.|2.20|6,ýkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního
kapitálu a přehledu o peněžních tocích zarok koněící 3|.12.2016, a přílohy této účetní závěrky,která
obsahuje popis použiých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.

Podle našeho názoru účetní závérka podává věrný a poctiý obraz aktiv a pasiv Města Litovel
k31,12,20|6 a nákladů a ýnosů a ýsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící
3|.|2,20|6 v souladu s českými úěetními předpisy.

Základ pro výrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky
pro audit, kteďmi jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené
souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji
popsána v oddílu odpovědnost auditora za audit úěetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a
Eticlqým kodexem přrjatym Komorou auditorů České republiky jsme na úěetní jednotce nezávisli a
splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní
informace, které jsme shromáždili, poskytují dostateěný a vhodný zák|ad pro vy,jádření našeho qýroku.

Z důraznění s k utečnosti
Upozorňujeme na část E.1., kpoložce D.I.1. Přílohy účetní závěrky, kdy účetní jednotka vede spory
s poskýovateli dotací. V úěetní závérce byly vytvořeny rezervy na případné odvody u akcí
''Realizace nápravných opatření na lokalitě Litovel - Nasobůrky" 2087 43|,20 Kč a ''Revitalizace

historického centra města Litovel - náměstí Přemysla otakara'' 5 857 940,62 Kě. V souěasné době je
u obou sporů vedeno daňové řízeni. Ke dni ukončení auditu nelze odhadnout ýsledek těchto sporu ani
finanční dopady.
Náš rnýrok není v souvislosti s touto zá|eŽitostí modifikován.

odpovědnost statutárníIto orgánu účetní jednotky za účetní zdvěrku
Statutární orgán Města Litovel odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctiý obraz
v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, ktery považuje za
nezbýný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti
způsobené podvodem nebo chybou.
Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán úěetní jednotky povinen posoudit, zda je účetní
jednotka schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze úěetní závěrky zá|ežitosti

ýkajicí se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení úěetní
závěrky, s ýjimkou případů, kdy se plánuje zrušení úěetní jednotky nebo ukončení její činnosti, resp.
kdy nemá jinou reálnou možnost neŽtak učinit.

odpovědnost auditora za audit účetní závěrky
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu' že úěetní závěrka jako celek neobsahuje qýznamnou
(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš
výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoý, nicméně není zárukou' že audit provedený v
souladu s vyše uvedenými předpisy ve všech případech v úěetní závěrce odhalí případnou existující
významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a
považuj í se za významné (materiální), pokud |ze rcáIně předpokládat, že by j ednotlivě nebo v souhrnu
mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé úěetní závěrky na jejím zák|adé přijmou.
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Při provádění auditu V Souladu s ýše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého
auditu odborný úsudek azachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

o Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené
podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat
dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich zák|adě moh|i vyjádřit qýrok. fuziko,
že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než
riziko neodhalení ýznamné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí
podvodu mohou bý tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení
nebo obcházení vnitřních kontro|.

o Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem účetrrí jednotky relevantním pro audit v takovém
rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti,
nikoli abychom mohli vy'jádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.

o Posoudit vhodnost použiých úěetních pravidel, přiměřenost provedených úěetních odhadů a
informace, které jsou v této souvislosti uvedeny v příloze účetní závěrky,

o Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky ato, zda
s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje ýznamná (materiální) nejistota
vyplývající z událostí nebo podmínek' které mohou významně zpochybnit schopnost účetní
jednotky nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, Žetakovávýznamná (materiální) nejistota
existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v
příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modiťrkovaný výrok'
Naše závěry ýkajíci se schopnosti účetní jednotky nepřetržitě trvat vychánejí z důkazních
informací' které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky
mohou vést k tomu, že úěetní jednotka ztrati schopnost nepřetržitě trvat.

. Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda
účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, kteý vede k věrnému
zobrazení.

Naší povinností je informovat statutární orgán účetní jednotky mimo jiné o plánovaném rozsahu a
načasování auditu a o ýznamných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných
významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Auditor
Ing. František Rašner
Evidenční číslo auditorského oprávnění I(AČR |239
Lazecká 46,772 00 o|omouc

V Olomouci dne 203.2017
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Ing, FrantišekRašner, Lazeckó 46, 772 00 olomouc
auditor, oprcvnění I(AČR č. I 239

Zprána o ověření řádné účetní závěý Města Litovel za rok20l6 by|a projednrána s€ starostou. města
panem Ing. Zdeňkem Potužákem a převzata dne 20.3.20|7 .

Přílohy:

Úoetni závérkaMěsta Litovel k 3 |.12.2016:
1.1) Rozvaha (Bilance)
I.2) výkaz zisku a tďáty
1.3) Přehled o zrrěnách vlastního kapitálu
1.4) Přehled o peněžních tocích
l.5) Příloha účetní závěrky

Yýkazpro hodnocení plnění rozpoětu územních samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí Fin 2-1'2M Města Litovel k3I.I2.20I6
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