
@A udit s.l;c.
Mi{kotíl1 5, 588 54 MŤákotin

lč: 26922746
DIČ: Cz26922746
mob: 777 996 350
drastich.bre@ť§ca]i,cz

zpn iva o vÝsrnnru pŘnzxouuÁNí rrospoo,q,ŘBNlí

podle ziikorra č. 93/2009 Sb.. o auclitorech a o znlěně některých zákonít. r,e znční pozdějších
předpisů. auditorského standardu č.52, dalšich re]evantních přepisťL r"ydaných Komorou

arrditorů České republiky. podle ustanovení 
"s 

42 ,U*ol,u č. l28/2000 Sb.. o obcích (obecní

z,iízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § l0 zákona č. 420/2004 Sb.. o

přezkoumár,ál-rí lrospodařelrí územniclr sairrosprávirýclr celkú a dobrovoinýclr svazků obci, ve

zněni pozdějších předpisťl (dále ien zákon č. 420/2004 Sb.).

pro ú7emní samosprávný celek, dobrovolný svuzek obcí

Vodárenský svuzek Podyjí

(dále jen o,územní celeko')

za olrdottí od 1.1.2018 do 31.12.2018

r. vŠEoItE(]NÉINFOIIMACE

Statutární orgán územniho celku: Yodárens§, svazek Pod_vjí zastoupený, předsedou

představenstva svazku panem Miroslavem Marečkem

Auditor/auditorská srrolečnost: DM Audit s.r.0. zastoupená odpovědným auditorem lng.
Břetislavem Drastichem.

Jména osob provádějícíclr přezkotlmálrí hospodaření územnílro celku:

Trrg. IJřetislav Drastich odpor,ědný auditor

lng. Zdeňka Drastichová - asistent

Další osoby podílející se rra přelroumání liospodaření územního celku: nebyly

Vymezení pra,t,omoci auditora k provedeni přezkoumáni hospodaření územního celku:

Auditor/auditorská společrrost provedla přezkourrraní hospodaření úzernního celku v souladu

s ustanovenítn § 4 odst. 7 zákt:na č. 12012001 Sb.. ustanovením § 2 písrrr. c) zákona č,

93/2,009 Sb.. o arrditoreclr a o změně některých zákonů. ve zněrrí pozdějších předpisů.



Místo přezkoumáni hospodaření územniho celku: Radkov čp. 12

588 56 Telč
Mrákotín 5
588 54 Mlakotín

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření územního celku proved€no:

Dílčí přezkoumání hospoclařerrí proběhlo ve dnech od 23.11.20l8 do 28.11.2018

Závěrečné přezkoumriní hospodařeni proběhlo v období od 7 .3.2019 do 10.4.20l9

Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření územního celku
auditorem/auditor§kou společností:

- ozračení pruní činnosti auditora, kterou byia or,ěíovací zakiuka zalliýena a den provedení,

Kontrola obsazení ťunkcí statutarního orgrinu, členů představenstva svazku před uzavřenim
smlou\y, provecleno dne 13.1 1.20l 8

- označerri poslední činnosti auditora na ověřovací zakázce předcházející lryhotovení zprávy a

den provedení.

Kontrola ukazatelů podílu polrledávek a závazkťr na rozpočtorlých příjmech svuku a podílu
zastaveného majetku na celkovém majetku DSO dle § l0 odst. (4) písm. b) zákona 42012004

Sb, k 31.12.2018, provedeno dne 9.4.2019.

II. pŘnolrĚr pŘEzKouMÁlIí HosponA.ŘnNí

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

ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle § 17 odst. 2 a 3 zákona č.

