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@A udit §.lio.
MŤlákoťn 5, 588 54 Mřákotín
]Č: 26922746
Dlc: c226922746
mob: 7?7 996 350
drasticlr.bre(z]tiscali. cz

zppÁva o vÝslrrrxu pŘnzxoulrÁF[í HosponA.ŘRNí

podle zákona č. 93i2009 Sb., o auditorech a o změt-tě rrěkterýclr zákonťl. l,e zrrční pozdčjších
předpisů. auditorského slanclardu č.52. dalších relevantníclr pr'episů vl,darrých Komorou
auditoru Českó rcpubliky, podle rrstanovení § 42 zákona č. 12tl/2000 Sb.. o obcích (obecrrí

zŤízeni). r,e ančni pozdčjšíclr pŤedpisů a podle ustanol,errí § 10 zákona č. 420/200'1 Sb.. o
pŤezkournávání lrospoclaření úzetnltích sanrosprávných celkťt a dobrtrvoiných svazkit obci, r,e

zriení pozdějších oředpisů (lálejen zákon č. 420/2004 Sb.).

pro územní samosptóvný celek, dobrovolný svazek obcí

Vodúrenský svazek Podyjí

(dále jen ,oúzemni celek")

za období od I.I.20I9 do 31.12.2019

l. vŠEoBEcNÉ,INFORMACE

Statutární orgán územního celkul Vodárens§ svazek Pod,vjí zastoupený předsedou

přcdstavensfva svazku panem Miroslavem Marečkem

Auditor/auditorská společnost: DM Audit s.r.o. zastoupená odpovědným auditorem Ing.
Břetislal,em Drtstichem.

Jnréna osob pror,ádc!iících přezkounrání hospodařerrí územnílro celkr,r:

lng. Břetislav Drastich - odpovědný audiror

Irig. Zdeňka Draslichol,á - asistent

Další osclby podílející st: nrr přezkounrání lrospodařerrí územního celku: nebyly

V"vmezení pravomoci auditora k provedeni přezkoumáni hospodařeni rizemniho celku:

Auditoriauditorská společnost provedJa přezkourrání hospodaření územnilro celku v souladu

s ustanovenínt § 4 ods1. 7 z,ákona č. 420i2004 Sb,. ustanovenítn § 2 písn. c) zákona č.

93/2009 Sb.. o arrditorech a cl z,ntěnč některÝch zákonů. ve znění pozdějšich předpisů,



Místo přezkoumání hospodaření územního celku: Radkovčp. 12

588 56 Telč
Mrákotín 5
588 54 Mrrikotín

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření územního celku provedeno:

Dílěí přezkoumání hospodařeni proběhlo ve clnech od 28.11.20l9 do l0.I2.20I9

Závěrečné přezkoumrlrú hospodaření probělrlo v období od 7.5.2020 do 20.5.2020

Určení zaháieni a ukončení přezkoumání hospodaření územního celku
auditorem/auditorskou společností:

- označení pruní činnosti auditora, kterou byla ověřovací zakáuka zahájena a den provedení,
Kontrola obsazení funkcí statutárního orgáru. členů představenstva svazku před uzavřením
smlouvy, provedeno dne 21.10.2019

- označení poslední činnosti auditora na ověřovací zakézce předcházející vyhotovení zprávy a

den provedení.

Kontrola ukazatelů podílu pohledávek a závazki na rozpočtoqých příjmeclr svazku a podílu
zastaveného majetku na celkovém rnajetku DSO dle § 10 odst. (4) pism, b) zákorra 42012004

Sb, k 31.12.2019. provedeno dne l8.5.2020.

n. pŘnnnnĚr pŘEzKouMÁNí rrospoolŘnnlí

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení § 2 odst. l zákona č. 42012004 Sb. údaje o

ročnim hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle § 17 odst. 2 a 3 zlkona č.

25012000 Sb., o rozpočtoťch pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozděj ších předpisů, a
to:

a) plnění příjnrů a qidajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtoqých
prostředkŮ,
finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžnich fondů,
náklady a výnosy podllikatelské činnosti územního celku,
peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na zékladě
smlouly mezi dvěma nebo více územními celky. anebo na základě smlouvy s jinými
právnickými nebo fyzickými osobami,
finanční opeŤace, týkajicí se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnicwí,
hospoclaření a nakládání s prosďeclky posky.nrutlrni z Národního f,ondu a s dalšimi
prostředky ze zahraniči poskytnutými na základé mezinárodních srnluv,
vyúčtování a vypořádání í'inančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům kťaj ů, k
rozpočtum obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobárn.

