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zPRÁvA o \ľýSLEDKU PŘEzKouMÁNl HosPoDAŘeľl
podle zákona ě. 93/2009 sb.' o audľtorech a o změně některých zákonů, ve znénl
pozděišĺďr předpisů, auditorského standardu č' 52. dalšlch relevantnĺch předpisů vydaných
Komorou auditoru teské republiky a podle ustanovenl $ 10 zákona ě. 42012004 Sb., o
pilezkoumávánl hospodařenl územnlch samoeprávných celků a dobrovolných evazků obcl,
ve zněnJ pozdějšĺch předpisů (dále jen zákon ć. 42ol2oo4 Sb.) pro územnl celek:

,,Svazek vodovodů a kanalizacĺ" měst a obcl, tč: 49468952
za obdobĺ od í. 1.2017 do 3í. 12.2017
l. VšeobecnÓ lnformace

Přezkoumánĺ hospodařeni jménem auditorské společnosti provedli zaméstnanci
auditorské spoleÖnosti JUDr. Antonin Husák (auditor, oprávněnĺ auditora KAÖR č. 98,
tlcence sl(AU č. 236) a lng' Jan Kosik.
Auditorská spoleěnost provedla přezkoumánl hospodařeni územnĺhoce|ku v gouladu
e ustanovenim $ 4 odst. 7 zäkona č,. 42012004 sb.. ustanovenlm $ 2 pĺam. c) zákona
ě. 93/2oo9 Sb.. o audilorech a o změně někteých zákonů, ve zněni pozdějšich předpisů na
základé smlouvy uzavřené dne 3. 7 ' 2017 (prvnl kontrolnĺ úkon).

Přezkoumánl hospodałieni bylo provedeno ve dnech ĺ8' - 20. 9. 20í7 (dllöl
přezkoumánĺ) a 19. -20.4.2018 v sídle Územnlho celku, po přadchozl prĺpravě z předaných
a veřejně dostupných podkladů v sĺdle auditora' Poslednlm kontrolnim Úkonem pfi
přezkoumánl hospodařenĺ býo vydánl této zprávy.
tl. Předmét přezkoumánl hospodařeni

Předmětem přezkoumánljsou podle ustanovenl $ 2 odet. ĺ zákona č. 420/2004 sb.'
rjdaje o ročnĺmhospodabnĺ, tvořlci součást závěreěného úětu podle s 17 odst. 2 a 3 zákona
ě' 25o/2ooo sb., o rozpoětorĺých pravidlech územnlch rozpočtŮ' ve zněnĺ pozdějšlch
předpisu. a to:
a) plněnĺ přĺjmu a výdajů rozpočtu vlatně peněŽnich operacĺ, týkajĺclch se rozpoltových
prostředkŮ,
b) Íinanění op6reog, týkajlclse Worby a poużitĺpenóżnlch fondťt.
c) náklady a výnosy podnikateleké člnnostiúzemnlho celku,
d) peněżnl operace. týkajlcl ee sdruŽených prostředků vynak|ádanýń na základó smlouvy
mezi dvěma nebo vlce územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými
právnickými nebo íyzickými osobami,

a

?

o

ve smyslu právnlch předpisťt o Ůěetnictvĺ'
e) Íinanöni operace, týkaiĺcl se cizĺch zdro|Ů
prostĺeoŕyposrytnutimi z. Národniho Íondu a s dalšlmi

f) hospodařenl a nárlaianl s

smluv'
prostředky ze zahraniči poskytnutými na zák]adě mezinárodnlch

k
vzrahů ke srátnĺmu rozpočtu' k rozpoětům krajů'
g) vyúětovánl a vypořádánl Íinančnĺcłr

rozpočtŮmou"i,rjinýmrozpoäŮm,kestátnlmfondůmakdalšlmosobám.

