
 
 
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA TRUTNOVA ZA ROK 2017 
 
 
1. Údaje o pln ění rozpo čtu p říjmů a výdaj ů za rok 2017 (v tis. K č)  
  

Rozpočtová třída
Schválený 
rozpočet

Rozpočet po 
změnách

Plnění k 
31.12.2017 

Plnění v %

Třída 1 - Daňové příjmy 434 243 446 806 479 075 107,22

Třída 2 - Nedaňové příjmy 60 648 68 016 66 570 97,87

Třída 3 - Kapitálové příjmy 9 020 9 040 6 187 68,44

Třída 4 - Přijaté transfery 54 257 116 040 115 878 99,86

Příjmy celkem 558 168 639 903 667 711 104,35

Třída 5 - Běžné výdaje 506 566 568 947 540 866 95,06

Třída 6 - Kapitálové výdaje 94 067 125 970 102 210 81,14

Výdaje celkem 600 633 694 916 643 076 92,54

Saldo: Příjmy - výdaje -42 465 -55 014 24 635 x

Příjaté úvěry a půjčky 0 90 000 90 000 x

Splátky úvěrů a půjček -35 000 -140 000 -140 000 x

Změna stavu prostředků na účtech 77 465 105 014 25 365 x
Třída 8 - Financování 42 465 55 014 -24 635  
 
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle 
rozpočtové skladby jsou v příloze č. 2 (výkaz  FIN 2 – 12 M). 
 
Daňové p říjmy 
Daňové příjmy celkem byly překročeny o 32 269 tis. Kč. Podílí se na tom zejména výnosy 
ze sdílených daní ve smyslu zákona o rozpočtovém určení daní (+22 506 tis. Kč) a daň 
z hazardních her ( +6 328 tis. Kč). 
 
Nedaňové p říjmy 
Nedaňové příjmy celkem byly naplněny na 97,87 %, proti předpokladům byly nižší příjmy 
z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí. 
 
Kapitálové p říjmy 
Kapitálové příjmy byly naplněny na 68,44 % - plánované prodeje nebyly realizovány v plné výši. 
 
Přijaté transfery 
Zahrnují přijaté dotace, příspěvky (případně dary, granty) poskytnuté ze státního rozpočtu 
(81 046   tis. Kč), z rozpočtu kraje (18 628 tis. Kč) a transfery od obcí (2 482 tis. Kč).  Součástí je i 
převod z ostatních vlastních fondů ve výši 1 816 tis. Kč. Dále bylo zálohově převedeno do rozpočtu 
11 906 tis. Kč z podnikatelské činnosti města. 
 
 
 

 

MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD 
Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov 
 



Běžné výdaje 
Běžné výdaje – nedočerpáno bylo celkem 28 081 tis. Kč. Jednalo se o výdaje spojené s dopravou, 
bydlením, tělovýchovou a zájmovou činností. Nižší byly i výdaje na provoz úřadu, především nákup 
služeb a opravy. Další úsporu představovaly úroky z úvěru.  
 
Kapitálové výdaje  
Úspora těchto výdajů vznikla zejména na Odboru rozvoje města nedočerpáním plánovaných 
výdajů na některé akce a na projektovou dokumentaci, dále na Odboru majetku pomalejším 
postupem prací při výstavbě bikeparku. Celkové nedočerpání kapitálových výdajů činí 
23 760 tis. Kč. 
 
Financování 
Město splatilo zůstatek investičního úvěru z roku 2011 v celkové výši 140 000 tis. Kč. Část z toho 
ve výši 90 000 tis. Kč byla splacena novým úvěrem, 50 000 tis. Kč bylo uhrazeno z příjmů roku 
2017. 
Nový investiční úvěr na 350 000 tis. Kč byl smluvně dohodnut za účelem refinancování stávajícího 
úvěru a financování investičních akcí v budoucích letech. Čerpání v částce 90 000 tis. Kč bylo 
prvním  tohoto úvěru. 
                                                                                                                                                     v Kč 

Zůstatek peněžních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2017 83 891 778,23

z toho:

Běžné účty ÚSC celkem 79 254 794,96

Běžný účet sociálního fondu (účelově vázaný) 2 318 352,67

Běžný účet SFRB (účelově vázaný) 2 318 630,60
Disponibilní zdroje celkem (bez ú čelov ě vázaných prost ředků) 79 254 794,96  
 
 
2. Účetní výsledek hospoda ření 
                                                                                                                                          v Kč 