Předmětem přezktrLrrnání v souiadu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 42012004 Sb. jsou

dále oblasti:

b)
o)

d)

e)

0

s)



a)
b)
c)

nakládriní a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
nakládriní a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
zadávini a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonťr a postupů
přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných
zakilzek, ve znění pozdějších předpisů,
stav pohledávek a závazků a nak]ád,íní s nimi,
ručeni zazávazky fyzických a pravnických osob,
zastavováni movidch a nemoviqých věcí ve prospěch ďetích osob,
zřizovžni věcných břemen k rnajetkrr územního celku,
účetnictvi vedené územním celkem,
ověření poměru dluhu rizemnflro celku k průměru jeho příjrnů za posledrrí 4
rozpočtové roky podle právniho předpisu upralujícibo rozpočtovou odpovědnost.

IIt. HLEDISKA pŘpzroumÁnÍ rrosronaŘnNÍ

Předmět pŤezkoumrirrí podle ustanovení § 3 zákona č,42012004 Sb, (viz bod II. této zprávy)
se ověřuje z hlediska:

a) dodržovánípovinnoslístanovenýchzvláštnímiprávnínripředpisy,
b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
c) dodržení účelu poskYnutó dotace rrebo návratné finanční qý,pomocí a podmínek jejich

pouátí,
d) věcné a formální správnosti dokladťr o pŤezkoumávaných operacích.

Právní předpisy použité při přezkoumání hospodařeni pokrlýwající výše uvedená hlediskajsou
uvedeny v příloze A, která je scrŇástí této zpraly.

Iv. DEFINOVÁNÍoopovĚoxosri

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobtazenj v účetrríclr
a finančních výkazech, je odpovědný statutánri orgán úzenmílro celku.

Naši úlohou je, na zrákladě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprálrl o výsledku
přezkor,unání lrospodařerrí. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v soulaclu se ziikonem č.
93/2009 Sb., o auditorech a o změně někte4ých zákcrnťr, ve znění pozdějších předpisů,
auditorským standaldem č. 52 a dalšími relevantnínri předpisy, v_vdanými Komorou auditoni
České republiky a s ustanoveními § 2,3 a I0 zikona č. 42012004 Sb. V souladu s těmito
pŤedpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání
hospodaření tak, abychom získali omezenotr jistotu, zda hospodaření územniho celku je
v souladu s hledisky přezkoumáLrú hospodaření (viz bod IlI. této zprávy).

v. nÁucovÝRoZSAHPRACí

Za ičelem vykonání přezkounrání hospodaření úzenrnílro celku byly použiry postupy ke
shromiťdění dostatečných a vhodných důkazních iníormací. Tlto postupy jsou svifin
rozsahem menši rrež u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na
zákJadě jeho odbornélro úsudku včetně vyl.odnocení rizik r"ýznarrrných (materiálních) chyb
a nedostatků. Při vyhodnocování těchto iizik ar,rditor bere v úvahu ."titřní kontrolní systém

d)
e)
f)

c)
h)

D



územního celku. Použité postupy zahrnuj í \ýběroyý způsob šetření a významnost
(rnaterialitu) j edrrotlivých skutečnosti.

Označení všech dokladů ajiných materiálů využitých pŤi přezkoumání hospodaření územniho
celku je uvedcno v samostatné příloze, ktcrá je nedílnou součástí této zpráq,. V rtirnci
přezkoumání hospodařeni územního celku ěinil auditor i další koky a vy-rržíval i další
informace, které nej sou součástí tohoto označení.

ZÁVĚn ZPRÁVY O V.ÍSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. VYJÁDŘ€NÍ K SOt]LADU HOSPODAŘENÍ S HLPOISrY PŘEZKOUMÁNÍ
HOSPODAŘENi

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření územního celku jsme nezjistili
žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkounrávané hospodaření není ve
všech významných (materiálrrích) ohledech v souladu s hledisky přezkournáni hospodaření
uvedený,mi v bodě lII. této zprávy.

B. VYJÁDŘ,ENÍ oHrBoNĚ CHYB ANEDOSTATKŮ

Zákon č. 420/2004 Sb. stanoví. abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2
písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o
výsledk-u přezkoumáni hospodaření uvedli, zda při přezkoumriní hospodaření byly zjištěny
chyby a nedostatky a v čem přípaclně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost
(materialitu) a je.jich vztah k hospodaření územního celku jako celku.

Při přezkoumání hospodaření územního celku za rok 2019 jsme nezjistili žádné chyby
a nedostatky.

C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

Na základě zjištění podle u§tanovení § l0 odst. 2 písm. b) zákona ě. 420/2004 Sb.
upozorňujeme na následující případná rizika, která mohou mít negativní dopad na
hospotlaření územnílro celku v budoucnosti:

Žádná případná rizika nebyla zjištěna.