2 odst' 2 zäkona ě" 42ol2oo4
Předmětem přazkoumáni v souladu s ustanovenim $
Sb. jsou dále oblasti:
územnĺhocelku,
a) nakládáni a hospodařenl s maietkem ve vlastnictvl
územnlcelek'
hospodařl
nĺmŽ
s
státu,
b) nakládánĺa hospodařenĺ s majekem
postupťl

c)

úkonůa
s
zadávánl a uskuteěňováni veřejných zakázek, -výjimkou Sb'' o veřejných
1g7t2oo6
ě'
přezkoumaných orgánem dohledl poole zákona

zakázkách, ve zněnĺ pozdějŠlchpředpisŮ'
s nlmi'
d) stav pohledávek a závazkü a nakládánl
osob'
právnických
a
Íyzických
eĺ ruěenl zazävaz\y
prospěch třetĺch osob'
vě9ĺve
Ď'r".t.uouanl moviíyc'ľr a nemovitých
celku'
územnĺho
j1znzovani věcných břemen k majetku
h) učetnictvi vedené rjzemnĺm celkem'
ltt. Htediska přezkoumánĺ hospodařeni

Předmětpřezkoumánlpodleu3ranoveni$3zákonać,.Ą2ol2oo4Sb.(vizbodll.této

zprávy) se ověfuje z hlediska:
právnĺmi předpisy'
ai ooáłouanl povinnosl ĺ stanovených a/áštnimi
s rozpoötam'
oĺ soulaou hoapodařenls finančnlmi prostředky ve srovnáni
výpomoci
finaněnĺ
c) dodrŹenl účeluposkytnuté dotac'e nebo návratné
pouŽiti'
přezkoumávaných operacich'
d) věcn'é a formálnlsprávnostidokladů o

a podminek

jejich

pokrývajlcl výše uvedená
Právnĺ předpĺsy pouŽité při přezkoumáni hospodařeni

hlediska jsou uvedeny v přĺloze této zprávy'

lV. Definováni odpovědnostl
přezkoumánl a za jeho zobrazeni v účetnĺcha
Za hospodařenl, které bylo předmětem
finaněnlchvýkazech,jeodpovědnýstatutárniorgánúzemnĺhocelku.
hospodařenl' vydat zprávu o
NašĺÚlohou je, na základě provedeného přezkoumáni
hospodařeni jsme provedli v Eouladu se
rĺýsledku přezkoumáni hospodařenĺ. Přezkoumáni
něktených zákonů, ve znénl pozdějšlch
zákonem č. 93/2oo9 Sb., o auditorach a o změně
předpisy vydanými Komorou
předpisů, auditorským standardem ě. 52 a dalšimi relevantnĺmi
3 a 10 zákona ě' 42ot2o04 sb' V souladu s
auditoru teské 1,"puuliiy a s ustanovenimi $ 2,
normy a naplánovat a provést přezkoumánl
těmito předpisy jsme povinni dodrŽovat etđké
jistotu. zda je hospodařenl uzemniho celku v
hospodařenl tak, abychom ziskali omezenou
(viz bod lll. této zprávy)'
souladu s hledislty píezkoumáni hospodařenĺ

3
@

V. Rámcový rozeah pracl
celku byly pouŻlty postupy
Za účelemvykonánĺ přezkoumánĺ hospodařenl územnlho
jürazniclr
inÍormacĺ' Tyto postupy jsou suým
ke shromáżděnl dostatečnýtn a vhodných
přiměřenou jistolu a jsou auditorem aplikovány
rozsahem menšl neż u zakázky poskytuiici
rizik významných (materiálnlch)
na základě jeho oouomého úáudku vcáme'vyhodnocenl
auditor bere v úvahu vnitřni kontrolnl
chyb a nedostatkrl. eri vyľroonocováni těchto ńzik
výběrový zpŮsob šetľeni a významnost
systém územniho celku. iouŽité postupy zahrnujl
(mateńalitu) jednotlivých skuteěnostl'

označenĺvšechdokladüajinýchmateriálůvyużitýchpřipřezkoumánlhospodařenĺ

nedllnou souěástl této zprávy' V
územnlho celku je uvedeno v samostatné přĺloze, která |e
auditor idalši kroky a vyuŹĺval ĺ dalši
rámci přezkoumáni ľ,o.poo.t"nĺúzemnlho celku činil
informace. které nejsou součástl tohoto označenl'
Vl. Závěr zpĺävyo výsledku přezkoumánl hospodařenl

pbzkoumánl hospodabnl
A. ĘjádřenÍ k souladu hospodařent s hledisky
jsme

calku
Na základě námi pĺovedeného přazkoumáni hospodařenl územniho
přesvědčeni' Że přezkoumávané
nezjistili Žádnou skutečnóst. která by nás vedla k
ohledech v souladu s hledisky
hospodařenl nenl ve všecľr významných (materiálnlch)
přeżxoumáni hospodařeni uvedenýmiv bodě lll' této zpráW.