Hlavní činnost
Hospodářská 
činnost

Celkem

Náklady celkem 546 417 941,19 32 764 576,55 579 182 517,74

Výnosy celkem 608 599 412,86 39 534 222,72 648 133 635,58

Výsledek hospodaření před zdaněním 65 641 471,67 8 945 646,17 74 587 117,84

Daň z příjmů 3 460 000,00 2 176 000,00 5 636 000,00
Výsledek hospoda ření  - zisk 62 181 471,67 6 769 646,17 68 951 117,84  
 
Ve své hospodářské činnosti město pronajímá nebo provozuje: 

- bytové a nebytové prostory, pronájmy sportovního zařízení, 
- pult centralizované ochrany – monitorování objektů, 
- krátkodobé pronájmy 
- pronájmy zařízení 
- poskytnutí práva k umístění věci, 
- svatební obřady mimo určené místo a čas, 
- hotel pro psy, 
- věcná břemena, 
- vybrané parkovací automaty,  
- veřejné WC, 
- autodopravu, 
- pronájem sportovišť, 
- plánování sociálních služeb (od 01.12.2016 do 31.05.2018), 
- ekonomická činnost na výstupu podléhající DPH. 

 
Výsledkem hospoda ření  města Trutnova k 31.12.2017 je zisk ve výši 68 951 117,84 K č. 



3. Hospoda ření s majetkem 
 
Město hospodaří se svým majetkem dle platných předpisů a zákonů. K tomu vydalo rovněž vnitřní 
směrnice o hospodaření s majetkem města. Každoročně je prováděna inventarizace majetku a 
závazků v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví.  
Veškeré nakládání s majetkem města, jako jsou výpůjčky, pronájmy a prodeje se řídí 
zákonem č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a směrnicemi vydanými k tomuto účelu 
městem Trutnov. Záměry jsou předkládány k projednání radě a zastupitelstvu města a jsou 
zveřejňovány na úřední desce města. 
 
 
4. Sdružené prost ředky 
 
Město Trutnov nesdružilo žádné finanční prostředky. 
 
 
5. Vyúčtování finan čních vztah ů 
 
Přijaté transfery ze státního rozpo čtu                                                                                     v Kč 

Účel Přijatá dotace  Čerpáno
Vratka 

nedoplatek
Příspěvek na výkon státní správy 36 587 800,00 36 587 800,00 0,00

Sociálně-právní ochrana dětí 9 310 000,00 9 507 813,33

197 813,33 Kč 
žádost o doplatek 
za rok 2017

Sociálně-právní ochrana dětí - doplatek roku 2016 1 182 491,25 1 182 491,25 0,00

Výkon sociální práce 1 225 443,00 1 225 443,00 0,00

Volby prezidenta 30 000,00 10 538,01
19 461,99 Kč bude 
vráceno v r. 2019

Volby do Parlamentu ČR 664 812,00 764 824,63

100 012,63 Kč  
žádost o doplatek 
za rok 2017

Kompenzace ztrát obcím za lesy na území NP 23 750,00 23 750,00 0,00

Lesní hospodářské osnovy 302 141,00 302 141,00 0,00

Podpora výsadby melioračních a zpevňujících dřevin 62 200,00 62 200,00 0,00

Činnost odborného lesního hospodáře 557 842,00 557 842,00 0,00

Zachování a obnova kult. památek - kostel Libeč 120 000,00 120 000,00 0,00

Program EFFEKT 182 105,00 182 105,00 0,00

Výdaje Jednotky sboru dobrovolných hasičů 45 824,00 45 824,00 0,00

Regenerace městské památkové zóny 2 200 000,00 2 200 000,00 0,00

Asistenti prevence kriminality 341 491,00 347 466,00 žádost o doplatek

ZŠ Komenského celkem 22 728 598,62 22 728 598,62

ZŠ R. Frimla 646 783,80 646 783,80

ZŠ Mládežnická 874 841,20 874 841,20

ZŠ V Domcích 743 247,00 743 247,00

ZŠ kpt. Jaroše 757 139,40 757 139,40

ZŠ Voletiny 242 698,80 242 698,80

ZŠ Náchodská 419 265,00 419 265,00

Mateřská škola Trutnov 907 251,20 907 251,20

Společenské centrum Trutnovska 890 000,00 890 000,00
Celkem 81 045 724,27 81 330 063,24 0,00

Dotace pro zřízené příspěvkové organizace:

 
 



 
Přijaté transfery od kraj ů                                                                                                        v Kč 

