
T'@
Ąu D0T0N!@

o

spo|etnost s ručenĺÍn omeueným

KotlčtÖ l065ĺíta
60200 Brno lesxÁREPuBL|KA
obch. ĺrJstllk KS v BrnÖ c {ĺ855, !č: 454 77 639

tol. +420 64t 211 237' te!. +420 54í 240 E07
rwu.topaudltlng.cz

e-mell: eudit@topruditlng.cz

zPRÁvA o VÝsLEDKU PŘEzKoUMÁNi HosPooĺŘeľi

podle zákona ě. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně někteých zálĺonů, ve zněnl
pozděiśĺch předpisŮ' auditorského standardu ó. 52, dalšĺch relevantnĺch předpisů vydaných
Komorou auditorŮ teské republiky, podle $ 42 zákona ě,. 128l2ooo sb., o obclch (obecní
zřĺzení), a podle ustanovenĺ $ 10 zákona č;. 42012004 sb., o přezkoumávánl hospodařenĺ
územnĺch samosprávných celků a dobrovolných svazkr]l obci, Ve znénl pozdějšĺch předpisů,
(dále jen zákon ě,.420l2oo4 Sb.) pro:

,,Svazek vodovodů a kana!izaci" měst a obcí, Boekovlce
lČ:49468952

l. Všeobecné informace

Přezkoumánĺ hospodařeni jménem auditorské spoleěnosti provedti zaměstnanci
auditorské společnosti JUDr. Antonĺn Husák (auditor, oprávněnl auditora KAĆR č. 98, licence
Úovn sR č. 236), Helena Slámová a Renata Bláhová. orgánem oprávněným vystupovat
jménem 

'Svazku 
vodovodů a kanalizaci'' měgt a obcí (dále jen 

'svazek') byl lng. Petr Tioka,
tajemnik svazku,

Auditorská spoleěnost provedla přezkoumánĺ hospodařenÍ svazku ce|ku v souladu s
ustanovením s 4 odst, 7 zákona ě,.42ol2oo4 Sb.. ustanovenĺm $ 2 písm. c) zákona č. 93/2009
Sb., o auditorech, a o změně některých zákonů' ve zněnÍ pozdějšĺch předpisů na základě
smlouvy uzavřené dne 18. 6. 2018 (prvni kontrolni úkon).

Přezkoumánĺ hospodařenĺ bylo provedeno ve dnech 8. - 10. 10. 2018 (dĺlčĺ
přezkoumáni) a ve dnech 'l4. - 15. 2. 2018 (závěreěné přezkoumánl) v sĺdle svazku' po
předchozi přĺpravě z předaných a veřejně dostupných podkladŮ v sidle aud|tora. Poslednĺm
kontrolnĺm úkonem při přezkoumánl hospodařenĺ bylo vydánĺtĺäto zprávy.

l|. Předmět přezkoumánĺ hospodařeni

Předmětem přezkoumánl Jsou podle ustanovenĺ $ 2 odst. 1 zákona č:.42ol20o4 sb.
údaje o roěnĺm hospodařeni, a to:

a) plněnĺ přĺjmů a výdajů rozpočtu vöetně peněŽnich operaci, týkajĺcich se rozpoětových
prostředků,

b) finančnĺoperece, týkajici se tvorby a poużiti peněżnlch Íondů,
c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti svazku.
d) peněżní operac6, týkajicí se sdruŽených prostředků vynakládaných na základé smlouvy s

jinými právnickými nebo fyzickými osobami,
e) finančnl operace' týkajĺcĺ se cizĺch zdrojů v€ smyslu právnich předpisů o účetniďvĺ,
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f) hospodařenĺ a naktádánĺ s prostředky poskytnutými z Národnlho fondu a s dalšÍmi
prostředky ze zahraniöĺ poskytnutými na základě mezinárodnĺch srnluv,

g) vyúětovánl a vypořádánĺ Íinančnĺch vztahů ke státnĺmu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k
rozpočtům obci, k jiným rozpočtŮm. ke státnĺm fondům a k dalšĺm osobám.

