
Ing, Vladirnira Jordová, auditolka
F]videnční číslo auditolského opťávnční KAČRI I398
I]ožetčchova 945/5, 772 00 Olomouc
Idcntillkační číslo: 42957338, DIČ: CZ585l l30l09

Podlc Zákona Č.9312009 Sb,, o auditorcch a o změllě některých zákonťl, ve znění pozdějších přeclpisů(,jl.|l]_::::::i:'l""^"uditol'eoIť']-,auditorskélro standardLr č. j2, da|ších r]elevantnícii Ňir,r 
"Í,a",,y.r,Konlor} Judltorú Ceske rcptlbliky, podle rrstarrovení § 42 zákona č. 12812000 Sb., o Óbcích (obecrrí

zříz,en||), ve znění pozdějšíclr předpisů a podle irstanovcní § J0 zákona 3, 4201200; Sb.,
o Přezkoumávání hosPodaření Úzernních sarnosprávných celkťr a dóbrovo|rlých svazkri obcí, ve znění
pozdějších přcdpisti (dáIejen ,,zákon č. 42012004 Sb.'')

ZPp.Áva
NEZÁVtSLEHO AUDITORA

o výsledku přezkoumání hospodaření

pro dobrovolný svazek obcí

VAK svazku obcí Plumlov - Vícov

IČ:47921,1,96

za období od 1.1. do 31.12.2020
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h]g, Vladilnira Joldová. aLlditorka
[videnčni čisIo auditorského oprávněni KAČRI l398
Božetčchova 945/5, 772 00 O]orlorrc
Idcntiíikační óisIo| 42957338, DIČ: CZ585I l30l09

vŠnonncnn INI-oRMACD

Vymczení prirvomoci auditora k proverlení přezlrounrání hospoclař-ení svirzku obcí:

ALrdito| Provedl Přezkournání hospoclaření svazku obcí v soulaclu s ustanovenínl § 4 oclst. 7 zákona č.
42012004 Sb., ustanovenínl § 2 písnr. c) zákona o auclitorech.

Místo př,ezkournáni hospotlaření svazlru obcí:

[JrČení zah:ijcní a ukonČení přezl<orrmálrí hospotlaření sv:rzku tlbcí auditol.em/auditorskOu
spolcčností:

k.,,c.lii, \'Al'' ., o,,k,, u[,,.

Období, ve kterénr bylo přezkounlání hospodaření svazku obcí provedeno:

Jednorázové pŤezkournání hospodaření ploběhlo v obrlobí l7,3, 24.3.2021.

II. přrnlnrĚrpŘnZKoUNtrÁNíHosPoDAŘENi

Předmětent přezkouniání jsou podIe ustanovení § 2 oclst. i zákona č, 42012004 Sb. úcla.ie o ročtrírrl
hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu potlle § l7 oclst.2 a 3 zákona č.250/i000 Sb,, o
rozpočtových pI,avidIech ílzerltrích rozpočtt"l, ve znění pozclějších přeclpisů, a to:a) plnění příjrrrri a výdajťl rozpočtu včctně perrčžních op"rn.í, tyknjicí"h se r.ozpočtovýclr

pIostřcdkŮ,
finanční operace, týkaj ící se tvorby a porržití peněžních fondů,
nál<lady a výnosy podnikatclské činnosti svazkLl obcí.
penčžní operace, týkající se sdružených prostřeclkťr vynaklárlanÝch na záklaclě smlouvy nrezi
dvěIna nebo více úzenlnírni celky, anebo na základě snlouvy s jinýnli právnickýrrri ncbo
fyzickýrni osoballi,
finanční operacc, týkající se cizích zdro.jťl ve snlyslu pI.ávních přcclpisti o irčetnictví,
hosPodaření a riakládání s prostředky poskytnutýrni z Národního fóndLr a s clalšírrri prostřeclky
z,c,zahraniěi poskytrrutýlrri na základě nrezinárodrríclr smIr,tv,
vyírčtování a vypořáciání firrančnícIr vztahů ke státnímu 1,ozpočtu, k rozpočtůln krajů,
k rozpočtťrrn obcí, k.jiným rozpočtťtm, ke státním íbndům a k rlalšírn osobánr,

b)
c)
d)

e)

0

c)

h)

