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TS služby s.r.o. Soškova 1346, Nové Město na Moravě, 59231

Vyřizuje : lng.Laštovička dne: 115.2017 V Novém Městě na Moravě

Věc:

Vyjádření TS služby s.r.o. k materiálu interního auditu a finanční kontroly

v kamenolomu Města Nového Města na Moravě č.j.: MUNMNM 6787/20 17

Vyjádření k bodu 6 ) materiálu:
a) chybně zaevidovanÝ recyklát

Po provedené inventuře naší společností dne 2.3.2017 byly zjištěny rozdíly mezi
evidenčním stavem kameniva a stavem fyzickým.
Vzhledem k celkovému rozdílu cca 4000.- tun. z toho cca 2000 tun hrubých frakci, byla
právě u těchto frakcí provedena kontrola výroby v průběhu roku 2016.
Kontrolou bylo zjištěno, že v hrubých frakci 0/32-32/63 byl provedena chybná evidence
do skladu kameniva v množství 1983 tun. Na tento rozdíl byl Městu Nové Město na
Moravě dne 18.4.2017 vystaven dobropis č. 20] 7-25003.
Další inventarizační rozdíl v kamenivu fr. 0-4 až 16-32 v cca množství 2000 tun byl
v námi již předpokládaném provedení nového sjezdu na dno lomu. který se právě
vybudoval v průběhu zimního období 20 15-2016. a dále na ploše lomu. kde mohou
vznikat ztráty, tak Jak uvedeme v dalších bodech.

b) Zahájením kontroly ze strany města byl zjištěn rozdíl ve výdeji prodaného kameniva ze
skladu v měsíci dubnu 2016 chybným součtem ato ve výši 640,15 tun kameniva
fr, 16/32, které nebyly ve výdeji zaevidovány. Opravou a výdejem došlo ke sníženi
evidovaných skladových zásob.

c) Zjištěný rozdíl po uvedených opravách a provedeném měření dne 9.5.2Ol7je následný:
evidenční skladový stav:

drtí 0/4 až 16/32 je 4840,715 tun
kameniva 0/32,32/63 je 486,695 tun

celkem činí rozdíl po měření městem 1925,81 tun

Tak jakjsmejiž uvedli v bodě a) bylo použito kamenivo k vytvoření nového
sjezdu do lomu. který byl v roce 2015 ana počátku roku 2016 vytvořen pro nové zahloubení
lomu. Převýšení sjezdu je 15 metrů, délka sjezdu je 100 metrů a šířka 8 metrů.
Při povolování uvedení sjezdu do lomu OBIJ Liberec byl požadován mírnější sklon boční
strany sjezdu. Toho bylo možno dosáhnout násypem materiáfu.
Celková plocha upravovaná násypem ve vrstvě cca I metru byla 300 m2. což je asi
600 tun kameniva.
Dále bylo třeba před dokončením sjezdu upravit jeho povrch tak. aby odpovídal
bezpečnostním předpisům pro provoz v lomech. Povrch sjezdu délka 100 metrů, šířka
8 metrů byl zhutněn prosívkou v množství podle následujícího hrubého výpočtu

celkový povrch 800 m2
upravovaná vrstva 0.4 m
objem vrstvy 320 m3
zhutnění tedy vyžadovalo z celkového objemu zhutňované vrstvy 50% podíl prosívkv
a 50% kameniva tj. 320m3 resp. asi 600 tun materiálu.

Celkem bylo použito pro zabezpečení sjezdu cca 1200 tun kameniva.
Vzhledem k nejasnostem, jakým způsobem odepsat toto množství z evidence
na či vrub), nebyl zatím odpis z naší strany řešen a proveden.



Rozdíly mezi skutečným stavem a skladovou evidencí kameniva mohou vznikat i
při samotné manipulaci s kamenivem.
Přikládáme článek Vnitropodnikové směrnice 0112013. která je součástí vnitropodnikových
předpisů od vzniku společnosti s.r.o. aje upravována pouze na základě potřeby zakotveni
rozsáhlejších změn ze zákona nebo vnitřních potřeb.
Tato směrnice uvádí výši úbytku 1% z vyrobených tun kameniva za rok jako normu
pro daňově uznatelný náklad případných ztrát v kamenolomu. Směrnice dále uvádí, že rozsah
úbytku lze stanovit pouze odborným odhadem.
Pro odbornější vyjádření možných ztrát přikládáme vyjádřeni RNDr. Vladimíra Rezníčka,
který vykonává externě funkci závodního lomu.
Minimalizaci těchto ztrát lze zajistit maximální pozorností nad stálostí tvorby skládek
různých frakcí. Avšak při rozloze lomu 4 hektary je toto velmi složité a vjádru
nedosažitelné.