250/2000 Sb., o rozpočtorlfch pravidlech územnich rozpočtů, ve znění pozdějšich předpisů, a

to:

a) plnění přijmů a ýdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkaj ících se rozpočtoqy'ch
prostředkŮ,

b) finanční operace, týkající se tvorby a použiti peněžních fondů,
c) náklady a výnosy podnikatelské činrrosti uzemního celku,
d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě

smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na zikladě smlouvy s jinými
právnicklými nebo fyzickými osobami,

e) ťrnanční opeíace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictť,
f.) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutý,rni z Národního fondu a s dalšimi

prostředky ze zahraničí poskytnutými na zžú<ladě mezinárodních smluv,
c) vyúčtování a vypořádání finančních váahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům kajů k

rozpočtům obcí, k jirrým rozpočtum, ke státním fondům a k dalším osobám.

Předmětem přezkoumáLrí v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zíú<ona č. 42012004 Sb. jsou

dále oblasti:



a)
b)
c)

nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
rrakládani a hospodařeni s majetkerrr státu, s nímž hospodaŤí územní celek.
zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů
přezkoumaných orgánern dohledu podle zékona č, 13412016 Sb., o zadávári veřejných
zŇfuek, ve mění pozdějších předpisů.
stav pohledávek a závazkťr a rrakládání s nimi,
ručeni za záyazky fyzických a právnických osob.
Zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetich osob,
zíízovéní věcných břemen k nraietku územního celku.
účetnictví vedené územním ceikem,
ověření poměru dluhu územního celkr"r k průměru jeho příjmů za poslední 4
rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ rrosponlŘpxÍ

Předmét přezkounrrání podle ustanovení § 3 zákona č. 42012004 Sb. (viz bod II. této zprály)
se ověřuje z hlediska:

a) dodržovanipovirrnostístanovenýchzvláštnímiprávnímipředpisy,
b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovníiní s íozpočtem,
c) dodržení účelu poskltnuté dotace rrebo návratné finaněni výponroci a podmínek jejich

použití,
d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkounrávaných operacích.

Právní předpisy použité při přezkoumání hospodařeni pokývajicí výše uvedená hlediskajsou
uvedeny v přiloze A, kteráje součástí íéto zptávy.

Iv. DEFINovÁNioopovĚnNostÍ

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazeni v účetníclr
a finarrčních výk azecb, 1e odpovědný statutární orgián územního celku.

Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospoclaření, vydat zprávu o výsledku
přezkoumání hospodařerií. Přezkoumání hospodaření j srrre provedli v souladu se zákonem ě.

9312009 Sb., o auditorech a o změně někte4ých zákonů, ve mění pozdějších předpisů,
auditorským standardenr č. 52 a dalšími relevantními předpisy rrydanými Komorou auditoru
České republiky a s ustanoveními § 2, 3 a 10 zákona č.42012004 Sb. V souladu s těrnito
předpisy .isme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a plovést přezkoumiiní
hospodaření tak, abychom získa]i omezenou jistotu, zda hospodaření územního celku je
v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod Il1. této zprávy).

v, nÁlrcovÝRoZsAHPRACí

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření územního celku byly použity postupy ke
shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou sl".fon

rozsahem menší než u zakézky poskytujici přiměřenou jistotu ajsou auditorem aplikovány na
zakladě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb
a nedostatků. Při lyhoclnocování těchto rizk auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém

d)
e)
r)

h)
i)



územního celku. Porržité postupy zalrmuji r,ýběrový zpťLsob šetření a l,Ýznarnnost
( rrraterial in"l ) .jednotlivých skutečnoStí,

označení všech dokladů a jinýclr nrateriálů r.,vužitých pŤi přezkor.rmání hospodaření úzenrrriho
celku je uvedeno v sarnostatné příloze" která je nedilnou sorrčástí této zpráv;,. V rárnci
přezkoumaní hospodaření úzerrrriího celku činil auditor i další kroky a využival i dalši
inlormace. které ncjsou součástí tohoto označení.

zÁvĚR zpRÁ\ry o vÝsLEDKu pŘEzKot]MÁNi HospoDAŘENi

A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU tIOSPODAŘENÍ S HLEOISrY PŘEZKOLJMÁNÍ
HOSPODAŘENi

Na základě nánri prtlvedetrého přezkoumárrí lrospodaření úrzerrrního celku jsnre nezjistili
žádnou skutečnosl. která by nás vedla k přesr,ědčerrí. že přezkoumávané hospodařeni neni r.e
r,šech r,ýznamnýclr (materiálrrích) obleclech v souladu s hledisky přezktlur,rání lrospcidaření
uvedcnýnri v bodč l1l. této zprávy.