Účel Přijatá dotace  Čerpáno Vratka 
nedoplatek

Úprava lyžařských běžeckých tras 29 000,00 29 000,00 0,00

Sanace ropné havárie 66 381,00 66 381,00 0,00

Stezky pro terénní cyklistiku 1 108 000,00 1 108 000,00 0,00

TIC - Zvýšení dostupnosti informací 40 000,00 40 000,00 0,00

SCT - Trutnovský podzim 30 000,00 23 769,00 6 231,00

SCT - Cirkuff 29 000,00 29 000,00 0,00

Muzeum Podkrkonoší - dotace na regionální činnost 3 239 000,00 3 239 000,00 0,00

Městská knihovna - dotace na regionální činnost 1 334 000,00 1 334 000,00 0,00

Pečovatelská služba - dotace na sociální služby 3 042 800,00 3 042 800,00 0,00

Domov pro seniory - dotace na sociální služby 7 747 000,00 7 747 000,00 0,00

Stacionář mezi mosty 1 796 000,00 1 796 000,00 0,00

Mateřská škola - Obědy do škol 173 502,00 173 502,00 0,00
Celkem 18 634 683,00 18 628 452,00 6 231,00

Dotace pro zřízené příspěvkové organizace:

 
 
 
Přijaté transfery od obcí 

Účel Částka v Kč

Zajišťování výkonu úkolů městskou policií 2 016 910,00

Platby za projednané přestupky 324 600,00

Výkon působnosti stavebního úřadu 140 000,00
Celkem 2 481 510,00
  
V rámci finančního vypořádání roku 2016 byly v roce 2017 odeslány vratky dotací: 
Společné volby do senátu a zastupitelstev krajů 91 565,37 Kč 
Dotace na Cyklotrasu KČT 22   66 380,00 Kč 
Městská knihovna – grant VISK   32 043,00 Kč 
 
 
Poskytnuté dotace 

Subjekt Částka v Kč

Most k životu o.p.s. 1 556 384,00

Trutnov město draka - provoz Galerie draka 568 000,00

Mebys Trutnov s.r.o. 20 238 500,00

ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. 13 541 800,00

Dotace a dary - kultura a zájmová činnost 1 885 692,00

Dotace a dary - sport 16 695 768,68

Dotace a dary - sociální oblast 946 000,00

Dotace a dary - ostatní činnosti 4 307 985,40
Celkem 59 740 130,08  
 
 
 
 



6. Stav účelových fond ů 
 
Fond rozvoje bydlení 
Příjmy fondu tvořily splátky půjček poskytnutých v minulých letech včetně úroků. Výdajem fondu 
byly poplatky za vedení účtu.  
    
Zůstatek finan čních prost ředků na účtu k 31.12.2017..................................1 740 112,74 K č 
 
 
Sociální fond 
Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem a statutem sociálního fondu, jehož pravidla schvaluje 
Zastupitelstvo města Trutnova. 
 
Zůstatek finan čních prost ředků na účtu k 31.12.2017..................................1 553 518,35 K č 
 
 
7. Hospoda ření příspěvkových organizací zř ízených m ěstem 
 
Celkové zhodnocení hospodaření příspěvkových organizací je uvedeno v příloze č. 1. 
 
 
8. Hospoda ření organizací založených m ěstem 
 
Roční účetní závěrky a rozdělení výsledku hospodaření jednotlivých organizací bude projednáno 
radou města v působnosti valné hromady. 
 
9. Přezkoumání hospoda ření města za rok 2017 
 
 Přezkoumání hospodaření provedla auditorská společnost O – CONSULT s.r.o., Baarova 48/4, 
46001 Liberec, osvědčení KA ČR č. 038 ze dne 08.04.2010, na základě smlouvy uzavřené dne 
19.09.2017, v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních 
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.  
 
V rámci provedeného přezkumu nebyly zjišt ěny žádné chyby a nedostatky ani žádná rizika , 
která by mohla mít negativní dopad na hospodaření města v budoucnosti. Úplná zpráva o výsledku 
přezkoumání hospodaření tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ivan Adamec v.r.                                                                    Ing. Hana Horynová v.r. 
         starosta                                                                                       místostarostka 
 
 
 
 
Přílohy: 
Celkové zhodnocení hospodaření příspěvkových organizací 
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Trutnova za rok 2017 



Příloha č. 1  

                                                                                                                
Celkové zhodnocení hospoda ření příspěvkových organizací v roce 2017 
 
Město Trutnov je zřizovatelem celkem 19 příspěvkových organizací v několika základních 
oblastech činností: 
 
