
zpRÁvA o vÝsr,nDKU pŘnzxounnÁNí HospoDaŘnrví

podle zákonač.9312009 Sb., o auditorech a o změně něktených zákon,i, ve znění pozdějších
předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů vydaných Komorou

auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 zákona ě. 12812000 Sb., o obcích (obecní
zíízeni), ve znění pozdějších předpisů nebo podle ustanovení § 10 zakona ě. 42012004 Sb., o
přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve

znéní pozdějších předpisů (dále jen zákonó.42012004 Sb.).

pro dobrovolný svazek obcí (dúle DSO)

Vodovody a kunulizace Židlochovicko

za období od I.I.202I do 31.12.2021
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I. všBonBcNB rNronMACE

Statutární orgán územního samosprávného celku (dále jen ,,územní celek'():

Mgr. Vladimír Šmerda

Předseda

Zarlavate| zakázky:

Vo dovo dy a kanalizace Ž idlo chovicko
Hrušovanská2I4
667 01Vojkovice
IČo 49458841

Auditorská společnost:

K auditors, s.r.o. registrovaná Komorou auditorů České republiky jako auditorská společnost
oprávněná provádět auditorskou činnost (dále jen auditor), zastoupenou Ing. Zdeňkem
Křížem, jednatelem na adrese Veveří I02, 616 00 Brno
IČ:29220017
DIČ: CZ292200t7

Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku:

Ing.ZdenékKŤíž
Bc. Jitka Uhlířová
Ing. Jana Vítámvásová

Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku:

Auditor provedl přezkoumání hospodaření územního celku v souladu s ustanovením § 4 odst.
7 zákona č. 42012004 Sb., ustanovením § 2 písm. c) zákona ě. 9312009 Sb., o auditorech a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Místo přezkoumání:

Sídlo územně samosprávného celku.

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:
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Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo 2. t2. 202I na Obecním úřadu ve

Vojkovicích. Prvním úkonem uěiněným dne 2, 12. 202l bylo seznámení se

s rozpočtem na rok 202t aprocesem jeho schvalování.

Záv&eéné přezkoumání proběhlo 28,4,2022 na Obecním uřadu ve Vojkovicích.
Posledním úkonem byla kontrola návaznosti údajů na vykazy účetní závěrky dne
t3.5.2022.

il. pŘruuĚTpŘEzKouMÁNíHospoDaŘpNí

Předmětem přezkoumtíní jsou podle ustanovení § 2 odst. l zékona č. 42012004 Sb., údaje o
ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného úětu podle § 17 odst. 2 a 3 zákona é"

25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znéní pozdějších předpisů, a
to:

a) plnění příjmů a v}dajů rozpočtu včetně peněžrích operací, týkajících se rozpoětových
prostředků,

b) finanění operace, týkající se tvorby apovžitípeněžrích fondů,
c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
d) peněžní operace, tykající se sdružených prosťedků vynakládaných na záHadé

smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na zák|adé smlouvy s jinými
právnickými nebo Szickými osobami,

e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
D hospodařeni a nakládání s prostředky poskytnutými z Niárodního fondu a s dalšími

prostředkyzezaluaniéíposkytnutýminazékladěmezinárodníchsmluv,
g) vyúčtování a vypořádání finaněních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů k

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

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zékona ě. 42012004 Sb. jsou
dále oblasti:

a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
c) zadávání a uskuteěňování veřejných zakázek, s qýjimkou úkonů a postupů

přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona é. 13412016 Sb., o zadávání veřejných
zakének, v e znéní pozděj ších předpi sů,

d) stav pohledávek a závazktt a nakládaní s nimi,
e) ručení zazávazf,q fyzickych a právnických osob,
0 zastavovéní movit/ch a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
g) ňizovéní věcnýoh břemen k majetku územního celku,
h) úěetnictví vedené územním celkem,
D ověření poměru dluhu územního celku k pruměru jeho příjmů za poslední 4

rozpoČtové roky podle právního předpisu uprawjícího rozpočtovou odpovědnost.
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ilI. HLEDIsKA pŘBzxouvtÁxí HospoDAŘnNí

Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona ě. 42012004 Sb. (viz bod II. této zptávy)
se ověřuje z hlediska:

a) dodržovránípovinnostístanovenýchzvláštnímiprávnímipředpisy,
b) souladu hospodaření s ťtnančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
c) dodržení úěelu poskytnuté dotace nebo návratné ťuranční qipomoci a podmínek jejich

polůiti,
d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou
uvedeny v příloze A, která je nedílnou součástí této zptávy.