D. PODÍL POHLEDÁVEK A Z^YAZKŮ NA ROZPOČ]TU ÚZEMNÍFIO CELKU
A PODÍL ZASTAVENÉHO MAIETKU NA CELKOVEM MAJETKU ÚZelrNÍnO
CELKU

Při výpočtu ukazatelů nebyly zjištěny připadné významné odchylky
provedenýnr územním celkenr a auditorem.

mezi vipočtem



Podíl pohledóvek na rozpočtu

A V}rynezeni pohledávek 420 255 Kč
t] Vymezeni rozpočtových pří j rnů o]l 415 Kč
A/B* 100% Vl,počct podílu pohledávek na rozpočttt 67,62%

Podil závazků na rozpočtu

C Vymezení závazků 52 771 Kč
B Vymezení rozpočtov,ých přij mů 621 415 Kč
C/B*100% Výpočct podílu závazků na rozpočnr 8.49 %

Podíl zastaveného majetku na celkoyóm majetku

D Vy,mezení zastaveného maj etku 0Kč
E Vlnnezelrí rnajetku pro výpočet ukazatelc 54 127 Kč
D/E*100Yo Výpočet podílu zastaveného rnajctku na

celkovém majetku
0%

E, VYJÁDŘENí r poltĚRt.l DL.UHU úzpnnvíHo CELKU KPOMĚRU JEHO PŘí.rMů
ZA POSLEDNÍ Čryfu ROZPOČTOVÉ, ROKY PODLE PRÁ\NÍHo PŘ€DPISU
UPRAVUJÍCÍHO ROZPOČTOVOU ODPOVĚDNOST

Zikon č. 42012004 Sb. stanoví, abychom v naší zpnivě uvedli výrok o tom, že dluh územního
celku nepřekročil 60 % pruměnr jeho příjmů za poslední čtyři rozpoětové roky. V opačném
případě jsme povirrrri uvést, o kolik dluh uzemnilro celku překročil průměr jeho příjmů.

Dluh územního celku nepřekočil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové
roky.

VL DALŠi INFORMACE

§tanovisko územního celku k návrhu zpráry o výsledku přezkoumání hospodaření

Přílohou této zprár,y o qýsledcích přezkoumání hospodaření je, v souladu s ustanovením § 7

písm. c) zákona č. 42012004 Sb., i písenrné stanovisko územrrího celku k návrhu zprávy
o v,ýsledku přezkoumání hospodaření.
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Auditorská společnost:
D]|.,{ Áudit s,r.o.

Eviderrční č. 435

Zastorrpená:

razítko, podpis

0dpovědný auditor:

Ing. l}řetislav Drastich. er irlenční

Ing. Zdeňka Drastichová asistent podpis

Zpráva plo.icclnána se statutáťninr tlrgáncnr ťlzomniho celku dne

Zpráva předána statutámímu orginu územního celku dne

Par-r N4iroslar, \,,ía:,eček

předseda představenstva svazku

/tl í /rltl

/,l, í l,t,l4

Ing. Miclraela Svob*dová
účt:tní

§VazekPdylí
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lng. Břetislav Drastich
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podpis. razítko podpis. razíti;o



Přílohy: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu IJSC a DSO (Fin 2-i 2 M) k 31.12.2019
Rozvaha DSO k 31.12.2019
Výkaz zisk-u a ztráty DSO k 31,12.2019
Příloha DSO k 31.12.2019
Semam dokladů ajiných materiálů využirých při přezkoumání hospodařeni za
rok2alý.

Seznam dokladů a jiných materiálů lyužifých při přezkoumání hospodaření za rok
2019,

Bankovní výpisy MONETA, a,s. 1.1.20l9-23.8.2019 20I9lI 8

Bankovní výpisy ČS, a.s. 23.8.2019 - 31.12.2019 2019/1 -20191 5

Felr l r rrv nřiietÁ ,'t0 
| qnol - ]n lan64

Faktury vystaverré 20190001 - 20l90006
Zápisy ě. 1 a2 z jednání představenstva Vodárenského svazku Podyj í 20l9
Rozpoěet na rok 2019 a rozpočtové opatření č. l
Rozpočtový výhled na roky 2020 - 2022
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M k 31 ,12.2019

Rozvalra - Bilance k 3 l. l 2.20 l 9

Výkaz zisku a áni§ k 3l .12.2019
Příloha k účetní závěrce k 31.12.20l9
Závěreélý účet za rok 20 l 8

Přiznání k dani z přijmů za rok 20l8
Inventarizace majetku a závazků k3I.12.2019, inventurní soupisy 1-3

Evidence majetku

Mzdová agenda za rok 2019

V Mrákotíně 20.5.2020

Ing, Břetislav Drastich - auditor