Kultura a zájmová činnost: 
Městská knihovna s regionálními funkcemi Trutnov 
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas 
Galerie města Trutnova 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Turistické informační centrum Trutnov 
 
Sociální oblast: 
Stacionář mezi mosty Trutnov 
Pečovatelská služba Trutnov 
Domov pro seniory Trutnov 
Městské jesle Trutnov 
 
Školství: 
Mateřská škola, Trutnov 
Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73 
Středisko volného času Trutnov 
Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38 
Základní škola, Trutnov, Komenského 399 
Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816 
Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 
Základní škola, Trutnov 3, V Domcích 788 
Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18 
Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení, Trutnov 3, Voletiny 1 
 
 
1. Zdroje financování p říspěvkových organizací  
 
Příspěvkové organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností, peněžními 
prostředky z rozpočtu svého zřizovatele, dotacemi z jiných rozpočtů a prostředky vlastních 
finančních fondů. 
Většina městem zřízených organizací je financována z více zdrojů. Jedná se především o školské 
organizace, u kterých jsou mzdové náklady hrazeny ze státního rozpočtu, dále pak většina 
organizací  ze sociální oblasti, kde jsou dotace z rozpočtu kraje rovněž významným zdrojem 
financování. 
 
Dotace a p říspěvky                                                                                                               v tis. Kč 

Ostatní zdroje
Odvětví

Kultura 42 543 5 854 48 397 7 228 55 626
Sociální služby 26 351 320 26 671 12 586 39 257
Školství 57 361 4 523 61 884 230 065 291 949
Celkem 126 254 10 697 136 951 249 880 386 831

Rozpo čet města Dotace a 
příspěvky 

celkem
Provozní 
příspěvky

Investiční 
dotace

Celkem
Dotace ze SR, od 

kraje, z EU

 
 
 
 



Vlastní p říjmy 
Vlastní příjmy organizací jako další zdroj financování tvoří především příjmy ze vstupného, 
poplatky za  služby sociální péče, příjmy z pronájmu a stravné ve školních jídelnách.  V roce 2017 
dosáhly vlastní příjmy celkem 92 995 tis. Kč, což představuje 19,65 % z celkových výnosů.  
 
 
Použití vlastních finan čních fond ů 
Příspěvkové organizace použily k financování svého hospodaření v roce 2017 z vlastních fondů 
celkem 2 649 tis. Kč. Fond investic byl jako doplňkový zdroj použit na opravy majetku a fond 
rezervní k dalšímu rozvoji organizací. 
 
 
2. Celkové náklady 
 
Náklady na provoz příspěvkových organizací byly celkem 471 747 tis. Kč, z toho nejvíce tvoří 
mzdové náklady  - celkem 301 320 tis. Kč, tj. téměř 64 % celkových nákladů, dále spotřeba 
materiálu celkem 39 187 tis. Kč a služby za 35 597 tis. Kč.  
 
 
3. Výsledky hospoda ření  
 
Hospodaření všech organizací skončilo se ziskem nebo jako vyrovnané. Výsledky hospodaření 
byly schváleny Radou města Trutnova dne 19.03.2018 spolu se schválením účetních závěrek 
všech zřízených organizací. 

 

471 747
473 373

1 383
Výnosy příspěvkových organizací celkem
Výsledek hospoda ření celkem

Náklady příspěvkových organizací celkem

 
 
4. Celkový dopad financování p říspěvkových organizací na rozpo čet města 
 
Městem zřízené příspěvkové organizace dostávají každý rok z rozpočtu města příspěvky na 
provoz, účelové provozní příspěvky a investiční dotace. Zároveň odvádějí finanční prostředky do 
rozpočtu města ve formě nařízeného odvodu z fondu investic, který je tvořen z účetních odpisů 
majetku. Dále některé organizace odvádějí do rozpočtu nájemné z nebytových prostor. Pro 
posouzení dopadu financování je nutné vzít v úvahu výdaje na příspěvkové organizace i příjmy 
z nařízených odvodů do rozpočtu města. 
 

Výdaje V tis. Kč
Provozní příspěvky celkem 104 365
Provozní příspěvky účelové celkem 21 889
Investiční dotace celkem 10 697
Příspěvky a dotace z rozpo čtu m ěsta celkem 136 951

Příjmy
Odvody z nájemného vybraného PO 1 767
Odvody z fondů investic 24 605
Příjmy rozpo čtu m ěsta od PO celkem 26 372
Výdaje - p říjmy = celkový dopad 110 579  
 
 Celkový dopad financování p říspěvkových organizací na rozpo čet města byl v roce 2017 
110 579 tis. K č. 
 