Statutární olgán dobrovo]rrého .unrku obď 1,Líffi
,,svazck obcí") předseda představenslva VAK svazku obcí

plumlov _ vicov
lng. VIadinrír.a Jordová
Ev. číslo auditor.ského oprávnění KAČR ]398

Jrnéna osob prováděj ících přezkouInán í hoipodařen í
svazku obcí

Ing. Vladirníra .Iordová
Ing. Tornáš Rašner - člerr aLrditolského hrrnu

Označcní první činnosti auditora, kterou byIa
ověřovací zakázka zahájena a den pt.ovedení:

zaslání požadavků auditora na přípravLr podkladťr
-26.1.202)

ozltlccníposlcrIltičiltlto.tiu,,,t;r,,,.,,. o*,'t i

zakázcc předcházející vyhotovení zpllrvy a dcn
provedení:

shrnLltí závčrů přczkounlání hospoclaření
17 .3.2021
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Ing, Vladinlíťa .IordoYá. aui] jtorka
EviClenčni číslo auditorského oprltvnění KA(:R: l 398
Božclěchova 945/5, 772 00 olomouc
Identilikační číslo: /t29573]8. I)lČ: CZ585l l30I09

Předrnětcm přezkotlmání v souladu s ustanovenin § 2 odst. 2 Zákona č, 42012004 Sb, jsou tlále oblasti:a) naklátlání a hospodaření s majetken ve vlaŠtrlictví svazku obcí,b) nakládání a hospoclaření s_ma]etkerl státll, s nín]ž hospoclaří svazek obcí,c) zadávállí a uskutečňováttí veiejnich zakázek, s vý.iiinkou úkonů a postupů přezkournanýclt
orgárern dohledtr podle zákorra č. 134120l6 Sb,, o zatlávání u"r";i y"r,'^ťár., u" ,"c"ipozdějších předpisri,

d) stav pohledávek a závazkťi a nakládání s nimi.e) rt:lčení z.a závazky í}zických a právnických osob,l) zastavování nloviqiclr a nenrovitých věói ve prospeclr třetích osob,
9] zřizování věcnýclr břernen k majetku svazku'obci ,h) írčetnictví vedené úzenlníln celkem,

lII. HLEDISKAPŘRZKOUMÁNÍrrospol,tŘnNÍ

Předlnět přezkoLrrrrán Í pod le ustanovcllí § 3 zákona č.42012004 Sb, (viz boi1 II. této zplávv) se ověiujcz hlcdiska:
a) dodržovárlípovinnostístanovenýchzvláštnírniplávrrínlipřctlpisy,
b.) souladu hospodařcní s finančníIli prostředky vó srovnánis .u)pÓ3t.r,,,c) dodrŽení ÚČclu PoskYtnLrté dotace nebo návratné íjnanční výpoirroci a poclrnínek jej ich použití,d) věcné a forrlálnísprávnosti cloklaclrj o přezkour-rrávanýclr operacích,

IV. DtrFINOVÁNÍonpovĚlNosrÍ

Za hosPodařenÍ. které bylo předmětcm přezkouInátrí a za .ielto zolsrazel.tí v účetrrích
a finančních výkazech,.je odpovědný statutární oigán svazku obcí.

Naší ťrlo]rou .jc, na zákIadě p.ovedeného přezkoumárlí hospoclaření, vyclat zpI.ávu o výslerlku
PiczkorrrnánÍ,hospodaíenÍ. V soulaclu se zákoneln o aurlitoreclr a Etickýni koáexem 'přijaqým 

rá,no,.ou
3tloltolu. Lcskš IcPtlbIlkY 1stne na Úzentnínl cclku nezávislí a splnili .jsnre i další eiickó povinnosti
vyplýva.jící z uvedcných předpisů. Rovnčž jsrne splnili požarlavky týkající se rízení kvali6,'sialrovené
mezinárodnírn standardem pro řízení kvality ISQC- l,

Přezkournání lrospodařen í j sm e provedli v souladu se zákonern o arrclitorech, aLlclitor.skýn standarcletn
Č. 52 a dalŠÍmi Ielevantnílni předpisy vydanýIni Konlorort aLrditorů české republiky 

"'r,,ri",l""""i,"i§ 2, 3 a l0 zákona č. 12012004 Sb. Podle tčclrto předpisťr jsme povinii nopranouot' o'l.uuc.t
Přezkorrrnání hosPodaření tak, abychom. získali onrezenou jistotu, zcla hospoclaření .uorl u nb"í .1"v souladu s hledisky přezkounrání hosporlaření (viz bocl IIL třto zprávy).