IV. DEFINOVÁNÍODPOVĚUNOSTÍ

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a
finančních výkazech, je odpovědný statutární otgán
židlochovicko.

za jeho zobrazení v účetních a
DSO Vodovody a kanalizace

Naší úlohou je, na základé provedeného přezkoumání hospodaíení, vydat zprávl o v,ýsledku
přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se ztíkonem č.
9312009 Sb., o auditorech a o zlnéné některých zál<onů, ve znéru pozdějších předpisů,
auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů
Ceské republiky a sustanoveními § 2, 3 a l0 zikonaě,42012004 Sb. Vsouladu stěmito
předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání
hospodařeni tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření DSO Vodovody a
kanalizace Židlochovicko je v souladu s hledisky přezkoumání ňospodaření (vizbod III" iéto
zptávy).

v. nÁvrcovÝ nozsnH pRAcí

Zaúóelem vykonání přezkoumání hospodaření DSO Vodovody akanalizace Židlochovicko
byly pouŽity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto
postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou
auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku věetně vyhodnocení tizik
významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere
v Úvahu vnitřní kontrolní systém DSO Vodovody a kanalizace Židlochovicko. Použité
postupy zabrnují výběrový způsob šetření a rnýznamnost (materialitu) jednotlivých
skuteěností.

OznaČení všech dokladů' a jiných materiálů využit/ch při přezkoumaní hospodaření DSO
Vodovody akanalizace Zidlochovicko je uvedeno v samostatné přiloze F, která je nedílnou
souČástí této zprávy. V rámci přezkoumání hospodaření DSO Vodovody a kanalizace
Zidlochovicko činil auditor i další kroky avyužíval i další informace, které nejsou souěástí
tohoto oznaěenil
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u. zÁvĚn zpRÁvy o vÝslnDKu pŘnzrouvrÁNí HospoDaŘBNí

e. vyrÁpneNÍ K SoULADU HospoDAŘBNí S HLEDIsKy pŘBzrourr,rÁNí
HOSPODAnBNÍ

Na základě námi provedeného přezkoumaní hospodaření DSO Vodovody a kanalizace
Židlochovicko jsmě nezjistili žádnou skuteěnost, která by nás vedla k iřesvědě eni, že
přezkoumávané hospodaření není ve všech ýzltamných (materiálních) ohledech v souladu
s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III, této zptávy.

B. VYJÁDnBNÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Zékon ó. 42012004 Sb. stanoví, abychom ve zptávé uvedli závét podle ustanovení § 10 odst. 2
písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávé o
výsledku přezkoumání hospodaření uvodli, zda píi přezkoumaní hospodaření byly zjištěny
chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost
(materialitu) a jejich vúah k hospodaření DSO Vodovody a kanalizace Židlochovicko jako
celku.

Při přezkoumání hospodaření DSO Vodovody akanalizace Židlochovicko zarck202I jsme
nezjistili žádrlé chyby a nedostatky.

C, UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

Na základě zjištění podle ustanovení § l0 odst. 2 písm. b) zákona ě, 42012004 Sb., o
Přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve
znéní pozdějších předpisů, jsme nezjistili rizika.
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D. poDíL poHLEDÁvEK A zÁvazrŮ Nn nozpočru DSo voDovoDy A
KANALIZACE áDLOCHOVICKO A POOÍI ZASTAVENPHO MAJETKU NA
cBrrovÉM MAJETKu DSo voDovoDy A KANALIz ecp, žIlroCHoVICKo

6/l5

Podíl pohledávek na rozpočtu

A Vymezení pohledávek I960 000,00 Kč

B Vymezení rozpočtových příj mů 49 369 015,10 Kč

A/B * I00% Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu 3,97 %

Podíl závazků na rozpočtu

C Vymezení závazktt 4 289 694,00 Kč

B Vymezení rozpočtoqfch příjmů 49 369 0l5,10 Kč

C/B* l00% Výpočet podílu závazki na rozpočtu 8,69 Yo

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku

D Vymezení zastaveného majetku 0,00 Kč

E Vymezení majetku pro výpočet ukazatele 810 249 554,04 Kč

D/E* I00% Výpoěet podílu zastaveného majetku na
celkovém majetku

0,00 Yo

Svazek nemá dlouhodobé pohledávky.



Svazek má dlouhodobé závazky v celkové \.ýši 96 662 018,99 Kč, z toho:

-25 662 018,99 Kč přijaté návtatné finanění výpomoci

-7l324 427,65 Kč dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

V roce 202I bttde splaceno 2 l93 882,- Kč zpřijatýchnávratných finančních qýpomocí.

Ukazatele spoěítané DSO souhlasí s námi spoětenými ukazateli.

E. VYJÁDnENÍ K POMĚRU DLUHU DSO VODOVODY A KANALIZACE
ŽIOrOCUOVICKO K POMĚRU JEHO PŘÍWrŮ ZA POSLEDŇ ČryŘl
ROZPOČTOVÉ ROKY PODLE PnÁlrNÍHO PŘEDPISU UPRAVUJÍCÍHO
ROZPOČTOVOU ODPOVĚDNOST

Zákon é. 42012004 Sb. stanoví, abychom v naší zprávé uvedli výrok o tom, že dluh územního
celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpoětové roky. V opaěném
případě jsme povinni uvést, o kolik dluh územního celku překročil průměr jeho příjmů.

Dluh DSO Vodovody akanalizace židlochovicko nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za
poslední čtyři rozpoětové roky.

vII. DALŠÍ nronnnAcE

Stanovisko dobrovolného svazku obcí k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření

Přílohou této zprívy o qýsledcích přezkoumání hospodaření je, v souladu s ustanovením § 7
písm. c) zákona ě. 42012004 Sb., i písemné stanovisko DSO k návrhu zptávy o qýsledku
přezkoumání hospodaření.

