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Dokumentace ke schválení  účetní závěrky ke dni 31. 12. 2020. 

 Žádáme Vás o schválení účetních podkladů  ke schválení účetní závěrky  ke dni 31.12.2020. 

 Rozsah předávaných podkladů: 

1 Účetní závěrka k 31. 12. 2020 

2 Inventarizační zpráva za rok 2020 

3 Zpráva  útvaru interního  auditu týkajícího se účetnictví PO za rok 2019 

4 Zpráva o výsledku finanční kontroly za rok 2020 

5 Rozbor hospodaření za rok 2020 

6 Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020 

V příloze zasíláme Protokol o schválení/neschválení účetní závěrky k 31. 12. 2020. 

 

Osobní údaje uvedené v tomto dokumentu jsou zpracovány na základě právního titulu 
uvedeného v článku  6 odst. 1 písm. c) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů – 
zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti školy jako správce osobních údajů 
(právní povinnost vyplývá ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů – nebo – podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví). Případné zpřístupnění 
dokumentace formou zveřejnění umožňuje článek 86 Obecního nařízení. 

  
 
 
Vyhotovil:  Mottlová Zuzana 
Schválil: Bc. Jindřich Macek 
 
 



































































 
 
 
3. Zpráva  útvaru vnitřního auditu týkající se účetnictví PO za rok 2019 
 
 
 
Organizační jednotka  Příspěvková organizace Základní umělecká škola J. V. 
    Stamice Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí 31, 580 01 
    Havlíčkův Brod 
 
IČ příspěvkové organizace 72 54 59 50 
 
Předmět Veřejnosprávní kontrola na místě, týkající se účetnictví PO 

za rok 2019, nebyla útvarem vnitřního auditu Města 
Havlíčkův Brod v roce 2020 provedena. Dne 3. 8. 2020 byl 
vyhotoven Záznam č. 8/2020, za ZUŠ podepsán 5. 8. 2020, o 
provedení úkonů předcházejících kontrole oddělením útvaru 
vnitřního auditu Města Havlíčkův Brod. 

 
Kontrolní zjištění Dílčí závěry: Závazné ukazatele pro rok 2019 byly dodrženy. 

Z předložených dokladů nebylo zjištěno pořízení majetku nad 
rámec investičního plánu schváleného zřizovatelem, ani 
překročení hranice pro vypsání veřejné zakázky malého rozsahu. 
Z poskytnutých podkladů nebyly zjištěny nedostatky. Na 
kontrolním vzorku nebyly zjištěny nedostatky. Vnitřní 
kontrolní systém PO byl na kontrolním vzorku vyhodnocen 
jako funkční. 

 
Závěr V rámci úkonů předcházejících kontrole nebyly zjištěny 

nedostatky, které by byly důvodem pro zahájení následné 
veřejnosprávní kontroly na místě (zahájení podle § 5 odst. 1 
kontrolního řádu). 

 
 
 
 



4. Zpráva o výsledku finanční kontroly za rok 2020 doplněná o vyjádření 
příspěvkové organizace k příslušným zprávám 

 
 

V naší organizaci upravuje systém řídící kontroly několik vnitřních předpisů: 
 

- Organizační řád Základní umělecké školy J. V. Stamice Havlíčkův Brod. 
 
-  Pracovní řád Základní umělecké školy J. V. Stamice Havlíčkův Brod. 
 
- Provozní řád Základní umělecké školy J. V. Stamice Havlíčkův Brod. 

 
- Směrnice k postupu zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého 

rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb. 
 

- Interní organizační směrnice pro vedení účetnictví Základní umělecké školy J. 
V. Stamice Havlíčkův Brod. 

 

- Směrnice k vystavování objednávek, uzavírání smluv a dalších závazků 
Základní umělecké školy J. V. Stamice Havlíčkův Brod. 

 

 
Kontrola příspěvkové organizace ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod v roce 2020: 
 
- Dne 3. 8. 2020 byl vyhotoven Záznam č. 8/2020, za ZUŠ podepsán 5. 8. 2020, 

o provedení úkonů předcházejících kontrole oddělením útvaru vnitřního auditu 
Města Havlíčkův Brod. Dílčí závěry: Závazné ukazatele pro rok 2019 byly 
dodrženy. Z předložených dokladů nebylo zjištěno pořízení majetku nad 
rámec investičního plánu schváleného zřizovatelem, ani překročení hranice 
pro vypsání veřejné zakázky malého rozsahu. Z poskytnutých podkladů nebyly 
zjištěny nedostatky. Na kontrolním vzorku nebyly zjištěny nedostatky. Vnitřní 
kontrolní systém PO byl na kontrolním vzorku vyhodnocen jako funkční. Závěr: 
„V rámci úkonů předcházejících kontrole nebyly zjištěny nedostatky, které by 
byly důvodem pro zahájení následné veřejnosprávní kontroly na místě 
(zahájení podle § 5 odst. 1 kontrolního řádu).“ 

 
Řídící vnitřní kontrola je aplikována v příspěvkové organizaci tak, že vedení 

školy provádí zpravidla 4 x ročně kontrolu cenin, spisového materiálu, razítek, 
didaktické techniky, pokladní hotovosti a následnou kontrolu příjmových a 
výdajových dokladů včetně všech jejich náležitostí. Z těchto kontrol je prováděn 
vždy písemný záznam. 