Shrnutím části plochy skládek, vrstva cca 10 cm na čtvrtině plochy lomu vznikl
materiál hrubým odhadem v množství 2000 tun před plánovaným přetříděním
dne 12.5.2017. Shrnována byla pouze vrstva, která obsahovala zaježděné drtě. Vznikl tak
materiál, kterému stačí přetřídění, aby tím byl zhodnocen s možnosti prodeje.
Byla shrnuta pouze část zaježděné vrstvy ze čtvrtiny celkové plochy lomu. Pojezdový
povrch skládek zůstal ve stejné kvalitě.
Co se týče množství jde o velmi hrubé odhady. které zatěžuje hlavně nepřesnost určeni času.
za jakou minulou dobu shrnutá vrstva vznikla.
Stanovení množství materiálu zaježděného za období roku 2016 nelze přesně určit.
A to vzhledem ke změnám umístěni jednotlivých skládek během roku. Dále docházelo
k převozu jednotlivých frakcí z místa výroby na skládky. Mimoto ztráty závisí na objemu
výroby. V roce 2016 se vyrobilo 26tis. tun kameniva a např. v roce 201440 tis.tun kameniva.
Ztráty. které vznikají při větších objemech jednoho drcení jsou podstatně nižší, než ztráty při
drcení nízkých objemů.
Celkem tedy lze předpokládat. že pro potřeby vybudováni sjezdu do lomu a zaježděním
vznikl úbytek materiálu až kolem 3000 tun. přičemž je toto číslo stanoveno odhadem.

Závěr:
V závěru můžeme pouze konstatovat, že vzniklý výše uvedený rozdíl cca 1900 tun

kameniva je jednak v materiálu uloženém ve sjezdu do lomu a v nadměrných ztrátách
kameniva při skládkování.

Jak zmiňuje auditor je třeba vypracovat metodiku evidence a měření kameniva v lomě.
včetně zohlednění všech ztrát materiálu, které vznikají při provozu lomu.
Co se týče odchylek při měřeni při pravidelných ročních inventurách kameniva
budou prováděny autorizovanou osobou. Zamezí se tím dohadťim o správnosti laického
měření. Inventury budou probíhat za přítomnosti zástupce města a společnosti ‘FS služby s.r.o.

Ing. František Laštovička
jednatel společnosti

KS v Urně, oddíl C. ‘ložka 268(l m dne 28 II I 997
Tel 566 598801 IČO 25509187 učct 27-I 295630257‘O IDO

725676567 DIČ C/25509187 Komerčni banka as

-7



Přílohy

Výtah Vnitropodniková směrnice 01/2013

1200 Normy přirozených úbytků zásob
Stanovení norem přirozeného úbytku zásob má význam v případě

identifikace rozdílů mezi evidovaným stavem zásob ajejich skutečně zjištěným stavem při
inventarizaci zásob z hlediska posouzení a zjišťování osobní odpovědnosti zajejich vznik,

V průběhu výrobního a obchodního procesu mohou vznikat úbytky
jejichž původ může vyplývat z objektivně přirozených vlastností
jednotlivých druhů zásob a použitého technologického postupu
při jejich zpracování.i nepřesností použitých vážicích a měřících prostředků apod.
Mezi úbytky do stanovených norem nelze zahrnovat zjištěné ztráty v dúsledku krádeží a
havárii.nedodržovánim předpisů a manka způsobená použitím nesprávných evidenčních
metod !chybné nebo neprovedené zápisy v účetnictví nebo skladové evidenci!.

Vymezeni přirozených úbytků zásob, které se nepovažují za manka a škodu,ale jsou běžným
provozním nákladem

Provoz kamenolom
Ve výrobním procesu zpracováni kamene ajeho skládkováni.o úbytek ztitulu uskladňování
a tím zněčištění výrobku.čímž se stává neprodejným.
Rozsah tohoto úbytku lze stanovit pouze odborným odhadem
Výše normy přirozeného úbytku zásob kameniva se stanovuje:
z celoročního objemu výroby evid.v tunách I % bez rozlišení vyrobené frakce
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