Vyhotoveno dne 13.5.2022

K auditors, s.r.o., auditorské oprávnění KA ČR ě. 595
Ing. Zdeňkem Křížem - statutární auditor, Auditorské oprávněni
Sídlo: Veveří I02, 616 00 Brno
IČ:292200t7
DIČ: CZ29220O|7 fo",",š

-._-oopraynenl clslo .

595
Komory auditorů ČR
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Mgr. Vladimír Šmerda

Předseda D S O Vodovody a kanalizace Židlochovicko
Sídlo : Hrušovanská 21 4, Vojkovice, 667 0t Židlochovice

Mgr. Vladimír Šmerda

Zptávaprojednana se statutárním orgánem DSO Vodovody a kanalizace Židlochovicko

Zprávapředána statutiárnímu orgánu DSO Vodovody a kanalizace Židlochovicko

P'o'",š
oprávnění čísto 9

595
Komory auditorů ČR

Ing. ZdeněkKíiž
auditor

Mgr. Vladimír Šmerda
předseda
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Přílohy zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:

Příloha A Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením
auditor ověřil

Příloha B Příloha obsahující detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle § 10

odst. 3 písm. b) a c) zákona é. 42012004 Sb. a oznaéení dokladů a jiných
materiálů, ze kterých jednotlivá zjištění vychazeji

příloha c stanovisko statutarního orgánu (územní celek) xy dle požadavku
ustanovení § 7 písm. c) zákonaě.42012004 Sb.

PřÍloha D Účetní závérka, kterou tvoří rozvaha,výkazzisku a úráty,příloha

Příloha E Finanční výkaz (ýkaz pro hodnocení plnění rozpočfu územních
samosprávných celkŮ, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad - F'IN 2
_12M)

Příloha F Označeni všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání
hospodaření

9l15



Příloha A

Přehled právních předpisů, s nimř auditor u přezkoumávaného hospodaření ověřil
soulad

Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posoudil soulad hospodaření s následujícími
právními předpisy, popř. s jejich vybranými ustanoveními:

zákonem é. 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcío ve znénípozdějších předpisů,
vyhláškou ě. 5l20l4 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro
hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpoětů územních
samosprávných celků, rozpoětů dobrovolných svazků obcí a rozpočfu Regionálních
rad regionů soudržnosti, která provádí některá ustanovení zákona é,21812000 Sb., o
rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejícíph zákonů (rozpočtová
pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
zákonem ě.23l20I7 Sb., o pravidlech ro4poětové odpovědnosti,
zákonem ě.89l20l2 Sb., občansL<y zékoník,
zákonem 90l20I2 Sb., o obchodních spoleěnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích),
zákonem ě. 26212006 Sb., zákonik prérce,

zákonem é, 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpoětů, ve znění
pozděj ších předpisů, a souvisej ícími prováděcími právními předpisy:

vyhláškou ě,32312002 Sb., o ro4poětové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
zákonem é, 563lt99l Sb., o účetnictví, ve znéní pozdějších předpisů, a souvisejícími
prováděcími právními předpisy:
- vyhláškou é. 41012009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zál<ona ě, 5631199l

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetníjednotky,
- vyhláškou é. 38312009 Sb., o úěetních záznamech v technické formě vybraných

úěetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému úěetních informací státu a
o poŽadavoích na technické a smíšené formy účetrích zátmam:ů (technická vyhláška o
účetních záznamech),

- vyhláškouě,27012010 Sb., o inventarizaci majetku azávazktt,
- vyhláškou ě.22012013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závétek některých

vybraných účetních j ednotek,
- ěeskými účetními standardy pro některé vybrané úěetní jednotky, které vedou

úěetnictví podle vyhlášky ě. 410/2009 Sb.,
zákonem é. 12812000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
zákonemé, t34l20t6 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
ziákonem č. 24312000 Sb., o rozpoětovém urěení výnosů některych daní územním
samosprávným celkŮm a některym státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve
zrĚní pozděj ších předpisů,
zákonem ě. 32012001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zékon:iu,
nařízením vlády ě. 56412006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona ě.
26212006 Sb., zákoník práce, vo znění pozdějších předpisů
nařízenímvlády é.37/2003 Sb.o o odměnách zavýkon funkce členům zastupitelstev.
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Příloha B

Závér bez výhrad -žádné nebo nevýznamné (nemateriální) chyby a nedostatky

Na základé námi provedeného přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí
Vodovody akanalizace Zidlochovicko jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla
k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních)
ohledeoh v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.
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Příloha C

stanovisko
č,42012004 sb.
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Příloha F

l. Účetnictví DSo,
2, Inventarizaěni zápisy, soupisy a protokoly,
3. Zápisy z jednéni zastupitelstva,
4. }ozpoěet a ro4poětové zlnény,
5. Uěetní doklady, smlouvy a ostatní účetní dokumentace,
6. Yýpisy z katastru nemovitostí,
7. Udaje na uředních deskách obcí.
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