B. Vyjädřenl ohtedně chyb a nedostatkit
územnlch samospĺávných
Zákon ć' 42ol2ooĄ Sb., o přezkoumáváni hospodařeni
gtanovĺ, abychom ve
předpisŮ.
pozdějšich
celkr] a dobrovolných svazků obci. ve zněnl
ákona' Toto
citovanóho
plsm. d) a odst. 3
zprávě uvedli závěrpodle ustanoveni $ 10 odgt. 2
přezkoumánl hospodařeni uvedli'
ustanovenl vyżaduje, abychom ve své zprávé o výsledku
a v ěem pťlpadně
zda při přezkoumánl háspodařeni byli zjištěny chyby a.nedostatky
(materialitu) a jeiich váah k celkovému
spočlvaly, a to bez ohledu na jejich rĺyznimnosl
hospodařeni územniho celkujsme nezjistili żádnéchyby
Při přezkoumáni hospodařeni územnĺhocelku za ĺok 2017
a nedostatkY.

C, Upozornénl na přIpadnä rlzika
jsme neziistili ńzika' která by mohla mlt
Při přezkoumáni hospodařeni územnĺhocelku
negativnĺdopadnahospodaľenĺúzemnihocelkuvbudoucnosti.
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D, Podĺt pohledävek a závazkú na rozpočtu územnÍhocelku a podtl zastaveného
maJetku na ceĺkovém majetku

Územnĺ cetek provedl propoěat podĺlu pohledávek a závazkŮ na ľozpoäu územnĺho
celku a podĺlu zastaveného majetku na celkovém majetku v souladu s platnou metodikou. Při
kontrole ukazatelŮ jsme nezjistili nedostatky, jejich hodnoty jsou uvedeny následně.
Ukazatel
Podĺl pohledávek na rozpoČtu
Podll závazků na rozpočtu
Podíl zastaveného majelku na celkovém majetku

Podllv

%

1ĺ '03
26,25
0.00

E. ověřenl poméru dluhu územnÍhocelku h průmérujeho přÍJmúza postednt 1
rozpočtová roky podle právniho předpisu upnvuJiclho łozpoětovou
odpovědnost

Územnĺ celek provedl propoěet poměru dtuhu v souladu se zveřejněnou metodikou
ve ZpĺävächMinĺsterstva Íinancl Českérepubliky pro Íinanönl orgány obcĺ a kr{Ů č' u2o17,
Dluh územníhocelku nepřekroěil 60 % průměru jeho přĺjmůza poslednl 4 rozpoötové roky a
ieho podil na těchto přljmech ćlni 34,82 oÄ.
V!l. DalšllnÍormace

Návrh zpĺävyo přezkoumánĺ hospodařeni byl před jejlm vydánim projednán se
statutámĺm orgánem Územnlho celku a k jejĺmu znänl nebyly do data vydánĺ této zprávy
přijaty żádné připomínky.
V Bmě dne 23. 4.2018
Podpis auditora:

Iffi---.,.FJ
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TOP AUOITING, e.r.o.
oprávnénl Komoły auditorů Ćeské republiky

ě, 47

Licencia Úradu pre dohíad nad výkonom auditu č. 007
Znalecký ústav (MSp tR ełsz-ooo1