V. lúMcovÝ IIOZSAH PlrACi

za účelem vykonání přezkoumání hospodaření svaz]<u obcí a vyjádření závčrtt zpt-á:ly o výsledkLlpřezkournání hospodařerrí .by]y použity postupy k; shlonážděni dostaiečných
a vlrodnýclr dŮkazních infoI'tnací. Tyto postupy se svýnr ciiarakterem a načasovánínr liší od postupů
Prováděných u zakázkY PoskytLljící přirlěřenou jistotu a mají rnenší rozsalr a j.ou ou,litor"nl
aPIikovánY na základě jeho odborného úsudku l,četně vyhodnocení oblastí, v nichž. je u přednrětu
Přezkournání hosPodařeni pravděpodobný výskyt význarnných (nratcriirIníclr) clryb a rieclosiatků. při
vyhodnocovárlí těchto oblaStí auditor bere v írvahu vnitřrií kontrolní systéin svazku obcí. Použitó
postupy zalrrnují výběrový zprisob Šetření a VýZnamnost (Inaterialihl).ieánotlivých skutcčností, Mírajistoty získaná rr přezkountání hospodaření .je tLrclíž význanrně nizsi rreŽ.jistota, kteI.á by byla získána
pI,ovedcníIn zakázky poskytující přiměřenou.j istotu.
OznaČení vŠcch tlol<ladťr a jillýc]l nrateriálů využitých při přezkoLrIrrání lrospodaření svazku obcíjc
uvederlo v sanrostatl]ó příloze B, kteráje nedílnotr součástí této zprávy. v ránrci přezkor.rrnání
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]ng, Vlad im ira .lordová, auditorka
Evidenční čísl() auditorskóho opíávnění KAČRI l398
Božetčchova 945/5, 772 00 olonlouc
ldcnlifikačOí číslo: 42957338, DIČ| CZ585l l30l09

hosPodaření svazku obcí Činil auditor i další kroky a využíval i další informace, které nejsou součástí
tol]oto ozl]ačení.

YL ZLYĚhIZPnÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. VYJÁDŘENÍ K SOUI-ADU
HoSPoDAŘ[,NÍ

HOSPOD^ŘDNí SIJLEDISKY PŘIlZKoUMÁNÍ

Na ákIadě nárni Provedenélro přezkournání hospodařerrí svazku obcíjsnrc nezjistili žádné skutečnosti,
které bY nás vedIy k donrněnce, že přezkoirnrávarlé hospoclařeií není "vc 

všech r,}r,ro,"ny"r'
(nrateriálrrích) ohledech v souladu s hledisky přczkounlání liospoclaření uveclenými v boáě tII. tóto
z,právy.

B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTAI.KŮ

Zákon Č. 42012004 Sb, starioví, abyclrom ve zprávč r.rvecili závěr podle ustanovení § l 0 oclst. 2 písm. d)a oclst, 3 citovaného zákona, Toto ustanovení vyzadLrje, abycholrr ve své zprávě
o výslerlkLr Přezkoutrrátrí hospodařcní Lrvedli, ztla při přezkoLirnání hospoclařcní byly zjištěny chyby a
nedostatkY a vČenr případně spočívaly, a to bez oltleclLr na.je.jich výinanrnost ÚlateiiaIiti) a ie.ilcIl
vztah k hospodaření svazku obcí jako oelkLr,

Při přezkounrání lrospodařen í svazkLl obcí za I,ok 2020.jsmc nezjistili chyby a neclostatky,

C. UPOZORNĚNíNa pŘÍp,qoNÁ RtzIr,{

Na základě zjištění podle ustanovellí § l0 odst.2 pism. b) zákona č. 42012004 Sb, upozorirujeme rta
náslcclujíci případná rizika, která nrolrou rnít negativní dopad na hospodaření svazĚu obcí
v budoucnosti.

Rizika nebyIa z.jištěna.