Předmětem přezkoumánĺv souladu s ustanovenĺm $ 2 odst. 2 zákona č.420/2004 sb.
jsou dále oblasti:
a) nakládánl a hospodařen| s majetkem ve vlastnictvi svazku,
b) nakládáni a hospodařenl s majetkem státu' s nĺmŽ hospodařl svazek,
c) zadávánĺa uskutečňovánlveřejných zaházek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných

orgánem dohledu podle záRona é, 13412016 sb., o zadávání veřeiných zahäzek,
v platném zněnĺ,

d) stav pohledávek azávazkťl a nak|ádánis nimi,
e) ručeni zazävazky íyzických a právnických osob,
í) zastavovánl movitých a nemovitých věcive prospěch třetĺch osob,
g) zřizovánÍvěcných břemen k majetku svazku,
h) úěetnictvi vedené svazkem,
i) ovéřeni poměru dluhu svazku k prüměru jeho přijmŮ za poslednĺ 4 rozpoětové roky podle

právn ĺho před pisu upravujlclho rozpoětovou odpovědnost.

lll. Hledlska přezkoumáni hospodařenĺ

Předmět přezkoumáni podle ustanoveni $ 3 zákona é, 420n004 Sb. (viz bod ll. této
zprávy) se ověřuje z hlediska:
a) dodrżováni povinnostĺ stanovených zvláštními právnĺmi předpisy,
b) souladu hospodařenĺs finančnimi prostředky ve srovnáni s rozpočtem,
c) dodżeni účelu poskytnuté dotace nebo návratné finančnĺ výpomoci a podmĺnelĺ je|ich

pouŽitĺ,
d) věcné a Íormálni správnosti dokladŮ o přezkoumávaných operacÍch.

Právnl předpisy pouŽité při přezkoumáni hospodařenĺ pokrtývajĺcĺ výše uvedená
hlediska jsou uvedeny v přlloze této zprávy.

lV. Definovánĺ odpovědnostĺ

Za hospodařeni, které bylo předmětem přezkoumánl a za jeho zobrazeni v účetnĺch a
finančnĺch výkazech, je odpovědný svazek.

Našl úlohou je, na základé provedeného přezkoumánl hospodařeni, vydat zprávu o
výsledlĺu přezkoumánl hospodařeni. V souladu se zálĺonem o auditorech a Etickým kodexem
přijatým Komorou auditorů teské repubtiky jsme na svazku nezávisli a splnili jsme i datšĺ
etické povinnosti vyplývajĺcĺ z uvedených předpisů, Rovněż jsme splnili poźadavky týkajÍci se
řízení kvallty stanovené mezinárodnlm standardem pro řlzenl kvality lsQc 1.

Přezkoumáni hospodařenl jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o
auditorech' a o změně někter,ých zákonů, ve zněnĺ pozdějšlch předpisů, auditorskýrn
standardem č. 52 a dalšĺmi relevantnlmi předpisy vydanými Komorou auditorŮ České republiky
a s ustanovenimi s 2' 3 a 10 zákona ě.42012004 sb.
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V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodrŽovat etické normy a naplánovat a
provést přezkoumánĺhospodařenÍtak, abychom získali omezenou jistotu, zda je hospodařeni
svazku v souladu s hledisky přezkoumáni hospodařenĺ (viz bod lll. této zprávy).

V. Rámcový rozsah pracĺ

Za účelem vykonání přezkoumáni hospodaření svazku a vyjádřenl závěru zprávy o
výsledku přezkoumánĺ hospodařenĺ byly pouŽity postupy ke shromáżděnl dostatečných a
vhodných dŮkaznĺch informacĺ. Tyto postupy se svým charaklerem a načasováním lišĺ od
postupŮ provádéných u zakázky poskytujĺcĺ přiměřenou jistotu a majĺ menši rozsah a jsou
auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocenĺ oblasti, v nichž
je u předmětu přezkoumánĺ hospodařenĺ pravděpodobný výskyt významných (materiálnĺch)
chyb a nedostatků. Při vyhodnocovánl těchto oblastl auditor bere v Úvahu vnitřní kontrolnĺ
systém svazku. PouŽité postupy zahrnuji výběrový způsob šetřenĺa významnost (materialitu)
jednotlivých skutečnostl. Mlra jistoty zĺskaná u přezkoumánl hospodařenije tudĺŽ významně
niŽši neŽ jistota, která by byla zlskána provedenlm zakázky poskytujici přiměřenou jistotu.

označení všech dokladŮ a jlných materiálů vyuŽitých při přezkoumánĺ hospodařenl
svazku je uvedeno v samostatné přlloze D, která je nedĺlnou součástĺ této zprávy' V rámci
přezkoumánl hospodařenĺ svazku činil auditor i dalšl kroky a vyutival i dalši informace, které
nejsou součásti tohoto označeni.

