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ZPRÁvA
NE

z^vIsLÉno AuDIToRA
o výsledku přezkoumání hospodaření

Podle zákona ě. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně někteqých zákonů, ve znéni pozdějších předpisů
(dále jen ,,zákon o,auditorech"), auditorského standardu ě, 52, dalších relevantnícir prepisri uyaunY.t,
Komory auditorů Českérepubliky, podle ustanovení § 42 zákona ě, 12812000 Sb., o Óbcictr-louecni
zÍÍzenÍ),ve zněni pozdějších předpisů a podle ustanovení
10 zákona ě. 42012004 Sb.,
o Přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon č. 42012004 Sb.*)

§

pro dobrovolný svazek obcí

VAK svazku obcí Plumlov - Vícov
IČ:47921"J,96

za období od 1.1. do 31.12.202l

l17

Ing. Vladimíra Jordová, auditorka

Evidenčníčísloauditorského oprávnění raČR: t:g8
Božetěchova 94515,'772 00 Olomouc
Identifikační čis\o: 42957 338. DIČ: CZ585 1 1 3 0 l 09

I.

VŠEOBBCNE INFORMACE

Statutární orgrán dobrovolného svazku obcí (dálejen

,rsvazek obcí")

Auditor
Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření
svazku obcí

Adolf

Sušeň
předseda představenstva

VAK svazku obcí
plumlov - vícov
Ing. Vladimíra Jordová
Ev. čísloauditorského oprávnění KAČR 1398
Ing. Vladimíra Jordová
Ing. Tomáš Rašner - ělen auditorského !ýmu

Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření svazku obcí:
Auditor provedl přezkoumání hospodaření svazku obcí v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona
42012004 Sb., ustanovením § 2 pism. c) zákonao auditorech.

ě.

Místo přezkoumání hospodaření svazku obcí:
kancelář

vAk

svazku obcí plumlov

- vícov

auditorská kancelář

období, ve kteróm bylo přezkoumání hospodaření svazku obcí provedeno:
Jednorázové přezkoumání hospodaření proběhlo v období 23.3,

UrČenízahájení
společností:

-

29.03.2022.

a ukončenípřezkoumání hospodaření svazku obcí auditorem/auditorskou

Oznaéení první činnosti auditora, kterou byla
ověřovací zakázkazahájena a den provedení:

zasláni požadavkůauditora na přípravu podkladů
_ 3I.01.2022

Oznaěení poslední činnosti auditora na ověřovací
zakáace píedcbéaející
vyhotoveni zprávy a den
provedení:

shrnutí závérů přezkoumiání

il.

hospodaření

23.03.2022

pŘnluĚrpŘnzrouvtÁNíHospoDAŘnNí

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení § 2 odst.

l

zákona é" 42012004 Sb. údaje o ročním
hospodaření, tvořící součást závěrečného úětu podle § 17 odst. 2 a 3 zékona ě.25012000 Sb., o
rozpoětor4ých pravidlech územníchrozpoětů, ve znění pozdějšíchpředpisů, a to:
plnění příjmů a v}dajů rozpočtu včetně peněžních operací, qýkajících se rozpočtových

a)

b)
c)
d)
e)
0
g)

prostředků,
finančníoperace, tykajicí se tvorby apoužitípeněžních fondů,
náklady a výnosy podnikatelské činnosti svazku obcí,
penéžníoperace, tykajici se sdružených prostředků vynakládaných na zékladě smlouvy mezi
dvěma nebo více územnímicelky, anebo na základé smlouvy s jinými právnickými nebo

fyzickými osobami,
finanění operace, tykqicí se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
hospodaření a nak|ádání s prostředky poskytnut}mi z Národního fondu a s dalšími prostředky
ze zaht aniéíp o skytnut}m i na základé m ezinárodních sm l uv,
vyúčtovánía vypořádání finančníchvztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtůmkrajů,
k rozpoětŮm obcí, k jiný.rn rozpočtům, ke státním fondům a k dalšímosobám.

