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ZPRÁVA O VÝSLEDKU P EZKOUMÁNÍ
HOSPODA ENÍ

podle zákona č. ř3/200ř Sb., o auditorech a o zm n n kterých zákon , ve zn ní pozd jších
p edpis , auditorského standardu č. 52, dalších relevantních p edpis vydaných Komorou
auditor České republiky, podle ustanovení § 42 zákona 12Ř/2000 Sb., o obcích Ěobecní
z ízeníě, ve zn ní pozd jších p edpis a podle ustanovení § 10 zákona č. 420/2004 Sb., o
p ezkoumávání hospoda ení územních samosprávných celk a dobrovolných svazk obcí,
ve zn ní pozd jších p edpis Ědále jen „zákon č. 420/2004 Sb.“ě

pro dobrovolný svazek obcí

VODOVODY ů KůNůKIZůCE ZNOJEMSKO

za období od 1.1.2016 do 31.12.2016

1

ůDU.CZ s.r.o. - společnost zapsána v seznamu auditorských společností
v Komo e auditor České republiky, číslo oprávn ní 36Ř
Zámostí 6Ř, 3Ř7 06 Malenice, IČO: 6252207Ř, DIČ: CZ6252207Ř

I.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Statutární orgán dobrovolného svazku obcí Ědále jen „Svazek“ě:
Ing. Vlastimil Gabrhel, p edseda
Auditorská společnost
ůDU.CZ s.r.o., oprávn ní č. 36Ř, Zámostí 6Ř, 3Ř7 06 Malenice
Jména osob provád jících p ezkoumání hospoda ení Svazku:
Ing. Simona Pacáková, auditor, dekret č. 1Ř25,
Jména osob podílejících se na p ezkoumání hospoda ení Svazku:
Jana Dejmková, Jana Zlochová
Vymezení pravomocí auditora k provedení p ezkoumání hospoda ení Svazku:
ůuditorská společnost provedla p ezkoumání hospoda ení Svazku v souladu s ustanovením
§4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., ustanovením § 2 písm. bě zákona č. ř3/200ř Sb., o
auditorech a o zm n n kterých zákon , ve zn ní pozd jších p edpis .

Místo p ezkoumání:
kancelá Svazku, Kotkova 20, Znojmo
Období, ve kterém bylo p ezkoumání hospoda ení provedeno:


Jednorázové p ezkoumání hospoda ení prob hlo ve dnech 23.-24. b ezna 2017

Určení zahájení a ukončení p ezkoumání hospoda ení Svazku auditorem
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p ezkoumání hospoda ení bylo zahájeno p evzetím hlavní knihy Ěp edvahyě za rok
2016 dne 23. b ezna 2017 a seznámením s významnými zm nami
v p ezkoumávaném období
p ezkoumání hospoda ení bylo dokončeno kontrolou výpočtu pom rových ukazatel
dne 13. června 2017
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II. P EDM T P EZKOUMÁNÍ HOSPODA ENÍ
P edm tem p ezkoumání jsou podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č.420/2004 Sb. údaje o
ročním hospoda ení, tvo ící součást záv rečného účtu podle § 17 odst. 2 a 3 zákona
č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočt , ve zn ní pozd jších
p edpis , a to:
aě pln ní p íjm a výdaj rozpočtu včetn pen žních operací, týkajících se rozpočtových
prost edk ,
bě finanční operace týkající se tvorby a použití pen žních fond ,
cě náklady a výnosy podnikatelské činnosti Svazku,
dě pen žní operace týkající se sdružených prost edk vynakládaných na základ
smlouvy mezi dv ma nebo více územními celky, anebo na základ smlouvy s jinými
právnickými nebo fyzickými osobami
eě finanční operace týkající se cizích zdroj ve smyslu právních p edpis o účetnictví,
fě hospoda ení a nakládání s prost edky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími
prost edky ze zahraničí poskytnutými na základ mezinárodních smluv,
gě vyúčtování a vypo ádání finančních vztah ke státnímu rozpočtu, k rozpočt m kraj ,
k rozpočt m obcí, k jiným rozpočt m, ke státním fond m a k dalším osobám.
P edm tem p ezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou
dále oblasti:
aě nakládání a hospoda ení s majetkem ve vlastnictví Svazku,
bě nakládání a hospoda ení s majetkem státu, s nímž hospoda í Svazek,
cě zadávání a uskutečňování ve ejných zakázek, s výjimkou úkon a postup
p ezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb., o ve ejných
zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis ,
dě stav pohledávek a závazk a nakládání s nimi,
eě ručení za závazky fyzických a právnických osob,
fě zastavování movitých a nemovitých v cí ve prosp ch t etích osob,
gě z izování v cných b emen k majetku Svazku,
hě účetnictví vedené Svazkem.