Vl. Závěr zprávy o výeledku přezkoumánĺ hoepodařeni

A, VyJádřenÍ k souladu hospodařenĺ s hledtsky přezkoumání hospodaření

Na základě námi provedeného přezkoumánl hospodařeni svazku konstatujeme, že
jsme nezjistili Žádné skuteěnosti, které by nás vedly k dornněnce. że přezkoumávané
hospodařenl neni ve všech významných (materiálnĺch) ohledech v souladu s hledisky
přezkoumánĺ hospodaření uvedenýmiv bodě lll. této zprávy.

B. Vyjádření ohledně chyb a nedostatkťl

Zákon ć. 42012004 Sb. stanovi, abychom ve zprávě uvedli zävěr podle ustanovenĺ $
10 odst. 2 pĺsm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovenĺ vyżaduje, abychom ve své
zpĺávě o výsledku přezkoumánĺ hospodařenĺ uvedli, zda při přezkoumáni hospodařenĺ byly
zjištěny chyby a nedostatky a v čem přĺpadně spočĺvaly, a to bez ohledu na jejich významnost
(materialitu) a jejich vztah k hospodaření svazku jako celku.

Při přezkoumáni hospodařenĺ svazku za ĺoR 2018 jsme nezjistili żádné chyby a
nedostatky.

C. Upozorněnĺ na přtpadná rlzika

Při přezkoumánĺ hospodařenĺ územnlho celku jsme nezjistili rizika, která by mohla mit
negativnídopad na hospodařeni územniho celku v budoucnosti,
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D. Podtt pohledávek a závazků na rozpočtu svazlłu a podÍl zas3aveného majetku na

celkovém majethu svazku

Svazek provedl propotet podllu pohledávek a zävazktl na rozpočtu svazku a podĺlu

zastaveněho majetku na celkovém majetku v souladu s platnou metodikou. Při kontrole

ukazate]ů jsme nezjistili nedostatky' jejich hodnoty jsou uvedeny následně.

Ukazatel Podĺlv %
Podĺl pohledávek na rozpočtu 4,61

Podĺl závazkú na rozpočtu 20,08
na celltovém majetkuPodĺ! zastaveného majetku 0

E. Vy!ádřenÍ k poměru dluhu svazku R poměru teho přltmtl za poslednÍ čtyřI rozpočtové
roky podle pnvního předplsu upravujĺciho rozpočtovou odpovědnosÍ

Zákon ě.42ol2oo4 Sb. stanovi, abychom v našĺ zprávě uvedlivýrok (vyjádřenĺ) o tom,

że dluh územniho celku nepřekročil 60 oÁ průměru jeho přĺjmŮ za posledni čtyři rozpoětové

roky. V opaěném případě jsme povinni uvést, o kolik dluh územního ce|ku překročil průměr

jeho pfijmú.

Dluh územnĺho celku nepřekročil 60 % průměru jeho přĺimů za poslednĺ čtyři

rozpoětové roky a jeho podÍl na těchto přijmech čini 27,58 o/o,

Vll. Dalšĺ informace

Návrh zprävy o přezkoumánl hospodařenl byl před jejĺrn vydánĺm projednán s orgánem

oprávněným vystupovat jménem územniho celku' této osobě by! předán stejnopis zprávy o

rĺýsledtĺu přezkoumánĺ a k jejĺmu zněnĺ nebyty do data vydání této zprávy přijaty Žádné
připomlnky,

V Brně dne 7. bře4na2019
Podpis auditora: ĺ l

,,, Mĺ.
|'.5!ł!!ů. t1l!ij1:rÓ, l:ir! l';tI l7lllŕl

TOP AUDITING, a.r.o.
oprávněnĺ Komory auditorŮ Öeské republiky č.47

Licencĺa Úradu pre dohÍad nad výkonom audilu t. 007
Znalecký tjstav (Msp tR 63/97-ooD)

Přilohy
označenĺ všech dokladŮ a jiných materiálů vyuŽitých při přezkoumánĺ hospodařenl
Přehled právnĺch předpisů. jejichż soulad s přezkoumávaným hospodařen|m auditor ověřil


