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spoleěnost s ručením omezeným

Kollště 1965/13a
60200 Brno česxÁREPUBL|KA
obch. reJstřik KS v Brně c 4855, lČ; 454 77 639

tel. +420 641 211 237, tel. +420 il1 240 A0T

'íWrw.topaudating.cz
e.mall: audlt@topauditing.cz

zPRÁvA o VÝsLEDKU PŘEZKoUMÁNĺ HosPoDAŘENĺ

podle zákona č' 93/2009 Sb', o auditorech a o změně některých zákonŮ, Ve znění
pozdějších předpisů' auditorského standardu ć.52, dalších relevantnĺch předpisů vydaných
Komorou auditorů České ľepubliky a podle ustanovenĺ $ 10 zákona č:' ązsl2004 Sb., o
přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,
ve znění pozdějšĺch předpisů (dále jen zákon ć,. 420t2oo4 Sb.) pro rizemní celek:

,,$vazek vodovodů a kanalizací'o měst a obcí, Boskovice, Ič 49468952
za období od 1. 1. 20'l 6 do 31 . 'l2. 2016

l. Všeobecné infoľmace

Přezkoumání hospodaľení jménem auditoľské společnosti provedli zaměstnanci
auditorské společnosti JUDr. AntonÍn Husák (auditor, oprávněnÍ auditora KAČR č. 98,
licence Úovn sR č. 236) a Jakub Křĺż.

Audĺtorská spolećnost provedla přezkoumání hospodaření územniho celku v souladu
s ustanovenĺm $ 4 odst. 7 zákona ć, 42012004 Sb., ustanovením s 2 pĺsm. c) zákona č.
93/2009 Sb., o auditorech a o změně něĘlených zákonŮ, ve znění pozdějších předpisů na
základě smlouvy uzavřené dne 29. 6. 2016 (prvníkontrolní úkon).

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno Ve dnech 5. _ 7, 10. 2016 (dílöí
přezkoumánĺ) a ve dnech g. a 10. 5. 2017 (závěrečné přezkoumánĺ) v sĺdle svazku, po
předchozĺ přípľavě z předaných a veřejně dostupných podkladů v sÍdle auditora. Posledním
kontrolním rjkonem při přezkoumání hospodaření bylo vydání této zprávy'

ll. Předmět přezkoumání hospodaření

Předmětem přezkoumánÍ jsou podle ustanovenĺ $ 2 odst' 1 zákona č,. 42ot2oo4 sb.,
údaje o roóním hospodaření, tvořícĺ součást závěreěného účtu podle $ 17 odst. 2 a 3 zäkona
č. 250/2000 sb., o rozpoětových pravidlech územních rozpoětŮ, ve zněnĺ pozdějšĺch
předpisů, a to:

a) plnění přĺjmů a výdajů rozpočtu včetně peněŽních operacĺ, týkajĺcích se rozpoětových
prostředků,

b) finančnĺoperace' týkající se tvorby a použití peněŽnĺch fondů,
c) náklady a výnosy podnĺkatelské činnosti rjzemního celku,
d) peněżní operace' týkající se sdrużených prostředků vynakládaných na základě smlouvy

mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými
právnickými nebo fyzickými osobami,
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e)fĺnančníoperace, týkajĺcíse cizích zdĘů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
f) hospodaření a nakládánĺ s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšÍmi

prostředky ze zahraniéí poskytnutými na základě mezinárodních smluv'
g) vyúötování a vypořádání finančnĺch vztahů ke státnĺmu rozpočtu, k rozpočtům kĘů, k

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

Předmětem přezkoumán[ v souladu s ustanovením $ 2 odst. 2 zákona č)' 42ot2o04
Sb. jsou dále oblasti:

a) nakládánía hospodařenĺs majetkem ve vlastnictvĺ územního celku,
b) nakládánía hospodařenís majetkem státu, s nímŽ hospodaří územní celek,
c) zadáváni e uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů

přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

d) stav pohledávek azávazki a nakládánĺ s nimi,
e) ručenĺ zazávazky fyzických a právnických osob,
f) zastavovánĺ movitých a nemovitých věcĺve prospěch třetích osob,
g) zřizovánívěcných břemen k majetku územnĺho celku,
h) účetnictví vedené územním celkem'