Příloha č. 2 

Z P R Á V A 
 číslo 1423/2018  

 
 

O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ   
 
Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů 
České republiky, podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů a podle ustanovení § 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření 
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákona č. 420/2004 Sb.“) jsme provedli přezkoumání hospodaření za rok 2017 pro územní 
samosprávný celek 

 

 
 

MĚSTO TRUTNOV 
 
 

 
za období od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017 

 

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE 
 

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno pro územní samosprávný celek 
 

 

 
Název právnické osoby               : Město Trutnov 
právní forma   : územně samosprávný celek, obec 
IČO    : 00 27 83 60  
adresa doručení  : Městský úřad v Trutnově,  
     Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov 
určení zprávy   : zastupitelstvo města 
      

 
Starosta: 

Mgr. Ivan Adamec 
 
 
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 bylo provedeno auditorem : 
 
obchodní jméno auditora 
- právnické osoby  : O - CONSULT, s. r. o. 
sídlo společnosti  : 460 01  Liberec, Baarova 48/4 
I Č O    : 44 56 74 48 



hlavní kancelář                              :             460 01 Liberec, Baarova 48/4 
osvědčení Komory auditorů : číslo 38  
telefon    : 485 102 546, 485 105 459 
Společnost auditora je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 
v oddíle C a vložce číslo 2097 
odpovědný auditor  : Ing. Jiří OEHL 
     auditor - osvědčení Komory auditorů číslo 250 
asistentka auditora                       :             Marie HOLCOVÁ 
 
Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku 
 
Auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření územního celku Města Trutnov v souladu 
s ustanovením §4 odst.7 zákona č.420/2004 Sb., ustanovení §2 písm. b) zákona č.93/2009 Sb., o 
auditorech a o změněn některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Místo přezkoumání  
 
Místem přezkoumání hospodaření Města Trutnov za rok 2017 byl Městský úřad v Trutnově. 
 
Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno 
 
Dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo provedeno ve dnech 15. 11. 2017, 13. 12. 2017. 
Závěrečné přezkoumání proběhlo v období od 1. 2. 2018 do 20. 2. 2018. 
 
Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření územního celku Města Trutnov auditorskou 
společností 
 
Auditor zahájil přezkoumání hospodaření úkony dílčího přezkoumání a ukončení přezkoumání 
hospodaření bylo provedeno získáním prohlášení auditorovi. 
 

II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 

 
Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb. údaje o ročním 
hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to: 
1. plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových 

prostředků, 
2. finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů, 
3. náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního samosprávného celku 
4. peněžní operace, týkající se sdružených prostředků, vynakládaných na základě smlouvy mezi 

dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými 
osobami 

5. finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví 
6. hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze 

zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv 
7. vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům kraje, 

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

Předmětem přezkoumání hospodaření v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. 
jsou dále oblasti: 
1. nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního samosprávného celku, 
2. nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní samosprávný  celek, 



3. zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů 
 přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných  zakázkách, ve  
              znění pozdějších předpisů, 
4. stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, 
5. ručení za závazky fyzických a právnických osob, 
6. zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, 
7. zřizování věcných břemen k majetku územního samosprávného celku, 
8. účetnictví vedené územním celkem. 
 

III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 

 
Předmět přezkoumání hospodaření podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod II. této 
zprávy) se ověřuje z hlediska: 
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 výpomoci s podmínek jejich 
 použití, 
d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích. 
 

IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTI 
 
Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních 
výkazech, je odpovědný statutární orgán územního samosprávného celku Města Trutnov. 
Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku 
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, auditorským 
standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a 
s ustanovení §§ 2, 3, 10 a 17 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni 
dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali 
omezenou jistotu, zda hospodaření územního samosprávního celku Města Trutnov je v souladu 
s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy). 
 

V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ 
 
Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření Města Trutnov byly použity postupy ke shromáždění 
dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u 
zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného 
úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování 
těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního samosprávního celku Města 
Trutnov. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialistu) jednotlivých 
skutečností. 
Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření územního 
samosprávného celku Města Trutnov je uvedeno v samostatné příloze, která je nedílnou součástí této 
zprávy. V rámci přezkoumání hospodaření územního celku Města Trutnov činil auditor i další kroky a 
využil i další informace, které nejsou součástí tohoto označení. 
 