III. HLEDISKA P EZKOUMÁNÍ HOSPODA ENÍ
P edm t p ezkoumání podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. Ěviz bod II. této
zprávyě se ov uje z hlediska:
aě dodržování povinností stanovených zvláštními právními p edpisy,
bě souladu hospoda ení s finančními prost edky ve srovnání s rozpočtem,
cě dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a
podmínek jejich použití,
dě v cné a formální správnosti doklad o p ezkoumávaných operacích.
Právní p edpisy použité p i p ezkoumání hospoda ení pokrývající výše uvedená hlediska
jsou uvedeny v P íloze A, která je nedílnou součástí této zprávy.
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IV. DEFINOVÁNÍ ODPOV DNOSTI
Za hospoda ení, které bylo p edm tem p ezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a
finančních výkazech, je odpov dný statutární orgán Svazku.
Naší úlohou je, na základ provedeného p ezkoumání hospoda ení, vydat zprávu o výsledku
p ezkoumání hospoda ení. P ezkoumání hospoda ení jsme provedli v souladu se zákonem
č. ř3/200ř Sb., o auditorech a o zm n n kterých zákon , ve zn ní pozd jších p edpis ,
auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními p edpisy vydanými Komoru auditor
České republiky a s ustanoveními § 2, 3, 10 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s t mito
p edpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést p ezkoumání
hospoda ení tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospoda ení Svazku je v souladu
s hledisky p ezkoumání hospoda ení Ěviz bod III. této zprávyě.

V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ
Za účelem vykonání p ezkoumání hospoda ení Svazku byly použity postupy ke shromážd ní
dostatečných a vhodných d kazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než
u zakázky poskytující p im enou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základ jeho
odborného úsudku včetn vyhodnocení rizik významných Ěmateriálníchě chyb a nedostatk .
P i vyhodnocování t chto rizik auditor bere v úvahu vnit ní kontrolní systém Svazku. Použité
postupy zahrnují výb rový zp sob šet ení a významnost Ěmaterialistuě jednotlivých
skutečností.
Označení všech doklad a jiných materiál využitých p i p ezkoumání hospoda ení Svazku
je uvedeno v samostatné p íloze, která je nedílnou součástí této zprávy ĚP íloha Fě. V rámci
p ezkoumání hospoda ení Svazku činil auditor i další kroky a využíval i další informace, které
nejsou součástí tohoto označení.