Přĺlohy
označenívŠechdokladú a jiných materiálrj vyużitých při přezkoumánĺ hospodařenl
Přehled právnĺch předpisú, jejichż soulad s pňezkoumávaným hospodařenim auditor ověňl
Výkaz pro hodnocenĺ plnéni rozpoč{u Fin 2-12 M
ueetnĺ závérka

označcnl vÜech dokledů a ilných mrteľlálů
vyuŽltých pň přezkoumánĺ horpodařenl

DrlCI

"Svazek vodovodů a kanalizacl" měst a obcl' Boskovlce

31.12.201't

Rozpoěet kontrolovaného subjektu
Rozpottorĺý výhled a usnesení o jeho projednáni a schváleni
Návrh rozpočtu včetně informace o jeho zveřejněnl, dolożenljeho zveřejněnÍ
Usnesen| o proiednánl návrhu rozpočtu a o jeho schválenl orgány kontrolovaného subjekfu
Schválený rozpoěet věetně ieho rozpisu dle rozpoětové skladby
Chronologický a věcný přehled rozpottorných opatřenla úprav rozpočtu roku 2017
Závěrečný účetza minulé Účetní obdobl vöetně informace o jeho zveřejněnl
Návrh závěrečného účtukonlrolovaného subjekt u za rok 2017
Flnančnĺvztahy k jiným rozpočtům
Přehled přijaých lransferŮ Öleněných podle poskytovatelťl
Finančnívypořádánĺ vybraných transíerů
Dokumentace k vybraným transferům
Účatnacwí a výkazy
Výkazy účetnizävěĺRy sestavené k 31. 12. 2017
rozvaha
výkaz zisku a áráty
Přlloha k účetnlzávěrce
Výkaz pro hodnocen|plnénlrozpočtu FlN 2-í2M sestavený R31.12.2017
Dokumentace k organizačnímuzajištěnla způsobu provedenĺlnventarizace majatku a závazkŮ
Vyhodnocenĺ provedených inventarizacĺ
lnventumísoupisy ke všem analýickým účtům
Úětová osnova p|atná pro riěetniobdobl roku 20ĺ7
Hlavnĺ kniha. analyticky členěná
Účetnĺdenĺk za odobí od 1. 1 .2017 do 31. 12.2017
Přĺjmovépokladnl doklady za obdobĺ od 1. 1 ' 2017 do 31' 12. 2017
Výdajové pokladnĺ doklady za obdobi od 1. 1 ,2017 do 31. 12' 2017
tnterni doklady za obdobĺ od 1. 1 .2017 do 31. 12.2017
Pfijaté Íaktury za obdobl od 1. 1 . ?o17 do 31. 12' zo17
Vydané faktury za období od 1. ĺ ' 2017 do 31. 12' 2017
Bankovnl výpasy za obdobĺ od 1. 1. 2017 do31. 1?.2017

Dlouhodobý nehmotný a hmotný ma|etek
Majetková evidence
Polożkový 3eznam zařazeného a vyřazeného dlouhodobého majetku v roce 2017
PoloŽkový seznam nedokoněeného dlouhodobóho majetku
Seznam zastaveného movitého i nemovitého majetku
Seznam bank a bankovnlch účtú
Bankovnĺ výpisy prokazujicĺ zŮstatky bankovnĺch účtŮk 31. 'l2' 2017

TOPAlro01í0

označenl v3ech dokladů a |iných materláltl
vyuźitých přl přezkoumánl hotpodaňcnl

"Svazek vodovodů a kanallzacl" mögt a obcĺ, Boskovlce
31.12.2017

Pohledávky

Saldo pohledávek ke dni 31. 12. 2017
Podklady pro účtovánĺpředpisŮ vybraných pohledávek
Podklady pro tvorbu opravných polożek k pohledávkám po spIatnosti
Kniha vydaných Íaktur

Zävazky
Saldo závazků ke dni 31. 12.2017
Kniha došlých faktur
Mzdová rekapitulace za prosinec 2017 a za obdobl leden až prosinec 2017
Daňové pňznáni k daniz příjmü právnických osob za minulé zdaňovaci obdobĺ
Propoöet odhadované daňovó poünnostidaně z přljmů pľávnických osob za rok 20ĺ7
Daňová pňznánĺ k dani z přidané hodnoty za ĺok2o17
Vcře|né zakázĘ
Vnitřnl předpis upravujĺcĺ oblast veřejných zakäzek