h)
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Předmětem přezkoumrání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zéů<ona ě. 42012004 Sb. jsou dále oblasti:
a)
nakládáni a hospodaření s majetkem ve vlastnictví svazku obcí,
b) nakládání a hospodaření s majetkem sátu, s nímžhospodaří svazek obcí,
c)
zadáváni a uskuteěňování veřejných zakének, s qýjimkou úkonůa postupů přezkoumaných
orgánem dohledu podle zákona ě, 13412016 Sb., o zadáváni veřejných zakinek, ve znéni
pozdějšíchpředpisů,

d)
e)
D
g)
h)

ilI.

stav pohledávekazávazků a nakládrání s nimi,

ručenízazávazky fyzických a právnických osob,
zastavování movit}ch a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
zřizováni věcných břemen k majetku svazku obcí,
účetnictvívedené územnímcelkem

HLEDIsKApŘnzxouvrÁNÍrrospoDAŘENÍ

Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona ě.420/2004 Sb, (viz bod II. této zprávy) se ověřuje
z hlediska:
dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,
souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpoětem,
dodrženíúěelu poskytnuté dotace nebo návratné finančnívýpomoci a podmínek jejich použití,
věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích,

a)
b)
c)
d)

ry.
Za

DEFINovÁNÍoDPovĚoNosrÍ
hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a

a finančníchvýkazech,je odpovědný statutární orgán svazku obcí

Za

jeho zobrazeni

v účetních

Našíúlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přrjatYm Komorou

auditorů Ceské republiky jsme na územním celku nezávislí a splnili jsme i dalšíetické povinnosti
vyplývající z uvedených předpisů. Rovněž jsme splnili požadavky tykajícíseřizení kvality stanovené
mezinarodním standardem pro řízení kvality ISQC 1.
Přezkoumání hospodařeníjsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, auditorským standardem
ě. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů Českérepubliky a s ustanoveními
§ 2, 3 a l0 zákona ě. 42012004 Sb. Podle těchto předpisů jsme povinni naplánovat a provést
přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření svazku obcí je
v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

V.

RAMCOVY ROZSAII PRACI

Za úéelem vykonání přezkoumání hospodaření svazku obcí a vyjádření závěru zprávy

přezkoumání hospodaření

o výsledku

byly použity postupy ke shromáždění dostatečných

a vhodných důkazních informací. Tyto postupy se sým charakterem a naěasováním lišíod postupů
prováděných u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a mqi menšírozsah a jsou auditorem
aplikovány na základé jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení oblastí, v nichž je u předmětu
přezkoumání hospodaření pravděpodobný qýskyt významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při
vyhodnocovaní těchto oblastí auditor bere v úvahu vniřní kontrolní systém svazku obcí, Použité
postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností. Míra
jistoty ziskaná u přezkoumání hospodaření je tudížvýznamně nižšínež jistota, která by byla ziskána
provedením zakázky poskytuj ícípřiměřenou j istotu.
Oznaěení všech dokladů a jiných materiálů využi!ých při přezkoumání hospodaření svazku obcí je
uvedeno v samostatnépříloze B, která je nedílnou součástí této zprávy. V rámci přezkoumání
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hospodaření svazku obcí činil auditor i dalšíkroky a využival i dalšíinformace, které nejsou souěástí
tohoto oznaéení.

VI.

ZÁVĚn ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘtNÍ

A. VYJÁDnPNÍ K
HOSPODAŘBNÍ

SOULADU HOSPODAnENÍ S HLEDISKY

PŘPZrOUVIÁNÍ

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření svazku obcí jsme nezjistili žádné skutečnosti,
které by nás vedly kdomněnce, že přezkoumávané hospodaření není ve všech qíznamných
(materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této
zprávy.

B.

VYJÁDŘBNÍ OHt EDNĚ CHYB ANEDOSTATKŮ

ZéŮ<on

a

ě. 420/2004 Sb. stanoví, abychom ve zprávé uvedli závěr podle ustanovení § l0 odst. 2 písm. d)

3

ve

citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom
své zprávé
o qýsledku přezkoumání hospodařeni uvedli, zdapíi přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a
nedostatky a v čem případně spočívaly,a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich
vzíahk hospodaření svazku obcí jako celku.

odst.