 
 
 
 
 

VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 



 

A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ 
HOSPODAŘENÍ 
 

 
Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku 
Města Trutnov jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že 
přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu 
s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy. 
 

 
B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB 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 závěr 
podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, 
abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání 
hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich 
významnost (materialistu). 
 
Při přezkoumání hospodaření územního celku Město Trutnov za rok 2017 jsme nezjistili chyby a 
nedostatky. 
 
 
C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA 
 
Na základě zjištění podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání 
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších 
předpisů, jsme nezjistili taková rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního 
samosprávného celku Města Trutnov v budoucnosti. 
 
 
D. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU ÚZEMNÍHO SAMOSPRÁVNÉHO CELKU MĚSTA 
TRUTNOV A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU ÚZEMNÍHO SAMOSPRÁVNÉHO 
CELKU. 
 
Ukazatele slouží pro potřeby zastupitelů územních samosprávných celků při posuzování vývojových 
trendů některých oblastí hospodaření a uplatnění případných dotazů, námitek a návrhů opatření 
v procesu schvalování závěrečného účtu. Ukazatele vypočítá územní celek a auditorem je provedena 
kontrola. V daném případě jsme nezjistili rozdíly. 
 
 

Podíl pohledávek na rozpočtu 
 

A/a dlouh. pohledávky se splatností v roce 2018 473.773,70 Kč 
A/b krátkodobé pohledávky 12.742.449,39 Kč 

A vymezení pohledávek celkem 13.216.223,09 Kč 

B/a příjmy celkem po konsolidaci 667.710.710,70 Kč 
B/b zisk po zdanění z hospodářské činnosti 6.769.646,17 Kč 

B vymezení rozpočtových příjmů 674.480.356,87 Kč 



A/B*100   % výpočet podílu pohledávek na rozpočtu 1,95 % 

*celková hodnota dlouhodobých pohledávek k 31. 12. 2017 je 1.097.049,10 Kč 
 
 

Podíl závazků na rozpočtu 
 

C/a dlouh. závazky s povinností splacení ve 2018 786.606,00 Kč 
C/b krátkodobé závazky 41.204.381,80 Kč 

C vymezení závazků celkem 41.990.987,80 Kč 

B/a příjmy celkem po konsolidaci 667.710.710,70 Kč 
B/b zisk po zdanění z hospodářské činnosti 6.769.646,17 Kč 

B vymezení rozpočtových příjmů 674.480.356,87 Kč 

C/B*100   % výpočet podílu závazků na rozpočtu 6,22 % 

*celková hodnota dlouhodobých závazků k 31. 12. 2017 činí 90.786.606,00 Kč  
 

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku 
 

D vymezení zastaveného majetku 12.361,00 Kč 

E vymezení majetku pro výpočet ukazatele 3.344.879.576,77 Kč  

D/E*100   % výpočet podílu zastaveného majetku na 
celkovém majetku 

0,00 % 

 
 

VII. DALŠÍ INFORMACE 
 
Auditor si vyhrazuje právo změnit výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 v případě 
zjištění nových skutečností, známých po datu uzavření zprávy. Auditor nebyl přítomen fyzickým 
inventurám hmotného majetku obce. 
 
Tato zpráva nezávislého auditora o provedení přezkoumání hospodaření obce byla vyhotovena ve 
čtyřech výtiscích, z nichž tři jsou určeny pro objednatele, jeden je určen k založení do spisu auditora. 
Všechny výtisky mají platnost originálu. Zpráva má šest listů bez příloh. 
 
Zpráva auditora je určena vedení městského úřadu (objednateli) a Zastupitelstvu Města Trutnov. 
Auditorská prověrka nezbavuje prověřovanou organizaci odpovědnosti za případná zjištění jinými 
orgány.  
 
 
 
Stanovisko obce k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 
 
Přílohou této zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření je v souladu s ustanovením § 7 písm. c) 
zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a 
dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, i písemné stanovisko obce k návrhu zprávy o 
výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku. 
 
 
Zpráva auditora byla vyhotovena dne 20. února 2018 
 
 
 



 
Auditorská společnost:                   
O – CONSULT, s. r. o.                    
oprávnění číslo 038 
zastoupená jednatelem společnosti    Ing. Jiří Oehl   
        jednatel společnosti 
Odpovědný auditor: 

Ing. Jiří OEHL 
oprávnění číslo 250 
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