lll. Hlediska přezkoumání hospodaření

. Předmět přezkoumánĺ podle ustanovení $ 3 zákona č.420t2oo4 Sb. (viz bod !l. této
zprávy) se ověřuje z hlediska:

a) dodrŽovánĺ povinností stanovených zvláštnĺmi právnĺmi předpisy,
b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpoětem,
c) dodrženĺ úěelu poskytnuté dotace nebo návratné fínančnĺ výpomoci a podmínek jejich

pouŽití,
d) věcné a formálnísprávnostidokladů o přezkoumávaných operacích.

Právnĺ předpisy použité při přezkoumánĺ hospodařenĺ poknývajícĺ výše uvedená
hlediska jsou uvedeny v přĺloze této zprávy.

lV. Definování odpovědností

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a zajeho zobrazenl v rJčetnĺch a
finančních výkazech, je odpovědný statutárnĺ orgán svazku.

Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumánĺ hospodaření, vydat zprávu o
výsledku' přezkoumánĺ hospodařenÍ' Přezkoumánĺ hospodařenĺ jsme provedli v souladu se
zákonem č. 93i2009 Sb', o auditorech a o změně někteqých zákonŮ, ve zněnĺ pozdějších
předpisů, auditorským standardem ć. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou
auditorů České republiky a s ustanoveními s 2, 3 a 10 zákona é,.42)l20o4 sb. V souladu s
těmito předpisy jsme povinni dodźovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumánĺ
hospodařenĺ tak, abychom získali omezenou jistotu, zda je hospodaření svazku v souladu s
hledisky přezkoumánĺ hospodaření (viz bod l1l' této zprávy).
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V. Rámcový rozsah prací

Za účelem vykonání přezkoumání hospodařenĺ svazku byly použity postupy ke
shromáŽdění dostatečných a vhodných důkazních informacÍ. Tyto postupy jsou svým
rozsahem menší neŽ u zakäzky poskytujĺcí přiměřenou jĺstotu a jsou auditorem aplikovány
na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních)
chyb a nedostatků. Při vyhodnocovánĺ techto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní
systém svazku' Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu)
jed notlivých skutečnostÍ'

Označení všech dokladů a jíných materiálŮ vyuŽitých při přezkoumánĺ hospodaření
svazku je uvedeno v samostatné příloze, která je nedĺlnou součástĺ této zprávy. V rámci
přozkoumánĺ hospodařenĺ svazku činil auditor i další kroky a vyuŽĺval i další informace, které
nejsou součástí tohoto oznaěenĺ.

Vl. Závěr zprävy o výsledku přezkoumání hospodaření

A. Vyjádřeni k souladu hospodaření s hledĺsky přezkoumáni hospodaření

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření svazku celku jsme nezjistili
Žádnou skutečnost, která by nás Vedla k přesvědöení, že přezkoumávané hospodaření nenĺ
Ve všech významných (materiálních) ohledech V souladu s hledisky přezkoumání
hospodaření uvedenými v bodě lll. této zprávy.

B, Vyjádření ohledně chyb a nedostatkŮ

Zákon Č,. 420l2ao4 sb., o přezkoumávánĺ hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcĺ, ve zněnĺ pozdějších předpisů, stanoví' abychom ve
zprávě uvedli zävěr podle ustanovení $ 10 odst. 2 písm' d) a odst' 3 citovaného zákona' Toto
ustanovení vyŽaduje' abychom ve své zprävé 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 qýznamnost (materialitu) a jejich vztah k celkovému
hospodařenĺ svazku.

Při přezkoumání hospodařenĺ svazku za ro? 2016 jsme nezjistĺli žádné chyby a
nedostatky.

C. UpozorněnÍ na případná rizika

Při přezkoumánĺ hospodařenĺ svazku jsme nezjistili rizika, která by mohla mít
negativnĺ dopad na hospodařenísvazku v budoucnosti.
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D, PodÍt pohledávek a závazků na rozpoětu svazku a podÍt zastaveného majetku na
celkovém majetku

Svazek provedl propočet podĺlu pohledávek a závazhŮ na rozpoötu svażku a podĺlu
zastaveného majetku na celkovém majetku v souladu s platnou metodikou. Přĺ kontrole
ukazatelů jsme nezjistili nedostatky, jejich hodnoty jsou uvedeny následně.