VI. ZÁV R ZPRÁVY O VÝSLEDKU HOSPODA ENÍ
ů. VYJÁD ENÍ K SOULůDU
HOSPODů ENÍ

HOSPODů ENÍ

S HLEDISKY

P EZKOUMÁNÍ

P i p ezkoumání hospoda ení byly zjišt ny chyby v účetnictví Svazku, které jsou podrobn
popsány v P íloze B.
S výhradou nedostatk uvedených v p edcházejícím odstavci jsme na základ námi
provedeného p ezkoumání hospoda ení Svazku nezjistili žádnou další skutečnost, která by
nás vedla k p esv dčení, že p ezkoumávané hospoda ení není ve všech významných
Ěmateriálníchě ohledech v souladu s hledisky p ezkoumání hospoda ení uvedenými v bod
III. této zprávy.
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B. VYJÁD ENÍ OHLEDN CHYB ů NEDOSTůTK
Zákon č. 420/2004 Sb., o p ezkoumávání hospoda ení územních samosprávných celk a
dobrovolných svazk obcí, ve zn ní pozd jších p edpis , stanoví, abychom ve zpráv uvedli
záv r podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. dě a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení
vyžaduje, abychom ve své zpráv o výsledku p ezkoumání hospoda ení uvedli, zda p i
p ezkoumání hospoda ení byly zjišt ny chyby a nedostatky a v čem p ípadn spočívaly, a to
bez ohledu na jejich významnost Ěmaterialistuě a jejich vztah k hospoda ení Svazku jako
celku.
P i p ezkoumání hospoda ení Svazku za rok 2016 jsme zjistili chyby a nedostatky
uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. bě.
Popis zjišt ných chyb a nedostatk je uveden v p íloze B obsahující materiály sloužící jako
podklad pro identifikaci chyb a nedostatk , která je nedílnou součástí této zprávy o výsledku
p ezkoumání.

C. UPOZORN NÍ Nů P ÍPůDNÁ RIZIKů
Na základ zjišt ní podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. bě zákona č. 420/204 Sb., o
p ezkoumávání hospoda ení územních samosprávných celk a dobrovolných svazk obcí,
ve zn ní pozd jších p edpis , upozorňujeme na následující p ípadná rizika, která mohou mít
negativní dopad na hospoda ení Svazku v budoucnu:
 Všechny chyby a nedostatky nalezené p i p ezkoumání se týkají vedení účetnictví
obce. Pokud jsou chyby významné Ěmateriálníě, mohly by vést k nedodržení § 7 odst.
1 zákona o účetnictví, který stanoví, že účetní záv rka musí podávat v rný a poctivý
obraz p edm tu účetnictví a finanční pozice účetní jednotky. Za nedodržení této
zásady m že být účetní jednotce ud lena sankce stanovená v § 37 a 37a zákona o
účetnictví.

D. PODÍL POHLEDÁVEK ů ZÁVůZK
Nů ROZPOČTU SVůZKU ů PODÍL
ZůSTůVENÉHO MůJETKU Nů CELKOVÉM MůJETKU SVůZKU

Podíl pohledávek na rozpočtu
ů
B
C
ů / ĚB+Cě * 100 %
5

Vymezení pohledávek *ě
Vymezení rozpočtových p íjm
Zisk po zdan ní z hospodá ské činnosti
Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu

31.103.1ř6,64 Kč
103.ř61.351,15 Kč
0,00 Kč
2ř,ř2 %
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*ě V pohledávkách jsou zahrnuty vybrané pohledávky, které jsou splatné do jednoho roku, tj.
vybrané krátkodobé pohledávky a část vybraných dlouhodobých pohledávek. Vybrané
pohledávky jsou uvedené ve Zprávách Ministerstva financí České republiky pro obce ročník
2017, číslo 1. Celková částka dlouhodobých pohledávek je 24.37Ř.357,00 Kč. Z toho je
částka 4.1ř5.643,00 Kč splatná do jednoho roku.

Podíl závazků na rozpočtu
D
B
C
D / ĚB+Cě * 100 %

Vymezení závazk **ě
Vymezení rozpočtových p íjm
Zisk po zdan ní z hospodá ské činnosti
Výpočet podílu závazk na rozpočtu

1ř.36Ř.055,55 Kč
103.ř61.351,15 Kč
0,00 Kč
1Ř,63 %

**ě V závazcích jsou zahrnuty vybrané závazky, které jsou splatné do jednoho roku, tj.
vybrané krátkodobé závazky a část vybraných dlouhodobých závazk . Vybrané závazky jsou
uvedené ve Zprávách Ministerstva financí České republiky pro obce ročník 2017, číslo 1.
Celková částka dlouhodobých závazk je 6.3ř1.Ř60,00 Kč. Z této částky je v závazcích
zahrnuta částka 7.047.652,00 Kč, která p edstavuje část dlouhodobých závazk , která je
splatná do jednoho roku. Celková částka dlouhodobých závazk je 57.ř10.4Ř3,76 Kč.