Smlouvy

Seznam smluv uzavřených kontrolovaným subjektem platných ve sledovaném obdobi
Výběr ze smluv o převodu majetku (kupnĺ a sménnéamlouvy)
Smlouvy o zřizenl bankovnich tičtů
Üvěrové smlowy
Smlouvy o zřizenlzástavnlho práva
Smlouvy o zřlzenivěcného břemene

Ostatnl
Usneseni valné hromady územniho celku
Seznam vnitřnlch předpisů konlrolovaného subjektu
Vnitřnĺ předpisy väahujlcise k vedeni účetnictvl,rozpočtové ob]astia finančnl kontrole
Seznam poużitých účelovýchznakŮ, oRG, oRJ, zkratek apod.
Výpoěet poměrových ukazatelů

Přehlgd právních předplaů' jejhhr goulad
s přezkoumávaným hocpodařenim auditor ovóři!

"SYazek vodovodů a kanalizacl" měgt a obcl, Boekovlce
31.12.2017

Při

pÍováděnĺ přezkoumáni hoepodařenl jsme poouzovali soulad hospodařent

konlrolovanóho subJektu (dále |en "KS") zermén. s následu|lcĺml právnlml předplsy, popř.
s jejich vybranýml ustanovenlml:
- zákonem č,. 42ol2oo4 Sb., o přezkoumávání hospodařenĺ územnĺch samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcl, ve zněnl pozdéjśichpředpisů'
_ vyhtáśkou č,. 5l2o14 Sb.. o způsobu' termlnech a rozsahu údajůpředkládanýđ pro hodnocenl
plněnl stálniho rozpočtu, rozpoětů státnich fondŮ, rozpočtŮ územnich samospľávných celktl,
rozpočtŮ dobrovolných svazků obcĺ a rozpočtůRegionálnich rad regionů eoudrżnosti,
- zákonem ć,. 89no12 Sb., občanský zákonlk,
- zákonem č,. 26?12006 Sb., zákoník práce, ve zněni pozdějšlch předpisü,
_ zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových prav}dlech územnlch rozpočtů, ve zněnl pozdějšlďt
předpisŮ. a souvisejlcimi prováděclmi právnĺmi předpisy,
_ vyhláškou ě,.323nw2 Sb.. o rozpočtové skladbě, ve zněnl pozdějšĺch předplsů,
_ zákonem ć. za2o17 Sb., o rozpočtové odpovědnosti.
_ zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictvĺ,ve znénl pozdéjśichpředpisů, a souvisejĺcĺmi
prováděclmi právnÍmi přeđpisy:
_ vyh!áškou č. 410/2009 Sb.. kterou se provádějĺ některá uslanovenl zákona ö. 563/í991 Sb., o
ÚěetnictvÍ, ve zněnl pozdějšlch předpisŮ, pro nékterévybrané účetnljednotky.
- vyhláškou ě. 383/2009 sb., o úěetnĺch záznamech v tachnické formě vybľaných Účetnĺch
jednotek a jejich předávánĺ do centrálního systému úěetnich iníormacl státu a o poŽadavcĺch na
technické a smĺšenéformy účetnichzáznamŮ (technická vyhláška o účetnĺchzáznamech),
- českými účôtnímastandardy pro některé vybrané úöetnljednotky' které vedou Účetnictvl podle
vyhlášky ě. 4ĺ0/2009 sb.'
_ vyh!áškou č. 27ol2o10 Sb'. o inventarizaci majetku a závazktl,
-

zákonem ć,. 128l2ooo Sb., o obcich. ve zněni pozděišlďt předpisú

zákonem é' 13412016 Sb., o veřejných zakázkách, ve zněnl pozdějšĺch předpisů,
zákonem ě. 24312000 sb.' o rozpočlovémurěenl výnosů některých danl územnlm
samosprávným celkŮm a některým státnlm fondům (zákon o rozpoÜtovém určenl danĺ). ve zněnl
pozdějěich předpisŮ'
- zákonem č. 320/200ĺ Sb' o finančni kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů'
ve zněnÍ pozdějšich předpisu,
- vyhláškou ć,. 22012013 sb.' o poädavcich na schvalováni účetnichzávěrek něktených
vybraných Účetnĺchjednotek.
- zákonem ě.248l2@o Sb., o podpoře regionálnĺho rozvoje.
_

_