D. PODÍL POHLEDÁVEI( A Z^YAZKŮ NA ROZPOČTU SVAZKU OBCi
A PODÍL ZASTAVENEHO MAJETKU NA CELKOVEM MAJETKU SVAZKU ÓBai

Podíl pohledávek ná rozpočlu

,q 
I Vymezenípohledáuek

B Vymezcní rozpočtových příinů 6 :]97 461.6] Kč
AlB* l00yo Výpočet po4i!q9!!§!4!9\ na rozpočtu 41%

Podíl závazl<ů na rozpočtu

C Vymezeni závazkťt 470 9]1.46 Kč
B Vymezení rozpočtových pří jmů 6 397 46 ] ,6l Kč
C/B* 100yo Jýpočet podí|u závazků na rozpočtu ,7%

Podíl Za§tavcného Inajctliu na cell(0vém lnajctku

D Vymczcni Zastavcného nlaietku 0Kč
E Vynreze!í nlajetku pro výpočet ukazatele 7l3 558. ]8 I(č
D/E+ 100 % Výpočet podí|u Zastaveného majetku na celkovém

majetku
0%



Irrg. Vladimira Joldová. aucIit()rki
l]videnčni čiSlo auditoťského oprávnčni KAc\R: l39íJ
Božetčchova 945/5. 772 00 olonoLrc
]dentilikačni čislo: 42957338, l)IČ: CZ585] ]30l0q

VII. DALŠÍ INFORMACE

Stanovisko svazl(u obcí k návrhu zprávy o výsledku přczkoumání hospotlirř.errí

NávIh zprávy o výsledl(u přczkounlállí hospodaiení VAK svazkLr obcí Plumlov Vícov za rok 2020byl,před je.jím vydáním p.o.iednán se statutáiníIrr oI,gánenl svazkLt obcí a k.jcjírrru rneni n"t yt1, au autovydárlí této zpr.ávy vzIleseIly žádné připornínl<y.

VyJtotoveno:
V Olollrouci dne 24,3.202 ]

Odpovědný audltor:
lng, Vladinrír,a Jordová
Dvidenční číslo auditorského o ění KAČR: ] 398
Božetčchova 945/5.712 00 O1o

Zpritv,1 o výsledku přezkounrání lrospodaření VAK svazkLr obcí Plunrlov - Vícov za rok 2020 byIaprojednána s předscdou představenstva DSo panem Atlolfenr Sušňenl a převzata dne 24.3.2021 .

a- VAK
svazku obcí

@ri'r'it\,:I -^xh".Y 
má dV 3 0 2předseda představenstva č0-47g2l196 t ,c CŽa tgzliéď"'

VAK svazku obcí Plurn]ov 3VíóÝ| P,o.t , lv 1 l,\, /ii8q/a1_5zclš1

6,'o,,>
fe--,*q
%:,5/
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lng. Vladilnira Joldová. aLtditorl<a
Evidenční čislo auditorského oplllvněni K^ČR: ]398
Božetčchova 945/5.772 00 olomouc
klcntifikačni číslo| 42957338. DIČ: czsl]5 l I30l09

Přílohy zprávy o qýsledku přezkourn:íní hospodaření:

l:i]"].l" 1 Přehied Právních PředPisů, jejichž souIad s přezkoumávaným hospodařerrím aLrclitor ověřilI)řiloha B označení všech dokladů ajiných tnateriáItj vytržilých při přezkouilání 1,o.po;;ř";ri 
'

Příloha A
Přehled Prr:rvnícIt PředpisŮ, s nimiž auditor u přezlroum:ivanéIro hosp<rdař.ení ověřil soul:rd

Při Pl'ovádění Přezkounrání hospodaření auclitor posuzr.rje soulad hospodaření s následqjícílni
právnírn i předpisy:

zákonenr Č, 120l2004 Sb,, o Přezl<ounrávání hospoclaření ítzenrnich sarnospr.ávnýoh celkťr
a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisti,