Ukazatel Podílv %
Podíl pohledávek na rozpočtu 4,94
Podíl závazků na rozpočtu 26,87
Podíl zastaveného majetku na ce lkovém majetku 0,00

E' ověřenl poměru dluhu svazhu k prŮměru jeho příjmŮ za postedni 4 rozpočtové roky
p o d I e p r áv n í h o p řed p t s u u p rav uj í c ĺh o roz p očtovo u o d p ov ěďnosÍ

Svazek provedl propočet poměru dluhu v souladu se zveřejněnou metodikou ve
Zprávách Ministerstva financí Ceské republĺky pro finanční orgány obcĺ a kľajri č. 2I2o17.
Dluh svazku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmŮ za poslední 4 rozpočtové roky a jeho
podíl na těchto přĺjmech öiní 46,19 o/o'

Vll. DalšÍ informace

Návrh zprávy o přozkoumánĺ hospodaření byl před jejím vydáním projednán se
statutárním orgánem svazku a k jejímu zněnĺ nebyly do data vydánĺ této zprávy přijaty žádné
připomÍnky.

VBrnědne11'5.2017

Podpis auditora

3.ľ'o
Kolł'qtě 1965/13a, 602 00

TOP AUDITING, s.r.o.
oprávněnĺ Komory auditorŮ České republiky ě. 47

Licencia Úradu pre dohl'ad nad výkonom auditu ě. oo7
Znalecký üstav (MSp tn oslsz-ooo;

Přílohy
označení všech dokladů a jiných materiálŮ vyuŽĺtých při přezkoumání hospodaření
Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil
Výkaz pro hodnocení plněnĺ rozpoětu Fin2-12M
Účetnĺ závérka

ę3
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Přehled pľávních předpisri, jejichž soulad
s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřit

"Svazek vodovodů a kanalizacĺ" měst a obcí, Boskovice
31.12.20',t8

Při pľováděnĺ přezkoumání hospodařenĺ jsme posuzovali soulad hospodaření
kontľolovaného subjektu (dá!e jen ''KS") zejména s následujícĺmi právními předpisy, popř.
s jejich vybranými ustanoveními:

_ zákonem č}- 42012004 sb., o přezkoumávání hospodaření územnĺch samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcĺ, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou ć'. 512014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení
plnění státnĺho rozpočtu, rozpočtri státnĺch fondů, rozpočtů Územnĺch samosprávných celků,
rozpoětŮ dobrovolných svazků obcí a rozpoötů Regionálních rad regionů soudrżnosti,
- zákonem č;.8912012 Sb., občanský zákoník,
_ zákonem 90ĺ2012 Sb', o obchodních společnostech a drużstvech (zákon o obchodních
korporacích)'
- zákonem ć.262I2a06 sb., zákoník práce, ve zněnĺ pozdějšĺch předpisů,
- zákonem ć,' 25012000 sb', o rozpočtových pravidlech územnĺch rozpočtů, ve znění pozdějších
předpĺsŮ, a souvisejícími prováděcími právnímĺ předpisy:
- vyhláškou ě,.32312002 sb', o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
_ zákonem ě. 563/199'ĺ sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpĺsů, a souvisejícĺmi
prováděcĺmi právnĺmi předpĺsy:
- vyhláškou č.41al20a9 Sb., kterou se provádějí některá ustanovenĺ zäkona č. 563/1991 Sb', o
účetnictvĺ, ve znění pozdějšĺch předpisŮ, pro některé vybrané účetníjednotky,
- vyhláškou ě. 383/2009 Sb', o účetních záznamech v technické formě vybraných rjčetních
jednotek a jejich předávánĺ do centrálního systému rjčetnĺch ĺnformací státu a o poŽadavcích na
technické a smíśené formy účetních záznamü (technická vyhláška o rjěetnĺch záznamech),
- českými účetními standardy pro některé vybrané úěetníjednotky, které vedou úöetnictví podle
vyhlášky ć. 41o/2oa9 Sb.,
_ vyhláškou ě.270l2a10 sb., o inventarizaci majetku azävazkťl,
- zákonem ć' 12812000 sb., o obcích, ve zněnĺ pozdějších předpĺsŮ, nebo zákonem č. 131/2000
Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem ć. 13712006 sb., o veřejných zakázkách, ve zněnĺ pozdějších předpisů,
- zákonem č. 243t2000 sb., o rozpoctovém určení výnosů některých daní územnĺm
samosprávným celkům a někteným státním fondům (zákon o rozpoětovém určení danĺ), ve znění
pozdějších předpisů,
'nařízením vlády č. 564i2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných sluŽbách a
správě, ve zněnĺ pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovenĺ zákona ć,. 26212006 sb,,
zákonÍk práce, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízenĺm vlády c. 3712003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,
- zákonem č;' 320ĺ2aa1 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně někteých zákonů,
ve zněnĺ pozdějších předpisů,
- vyhláŠkou č. 22012013 Sb', o poŽadavcích na schvalování účetních závěrek něktefch
vybraných účetních jednotek,
- zákonem č:.248ĺ2a00 sb., o podpoře regionálního rozvoje'
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označení všech dokladri a jiných ľnateľiálri
využitých při přezkoumání hospodaření