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku
E
F
E / F * 100 %

Vymezení zastaveného majetku
Vymezení majetku pro výpočet ukazatele
Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém
majetku

0,00 Kč
4.630.357.ř2Ř,35 Kč
0,00 %

VII. DALŠÍ INFORMACE
Stanovisko Svazku k návrhu zprávy o výsledku p ezkoumání hospoda ení

P ílohou této zprávy o výsledcích p ezkoumání hospoda ení je, v souladu s ustanovením § 7
odst. 1 písm. fě zákona č. 420/2004 Sb., i písemné stanovisko Svazku k návrhu zprávy o
výsledku p ezkoumání hospoda ení, pokud bude Svazkem vydáno a p edáno auditorovi.

Svazek své právo uvedené výše nevyužila a nevydala písemné stanovisko.
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Vyhotoveno dne 15. června 2017

ůuditorská společnost:

ůDU.CZ s. r. o
Zámostí 6Ř, 3Ř7 06 Malenice
oprávn ní Ků ČR č. 36Ř
jménem společnosti ůDU.CZ s.r.o. vypracovala zprávu Ing. Simona Pacáková, auditor,
oprávn ní Ků ČR č. 1Ř25
Digitálně podepsal
Ing. SIMONA
PACÁKOVÁ
Datum: 2017.06.15
00:34:31 +02'00'
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P ÍLOHů ů
P ehled právních p edpisů, s nimiž auditor u p ezkoumávaného hospoda ení ov il
soulad
P i provád ní p ezkoumání hospoda ení auditor posuzuje soulad nejmén
s následujícími právními p edpisy, pop . jejich vybranými ustanoveními:












Ř

hospoda ení

zákonem č. 420/2004 Sb., o p ezkoumávání hospoda ení územních samosprávných
celk a dobrovolných svazk obcí, ve zn ní pozd jších p edpis ,
vyhláškou č. 44ř/200ř Sb., o zp sobu, termínech a rozsahu údaj p edkládaných pro
hodnocení pln ní státního rozpočtu, rozpočt státních fond , rozpočt územních
samosprávných celk , rozpočt dobrovolných svazk obcí a rozpočt Regionálních
rad region soudržnosti, ve zn ní pozd jších p edpis , která provádí n která
ustanovení zákona č. 21Ř/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o zm n n kterých
souvisejících zákon Ěrozpočtová pravidlaě, ve zn ní pozd jších p edpis ,
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočt , ve zn ní
pozd jších p edpis , a souvisejícími provád cími právními p edpisy:
o vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladb , ve zn ní pozd jších
p edpis ,
zákonem č. 563/1řř1 Sb., o účetnictví, ve zn ní pozd jších p edpis , a souvisejícími
provád cími právními p edpisy:
o vyhláškou č. 410/200ř Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona č.
563/1řř1 Sb., o účetnictví, ve zn ní pozd jších p edpis , pro n které vybrané
účetní jednotky,
o vyhláškou č. 3Ř3/200ř Sb., o účetních záznamech v technické form
vybraných účetních jednotek a jejich p edávání do centrálního systému
účetních informací státu a požadavcích a technické a smíšené formy účetních
záznam Ětechnická vyhláška o účetních záznamechě,
o vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazk ,
o vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních záv rek
n kterých vybraných účetních jednotek,
o českými účetními standardy pro n které vybrané účetní jednotky, které vedou
účetnictví podle vyhlášky č. 410/200ř Sb.,
zákonem č. 12Ř/2000 Sb., o obcích, ve zn ní pozd jších p edpis ,
zákonem č. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis ,
zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnos n kterých daní územním
samosprávným celk m a n kterým státním fond m Ězákon o rozpočtovém určení
daníě, ve zn ní pozd jších p edpis ,
na ízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových pom rech zam stnanc ve ve ejných
službách a správ , ve zn ní pozd jších p edpis , provád jící n která ustanovení
zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve zn ní pozd jších p edpis .