_vYhláŠkou ě, 44912009 Sb., o zprisobu, ierrnínech'a lozsahtr ťrdajů předkJárlaných plo hodnoceni
Plrlění sritního rozPoČtu, lozpočtů státních 1bndů, rozpočtťr ťrzernnícň sanosprávných o;lků, r;zpočlů
dobiovolných svazkŮ obcí a rozpočtťr Regionálních rad legionů soLrcllžnosti, ve zněrlí p.r,'re;si"r,
předpisri,

zákorrenr ó. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územtrích rozpočtů, ve znětrí pozdějších
předpisťl, a souv ise.jíc írrr i prováděcírni právníIni př"dpisy,
- vyhláškou č. 32312002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších přcdpisů,

zákonenr Č. 563/l99l Sb., o ílčctnictví, vc znění pozdčjšíon piěapisti, a soLlúsejícími provlrclěcinri
právníIni předpisy:
- vyhláškou č. 41012009 Sb., kterou se provádě.ií některá rrstatrovení zákona č. 563/199l Sb.,
o účetnictví, ve zněni pozdějšíoh předpisů, pro rrčkteié vybrané účetníjcdnotky,
- vYhláŠkou Č, 383/2009 Sb., o účetních záznamech v táchnické íbnnĚ vybrarrých ťlčetních jeclnotek ajcjich Předávání do centrálního systórnu írčetních itrforrnací státu a o požaáavcíclr na technické a
snríšcné forrny írčettlích záznarnri (technická vyhIáška o ťrčetních záznarneclr),

Ť::ki.l ťrČctnírni ýanclardy pl'o nékteró vlb1,1lré účclni .|ednotky, které vedoLl ťrčetnictví podle
vyhlášky č. 4l 0/2009 Sb.,

zákonerl č. l28/2000 Sb., o obcích, ve zněnípozdějších předpisů,
- zákonenr č. l31l20)6 Sb., o zadáváni vcřejnýclr zakázek, ve inění pozclč.jších předpisů,

zákoncln Č. 24312000 Sb,, o rozpočtovétn určení výnosti něl<terých daní územnirn samosprávnýnl
cclkrirrr a něktcrým státnim tbndtim (zákon o rozpočtovérl určenídaní), vc znění pozclějších pi"Jpir,i,
- nařízenÍIn vládY Č. 564/2006 Sb., o platových porněrech zalněstnallcťt ve vcřejných ,luzui"t,, o
sPrávě, ve znění pozdějŠÍch předpisti, provádějící některá ustanovení zákona č, 262lŽOb6 Sb.. zákoník
prácc, ve znění pozdějšíclr předpisri.
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hlg. Vladinlira Jordová, atlditorka
Ijvidcnční číslo audit()rského oprt'lvněni K^ČR: l398
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Příloha B
označeni všech dokladů a jiných materiálů využifých při přezkoumání hospodaření

Účetnictví, účetní závěrka, účetní knihy a sestavy za rok 2020- Učetní záVěrka VAK svazku obcí Plumlov - Vícov k 3 1.12.2020
(Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha účetní závěrky)

- Yýkaz pro hodnocenÍ plněBÍ rozpočtu územnich samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí Fin
2-12 MYAK svazku obcí Plurnlov - Vlcov k 3l.|2.2020

- Účetní deník
- Hlavní kniha
- Účtor,ry rozvrh
- Bankovní účty
- Zaíazovací protokoly
- Vyřazovací protokoly
- Odpisové plány
- Vnitřní oíganizační směmice VAK svazku obcí Plumlov - Vícov

Inventarizace majetku a závazkt! 7a rok 2020
- plán inventur
- Směmice o inventarizaci majetku a závazků
- Inventurní soupisy všech rozvahových a podrozvahových účtů- InventarizačnízpláVa

Rozpočet
- Sťednědobý v}hled rozpoětll202l - 2023
- Rozpočet na Ťok 2020
_ Rozpočtové změny - rozpočtová opatření

Usneseni a zápisy
- Usnesení valné hromady, představenstva za rok 2020
- Dokumentace o činnosti kontrolní a revizní komise za rok 2020

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
- Registr majetku
- Přírůstky maietku
- Ubytky majetku
- opíavy majetku

Finanční majetek
- seznam bank a bankovních účtů
- Bankovní aýpisy- Učetní doklady a související podkladová dokumentace

Pohledávky
- Saldo pohledávekk 31.122020_ Věková struktura pohledávek
- Rozpis tvorby opravných položek k pohledávkám
- Odpis, vyřazení pohledávek
- Vydané faktury
- Kniha rydaných faktur

Závazky
- Saldo závazků k 3l -l2,202O
- Přijaté faktury
- Kniha přijatých faktuť
- Mzdová agenda
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