''Svazek vodovodů a kanalizací', měst a obcí' Boskovice
31.12.2016

Rozpočet kontrolovaného su bjekĺu
Rozpoötový výhled a usnesenĺ o jeho projednání a schválenĺ
Návrh rozpoětu včetně informace o jeho zveřejněnĺ, dolożenĺjeho zveřejnění
Usnesení o projednání návrhu rozpočtu a o jeho schválení orgány kontrolovaného subjektu
Schválený rozpočet včetně jeho rozpisu dle rozpočtové skladby
lnformace o závazných ukazatelích pro zřízené přĺspěvkové organizace
Chronologický a věcný přehled rozpočtornich opatření a Úprav rozpočtu roku 20'ĺ6
Závěreöný úěet za minulé účetní obdobívčetně informace o jeho zveřejnění
Pravidla tvorby a čerpánÍ peněŽnÍch fondů, statuty fondů
Rozpis přírůstků a zůstatků fondů
Návrh závěreěného Účtu kontrolovaného subjektu za rok 2016

Finančnĺ vztahy k jiným rozpoětům
Přehled přijatých transferŮ členěných podle poskytovatelů
Přehled poskytnutých transferů členěných podle příjemce
Fĺnanění vypřádání vybraných transferů
Dokumentace k vybraným transferům

Úěetnicwí a výkazy
Výkazy úöetní závěrky sestavené R31' 12.2016

rozvaha
výkaz zisku a ztráty
přehled o peněŽnÍch tocích
přehled o změnách vlastního kapitálu

Příloha k účetnĺ závěrce
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FlN 2-12M sestavený k 31. 12. 2o16
Dokumentace k organĺzačnĺmu zajištěnĺa způsobu provedení inventarizace majetku azávazkť,l
Vyhod nocen í provede ných ĺnven tarizacl
lnventurní soupisy ke všem analytickým rjčtům
Účetní dokĺady o zaúčtováni zjištěných inventurních rozdílů
Účtová osnova platná pro rlčetní období roku 2016
HlavnÍ kniha, analyticky členěná
Účetnĺ deník za odobĺ od 1 ' 1. 2016 do 31. 12' 2016
Přĺjmové pokladnĺ doklady za období od 1. 1 . 2016 do 31 . 12.2016
Výdajové pokladní doklady za období od 1. 1. 2016 do 31 , 12.2a16
lnterní doklady za obdobÍ od 1' 1 ' 2016 do 31 . 12.2016
Přijaté faktury za obdobĺ od 1. 1 .2016 do 31 . 12, 2016
Vydané faktury za období od 1. 'ĺ' 2016 do 31 . 12.2016
Bankovní výpisyza období od 1. 1. 2016 do 31 .12.?016