Při přezkoumrání hospodaření svazku obcízarok}l2ljsme nezjistili chyby a nedostatky.

C.

UPOZORNĚNÍ Na pŘÍpaoNÁ RIZIKA

Na základě zjištění podle ustanovení § 10 odst. 2 písm, b) zákona é. 42012004 Sb. upozorňujeme na
následující připadná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření svazku obcí
v budoucnosti.

Rizika nebyla zjištěna.

D. PODÍL POI{LEDÁVEK

A ZAVeZrÚ NA

ROZPOČTU SVAZKU

A PODÍL ZASTAVENBUO VaIBTKU NA CELKOVEM MAJETKU SVAZKU OBCÍ

OBCÍ

Podíl pohledávek na rozpočtu

A
B

AlB*

l00Yo

Vymezení pohledávek
Vymezení rozpočtoqich příjmů
Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu

3

012l20,90Kč
Kč

6 785 705,6l

44%

Podíl záv azků na rozpočtu
C

B

C/B*l00oÁ

Vymezení závazktl
Vymezení rozpočtových příimů
Výpočet podílu závazki na rozpočtu

586 324,63 Kč
6 785 705,61Kč

9%

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku
D

E

D

/E*

I00Yo

Vymezení zastaveného ma|etku
Vymezení majetku pro výpočet ukazatele
Výpočet podílu zastaveného majetku
majetku

0Kč
na

859 833,18

celkovém

Kč

0%
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E. wrÁoŘBNí

pouĚnu DLuHu svAzKu oBcí K poMĚRu JEHo pnírvúza

POSLEDNÍ ČrVru ROZPOČTOVÉROKY PODLE PnÁrrNÍHO PĚGDPISU UPRAWJÍCÍHO
ROZPOČTOVOU ODPOVĚDNOST

Zákon é. 42012004 Sb. stanoví, abychom v našízprávě uvedli qýrok (vyjádření) o tom, že dluh svazku
obcí nepřekročil 60 % pruměru jeho příjmůza poslední čtyři rozpočtové roky. V opačnémpřípadě
jsme povinni uvést, o kolik dluh svazku obcí překročil pruměr jeho příjmů.
Rozpoětová odpovědnost dle § 17 zákona2312017 Sb., o pravidlech rozpoětové odpovědnosti.
Dluh svazku obcí nepřekročil 60 % průměru jeho příjmůza poslední 4 rozpoétové roky
Pruměr příjmůza poslední 4 roky

6 617 tis.

0Kě

Dluh celkem

Kč

0%

Podíl dluhu k pruměru příjmů

vII. DALŠÍnvronnnacn
Stanovisko svazku obcí k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
Návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření VAK svazku obcí Plumlov - Vícov za rok 2021
byl před jejím vydáním projednán se statutárním orgánem svazku obcí a k jejímu znění nebyly do data
vydání téta zprávy vzneseny žádné připomínky.
Vyhotoveno:

V Olomouci

dne 29.03.2022

Odpovědný auditor:
Ing. Vladimíra Jordová

Evidenční číslo
Božetěchova 945l5,772

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

VAK

svazku obcí Plumlov

- Vícov za rok 2021

projednána s předsedou představenstva DSO panem Adolfem Sušňem a pŤevzata dne 29

.03

byla

.2022.

ťAK

svazku obci

,1)B

* Vicov
PLuMLo\í
,\,l. ,ll
pLuíťt
Rurlé armáCy302
03

1čo 4792
''l

Pro:

,.

l6Bq/93-5ZS/S'
. ; ,,"747921196
"

.,.