Vnitřní kontroly v ZUŠ proběhly v těchto termínech:  
6. 4. 2020, 3. 9. 2020, 31. 12. 2020 

Z důvodu situace s pandemií koronaviru (menší množství PD a VD) a díky 
dlouhodobé nemoci paní účetní ZUŠ neproběhla vnitřní kontrola v polovině roku 
2020. 

 



O kontrolních výstupech vedení školy je pracovní tým pravidelně informován 
na pedagogických a provozních radách ZUŠ. Veřejnost a zřizovatel nalezne 
informace o vnitřních kontrolách prováděných organizací ve Výroční zprávě školy.  
 

Nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky a žádná zjištění nebyla předána 
k dalšímu řízení. 



 
 
 
 
5. Zpráva o hospodaření Základní umělecké školy J. V.  Stamice Havlíčkův Brod za rok        
    2020. 
 
Obsah:  1. Zhodnocení dosaženého hospodářského výsledku a 
   zapojení fondů do výnosů 
  2. Závazné ukazatele hospodaření 
  3. Odchylky v porovnání s finančním plánem 
  4. Čerpání účelově poskytnutých dotací 
  5. Informace dle čl. VI, bodu 2.4 zřizovací listiny 
  
 
 Komentář k hospodaření příspěvkové organizace v roce 2020 
 
     

1. Zhodnocení dosaženého hospodářského výsledku a zapojení fondů do výnosů. 
 
 V roce 2020 hospodařila příspěvková organizace s kladným hospodářským výsledkem 
z hlavní činnosti ve výši 11 085,52 Kč. Doplňková činnost nebyla v roce 2020 zdrojem 
příjmů,  důvodem bylo vyhlášení stavu nouze a začátkem  nového školního roku 2020/2021 se 
pandemický stav nezlepšil. Hospodářský výsledek z hlavní činnosti nebyl ovlivněn 
poskytnutým limitem provozního příspěvku na hlavní činnost od zřizovatele ve výši 235 000,- 
Kč na rok 2020. Původní limit provozního příspěvku na hlavní činnost byl stanoven ve výši 
310 000,- Kč /Usnesení z jednání rady města Havlíčkův Brod ze dne 27. 1. 2020 č. j. 99/20, 
Rozpis schváleného rozpočtu 2020 – limit provozního příspěvku na hlavní činnost/. 
V návaznosti na usnesení RM č.j. 386/2020 ze dne 1. 6. 2020, kterým byla schválena 
rozpočtová změna obsahující korekci limitu výdajů na transfery provozních a investičních 
prostředků na II. pol. 2020, byl naši organizaci upraven provozní příspěvek  na realizaci cyklů 
Čtvero ročních období  na 50 000,- Kč, z původních 100 000,- Kč na celý rok 2020. 
Z důvodu vyhlášení vlády ČR o nouzovém stavu naše organizace vyčerpala v roce 2020  
příspěvek na realizaci cyklu Čtvero ročních období pouze ve výši 25 000,- Kč. Zůstatek ve 
výši 25 000,- Kč byl  dne 18. 1. 2021 poukázán  na  účet zřizovatele. 
 
Čerpání provozního příspěvku od zřizovatele ve výši 25 000,- Kč v roce 2020 na umělecké 
vystoupení „Čtvero ročních období“. 

- FD 111 ze dne 22. 9. 2020 – 25 000,- Kč – umělecké vystoupení v rámci cyklu 
koncertů Čtvero ročních období 

 
Čerpání provozního příspěvku od zřizovatele ve výši 210 000,- Kč na krytí odpisů budovy 
ZUŠ. 
Celková výše odpisů budovy ZUŠ za rok 2020 byla 214 820,- Kč. Provozní příspěvek 
zřizovatele ve výši 210 000,- Kč použila ZUŠ na krytí odpisů budovy ZUŠ. Rozdíl ve výši 
4 820,- Kč  ZUŠ kryla ze svých provozních prostředků. 
 
Pandemická situace související s COVIDEM 19 neměla v roce 2020 na hlavní hospodářskou 
činnost naší příspěvkové organizace  zásadní vliv. 
 