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
Majetková evidence
PoloŽkoĘ seznam zaŕazeného a vyřazeného dlouhodobého majetku v roce 2016
Položkoqý seznam nedokonceného dlouhodobého majetku
Seznam zastaveného movitého i nemovitého majetku
Seznam majetku oceněného reálnou hodnotou vöetně podkladŮ ke stanovení reálné hodnoty
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Označení všech dokladri a Itných materiálů

vyuŽ|tých při přezkoumánĺ hospodaření

"Svazek vodovodů a kanalizacĺ'' měst a obcí, Boskovice
3í.{2.20ĺ6

Finanční majetek
Seznam bank a bankovních ÚčtŮ
Bankovnĺ výpisy prokazující zůstatky bankovních účtů k 31. 12. 2016
Seznam společností, ve kteqich má organizace obchodnípodíl
Podklady k ocenění finančního majetku

PohledávĘ
Saldo pohledávek ke dni 31. 12. 2a16
Podklady pro účtování předpĺsů vybraných pohledávek
Přehled prominutých pohledávek včetně rozhodnutí
Přehled odepsaných nebo postoupených pohledávek
Podklady pro tvorbu opravných poloŽek k pohledávkám po splatnosti
Kniha vydaných faktur

Závazky
Saldo závazkŮ ke dni 31. 12.2016
Kniha došlých faktur
Mzdová rekapitulace za prosinec 2016 a za obdobĺ leden aŽ prosinec 2016
Vybrané dokumenty ze mzdové agendy
Daňové přiznání k dani z příjmŮ právnických osob za minulé zdaňovací obdobĺ
Propočet odhadované daňové povinnosti daně z příjmŮ právnických osob za rok 2016
Daňová přiznání k daniz přidané hodnoty zaroŁ.2a16

Hospodářská činnost
Seznam činnostĺ, které jsou zahrnuty
seznam majetku, kteÚ je vyuŽíván pro vedĺejší hospodářskou öinnost
Seznam smluv vztahujících se k vedlejší hospodářské čĺnnosti

Veřejné zakázky
Vnitřnĺ předpis upravující oblast veřejných zakáze|
Seznam veřejných zaKázek ukonöených v roce 2016
Dokumentace k vybraným veřejným zakázkám

Zŕizované organizace
Sezn am příspěvkových org a n izací ( Po) zřízený ch kontro lovaným su bjektem
Výběr ze zŕizovacích listin přĺspěvkových organizací zřlzených kontrolovaným subjektem
Seznam příspěvků poskytnutých vlastním Po v průběhu roku 2016
Protokoly o schvalování účetní závěrky Po a rozhodnutí o vypořádánÍ hospodářského výsledku



označení všech dokladĺi a jiných mateľiálů
využitých při přezkoumánÍ hospodaření

''Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí, Boskovice
31.12.2016

Smlouvy
Seznam smluv uzavřených kontrolovaným subjektem platných ve sledovaném období
Výběr ze smluv o převodu majetku (kupní a směnné smlouvy)
Výběr ze smluv o dílo
Výběr z nájemnĺch smluv
Výběr z pracovních smluv
Smlouvy o zřízení bankovních účtů
Úvěrové smlouvy
Smlouvy o zřízení zástavního práva
Smlouvy ozřízeni věcného břemene
Pojĺstné smlouvy

ostatnĺ
Usnesení zastupitelstva Územnĺho celku
Usnesení rady územního celku
Zápisy z jednánĺ kontrolnĺho výboru
Zápĺsy z kontrol finančního vlýboru
Plán kontrolní činnosti a zápisy o provedených veŕejnosprávních kontrolách
Plán kontrolní čĺnnosti rjtvaru interního auditu, zápisy o provedených kontrolách
Seznam vnitřních předpisŮ kontrolovaného subjektu
Vnitřní pľedpisy Vztahující se k vedení r]četnictvĺ, rozpočtové oblasti a finanční kontrole
Seznam pouŽitých účelorných znaků, oRG, oRJ, zkratek apod'
Přijatá opatření k realizaci doporučení ze zprávy o přezkoumání hospodařenĺ minulého roku
Zápisy ze škodní a ĺikvidačnĺ komĺse za rok 2016
Záznamy o schválení, zveřejnění záměru k vybraným poloŽkám prodaného a pronajatého majetku
Výpoěet poměrových ukazatelů