VAK

Adolf Sušeň
předseda představenstva
svazku obcí Plumlov

- Vícov
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Přílohy zpráw

o

výsledku přezkoumání hospodaření:

Příloha A Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil
Příloha B Označenívšech dokladů a jiných materiálů ryužit}ch při přezkoumání hospodaření

Příloha

A

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

Při provádění přezkoumaní hospodaření auditor posuzuje soulad hospodaření

s

následujícími

právními předpisy:

-

zákonem

č. 42012004

Sb.,

o

přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků

a dobrovolných svazků obcí, ve znénipozdéjšíchpředpisů,

vyhláškou ě. 44912009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajůpředkládarých pro hodnocení
plnění státního rozpočtu, rozpoětů sLátních fondů, rozpočtůúzemních samosprávných celků, rozpočtu
dobrovolných svazků obcí a rozpoětů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších

-

předpisů,

-

zílkonem é. 25012000 Sb.,

o rozpočtových pravidlech územníchrozpoětů, ve znění pozdějších

předpisů, a souvisej ícímiprováděcím i právními předp isy :
- vyhláškou é.32312002 Sb., o rozpoětové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem é.56311991 Sb., o účetnictví,ve znéni pozdějších předpisů, a souvisejícímiprováděcími
právními předpisy:

_ vyhláškou é. 41012009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ě. 563/199l Sb.,
o úěetnictví,vezněni pozdějších předpisů, pro některé vybrané úěetníjednotky,
- vyhláškou é. 38312009 Sb., o úěetnich záznamech v technické formě vybraných účetníchjednotek a
jejich předávaní do centrálního systému účetníchinformací státu a o požadavcíchna technické a
smíšenéformy účetníchzánnarnů (technická vyhláška o účetníchzánnamech),
- českými účetrrímistandardy pro některé vybrané účetníjednotky, které vedou účetnictvípodle
vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
- zákonem é. I?8l2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějšíchpředpisů,
zákonem č. 13412016 Sb., o zadávání veřejných zakének, ve znění pozdějších předpisů,
_ zákonem é.24312000 Sb., o rozpočtovém určeníqýnosů někteých daní územnímsamosprávným
celkům a někte4im státním fondům (zákon o rozpočtovém určenídaní), ve znénipozdějších předpisů,
_ naíizenim vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a
správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona é.26212006 Sb., zákoník

-

práce, ve znění pozdějších předpisů.
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Příloha B

Označenívšech dokladů a jiných materiálů využifých při přezkoumání hospodaření

Účetnicwí, učeffii závěrka, účetníknihy a sestavy zarok202l
- ÚOetri zbvérka VAK svazku obcí Plumlov - Vícov k 3l .12.202l
závérky)
(Rozvaha, Yýkaz zisku a ztráty,Wiloha účeúrí
- Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územníchsamosprávných celků a dobrovolných svazků obcí Fin
2-12M VAK svazku obcí Plumlov * Vícov k31.|2,202l

-

Úeetní deník

Hlavní kniha
ÚCtovY rozvrh
Bankovní účty
ZaŤazovacíprotokoly

Yyřazovacíprotokoly
Odpisové plany

Vnitřní organizační směrnice

VAK

Inventarizace majetku a závazktl za rok

-

svazku obcí Plumlov

- Vícov

202l

plan inventur
Směmice o inventarizaci majetku azávazktt
Inventurní soupisy všech rozvahoaých a podrozvahoqých účtů

Inventarizačnlzpráva

Rozpočet

-

Střednědobý qýhledrozpočtu 202l

-2023

Pravidla rozpočtovéhoprovizoria, rozpočet narck2021
Rozpočtovézměny - rozpočtová opaťení

Usneseni a zápisy
Usnesení valné hromady, představenstvazarok2021
Dokumentace o činnosti kontrolní areviznlkomise zarok2l2I

-

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
Registr majetku
Přírůstky majetku

-

-

Ubytty majetku
Opravy majetku

Finančnímajetek
seznam bank abankovních účtů

-

Bankovní výpisy

Účetní doklady a související podkladová dokumentace

Pohledávky
Saldo pohledávek k31.12.2021
Věková struktura pohledávek

-

Rozpistvorby opravnýchpoložekkpohledávkám
Odpis,vyřazenípohledávek
Vydané fakry
Kniha vydaných faktur

Závazky

-

Saldo závazkťlk31,12.202l
PŤijaté faktury

Kniha přijafých faktur
Mzdová agenda
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