ůDU.CZ s.r.o. - společnost zapsána v seznamu auditorských společností
v Komo e auditor České republiky, číslo oprávn ní 36Ř
Zámostí 6Ř, 3Ř7 06 Malenice, IČO: 6252207Ř, DIČ: CZ6252207Ř

P ÍLOHů B
P íloha obsahující detailní popis zjišt ných chyb a nedostatků podle § 10 odst. 3 písm.
bě zákona č. 420/2004 Sb., a označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých jednotlivá
zjišt ní vycházejí.

1

Oceňování po izovaného dlouhodobého majetku

P i p ezkoumání bylo zjišt no, že Svazek nezahrnuje do po izovací ceny dlouhodobého
majetku všechny náklady související s po ízením tohoto majetku. Dokladem číslo 2ř1, 345,
567, ř12 a ř75 je do náklad na účet 51Ř zaúčtováno v cné b emeno související
s po ízením dlouhodobého majetku. Celkem je takto zaúčtováno p ímo do náklad Ř6.ř5ř,51
Kč.

2

Ocen ní dlouhodobého finančního majetku

Dokladem 174 byl na účet 06ř za azen dlouhodobý finanční majetek – obchodní podíl
v korporaci Svaz VKMO s.r.o., IČO 25572245, který Svazek nabyl v roce 2013. Účetní zápis
opravoval chybné účtování nabytého podílu v roce 2013. Podle účetních p edpis se
obchodní podíl v účetnictví oceňuje po izovací cenou Ě§25 odst. 1 písm. f zákona 563/1řř2
Sb., o účetnictví, ve zn ní pozd jších p edpis ě. P i p ezkoumání bylo zjišt no, že podíl
v obchodní korporaci Svaz VKMO s.r.o. byl nabyt splacen formou nepen žitého vklady,
kterým bylo 14654 ks akcií společnosti Vodárenská akciová společnost, a.s.. Po dobu držby
akcií se akcie p eceňují na reálnou hodnotu a rozdíl z p ecen ní se účtuje na účet 407.
V okamžiku zcizení akcií, je povinností účetní jednotky zrušit oceňovací rozdíl. Na účtu 407
chybn z stal oceňovací rozdíl vykázán. Po izovací cena podílu v obchodní korporaci má být
vykázána ve výši po izovací ceny
aě vložené akcie, tj. hodnotou 14654 ks akcií
14.5ŘŘ.260 Kč
bě navýšení o dodatečný pen žní vklad
ř3Ř.000 Kč
celková po izovací cena
15.526.260 Kč

3

Účtování smluvních a zákonných sankcí

Na nákladovém účtu 541-smluvní pokuty a penále mají být zachyceny náklady na smluvní
sankce, nap íklad smluvní úroky z prodlení u obchodních vztah . Tyto náklady jsou omylem
zaúčtovány na účtu 542-jiné pokuty a penále.
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Na nákladovém účtu 542-jiné pokuty a penále mají být zachyceny náklady na pokuty a
penále vyplývající ze zákona. Náklady ve výši 622 Kč jsou omylem zaúčtovány na účtu 562úroky. Tato chyba není významná Ěmateriálníě.

4

Používání účtu 55Ř – náklady na po ízení drobného dlouhodobého majetku

Svazek nesprávn účtoval náklady související s po ízením drobného dlouhodobého majetku.
Tato chyba byla opravena b hem p ezkoumání.

5

Vykazování úrokových výnosů z titulu půjček

Na účtu 662 – úroky Svazek vykazuje pouze úroky p ijaté na bankovní účet. Svazek zde
neúčtuje výnosové úroky z titulu poskytnutých p jček členským obcím.
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P ÍLOHů C
Stanovisko statutárního orgánu Svazku dle požadavku ustanovení § 7 odst. 1 písm. fě
zákona č. 420/2004 Sb.

Stanovisko není součástí zprávy s ohledem na bod VII. zprávy.
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P ÍLOHů D

Účetní záv rka Svazku sestavená ke dni 31.12.2016, kterou tvo í rozvaha, výkaz zisku
a ztráty, p ehled o zm nách vlastního kapitálu, p ehled o pen žních tocích a p íloha
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