Celkový obrat příspěvkové organizace za rok 2020 činil 18 611 927,- Kč. 
Výnosy v naší organizaci z hlavní činnosti tvoří úplaty za vzdělání. Celková vybraná výše 
úplaty za rok 2020 byla 1 773 550,- Kč. 
 
 
Hodnocení odměňování v příspěvkové organizaci ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod 
 
   objem prostředků   přepočtený počet průměrná 
   na platy   zaměstnanců  mzda 
 
rok 2019  10 006 795,-   23,3   35 766,- 
 
rok 2020  12 174 381,-   23,2   43 818,- 
 
index   1,2166 
 
 
Fond reprodukce majetku v Kč/ investiční fond/ 
 
stav k 1.1.2020 tvorba ve výši  čerpání  k  zůstatek k   
   odpisů 2020  31. 12. 2020  31. 12. 2020  
  
534 716,21  335 866,-  120 000,-  750 582,21 
 
Fond reprodukce majetku byl čerpán na nákup nástroje Akordeon Scandalli AIR II, 96 basů 
ve výši 120 000,- Kč. Plán investic na rok 2020 byl schválen radou města Havlíčkův Brod dne 
23. 9. 2019, č.j. 652/19 ve výši 120 000,- Kč. 
 
 
Rezervní fond v Kč 
 
Stav k 1. 1. 2020 tvorba ve výši   čerpání k  zůstatek k 
   zlep. hos. výsledku  31. 12. 2020  31. 12. 2020 
 
48 756,02  0,00     0,00   48 756,02 
 
 
Rezervní fond nebyl  v  roce 2020 čerpán. 
 
 
Fond odměn v Kč 
 
Stav k 1. 1. 2020 tvorba ve výši  čerpání k  zůstatek k 
   zlep. hos. výsledku 31. 12. 2020  31. 12. 2020  
 
21 000,-  963,04   0,00   21 963,04 
 
Fond  odměn  nebyl v roce 2020 čerpán. 
 
 



 
 
FKSP v Kč   
 
Stav k 1. 1. 2020 tvorba ve výši  čerpání k  zůstatek k 
   odvodů FKSP  31. 12. 2020  31. 12. 2020 
   2020 
 
351 830,19  243 780,-  110 691,-  484 919,19 
 
Dle zásad používání FKSP pro zaměstnance ZUŠ byl z fondu čerpán příspěvek na stravování 
ve výši 81 220,- Kč, příspěvek na rekreaci ve výši 20 534,- Kč, příspěvek na kulturu, 
tělovýchovu a sport ve výši 4 500,- Kč a ostatní použití fondu (nákup publikací, časopisů, 
odchod do starobního důchodu pro zaměstnance ZUŠ) ve výši 4 437,- Kč. 
 
 

2. Závazné ukazatele hospodaření.   
 
Závazné ukazatele hospodaření byly radou města Havlíčkův Brod na rok 2020 stanoveny. Při 
správě svěřeného majetku postupuje příspěvková organizace podle platných právních 
předpisů, zřizovací listiny a podle pokynů zřizovatele. Příspěvková organizace se při 
hospodaření s peněžními prostředky řídí ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 
 
  

3. Odchylky v porovnání s finančním plánem. 
 
Příspěvková organizace nepřekročila finanční plán. V průběhu roku bylo průběžně sledováno 
čerpání rozpočtu a pružně reagováno na nové skutečnosti vzniklé při provozu. 
 
  

4. Čerpání účelově poskytnutých dotací. 
 
Příspěvková organizace na rok 2020 obdržela dotaci na Přímé náklady na vzdělávání ve výši 
16 566 286,- Kč, která byla organizací k 31. 12. 2020 zcela vyčerpána a  dotaci 
z Rozvojového programu  „ Podpora  soutěží  a  přehlídek  v  zájmovém  vzdělávání  pro  rok 
2020“ ve výši  60 000,- Kč. Čerpání v roce 2020 bylo ve výši 37 091,- Kč. Důvodem 
nedočerpání dotace  bylo vyhlášení nouzového stavu vládou ČR. Z tohoto důvodu neproběhla 
Krajská soutěž ve hře na kytaru. Rozdíl ve výši 22 909,- Kč byl vrácena na účet Kraje 
Vysočina dne 29. 5. 2020. 
 
 
 

5. Informace dle čl. VI, bodu 2.4 zřizovací listiny. 
 
V roce 2020 nebyl uzavřen příspěvkovou organizací Základní umělecká škola J. V. Stamice 
Havlíčkův Brod žádný pronájem nemovitého majetku. Veškeré aktivity v ZUŠ v roce 2020 
byly součástí hlavní činnosti příspěvkové organizace. 
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