B. VYJÁDŘENí onrnoNrl CHYB A Nt]DOs]-,ATKťj

Zákon č. 42012001 Sb. stanoví. abychom ve zprávě ur,edli závčr podle ustanovení § 10 odst. 2
pism. d) a odst. 3 citovarrého zákona. Toto ustanoveni vl,žaduje, abychom ve své zprávě cl

rysJedku přezkounrání hospodaření LLvedii. zda při přezkor_rnrání hospodařeni byly zjištěn_v
chyby a neclostatky a l, čem případně spočír,al1,. a 1o bez olrledrr rra jejich 1,1,-znamnost
(nraterialitu) a jejich vztah k lrospodařeni územ,riho celku jako celkrr.

Při přezkoumání hospodaření úzcmního celku za rok 2018 jsme nez.jistili žádné chyby
a ncdostatky.

C. UPOZORNEN] NA PR1PADNA RIZIKA

Na základě zjištčni poclle ustanovení § l0 orlst. 2 písrn. b) ztrkona č. 120/2004 Sb.

upozor,ňujemc na následrrjící případná rizika. která nrohor: nrít negativl]í dopad na
lrospodařerrí úzcmnílro cclku v budoucnosti:

Žádná připadn á rizika nebyla z-.iištěna,

D. PODíL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKů NA RoZPočlU [jZEN{NíFI() CEI.KU
A PODÍL ZASTAVENÉHO MA]ETKU NA CELKOVÉM N4A.IETKLI ť;znl,rNiutl
CI]LKU

Pň výpočtu ukazatelťl nebyly zjištěny případné významné odchyiky mezi výpočlem
provedenýtrl územním celkem a auclitorenr.



Podi| pohledávek na rozpočtu

A Vymezení pohledávek 326 568Kč
B v).rnezeni rozpočtových příj mů 683 829 Kč
AlB* l00oÁ Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu 47,76%

Podfl závazků na rozpočtu

C Vymezení závazků 20 657 Kč
B V.vmezení rozpočtových příj mů 683 829 Kě
C/B*100% Výpočet podílu závazků na rozpočtu 3,02%

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku

D Vymezení zastaveného maj etku 0Kč
E Vymezení majetku pro výpočet ukazatele 54 127 Kč
D/E* 100% Výpoěet podílu zastaveného majetku na

celkovém majetku
0%

E. VYJÁDŘENÍ r POUĚnU DLUHU ÚZSMNÍHO CELKU K POMĚRU JEHO PĚjJMŮ
ZA POSLEDNÍ ČrVfu ROZPOČTOVÉ ROKY PODLE PRÁVNÍHO PŘEDPISU
UPRAVUJÍCÍHO ROZPOČTOVOU ODPOVĚDNOST

Ztl/r:otlě.42012004 Sb. stanoví, abychom v naší zprávě uvedli výrok o tom, že dluh uzemního
celku nepřekročil 60 % pruměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpoětové roky. V opačném
případě jsme povinni uvést, o kolik dluh územního celku překroči1 průměr jeho příjmů.

Dluh uzemního ce|ku nepřekroěil 60 % pruměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové
ťoky.

VI. DALŠÍINFORMACE

Stanovisko územního celku k návrhu zprály o výsledku přezkoumání hospodaření

Přílohou téIo zprávy o qýsledcích přezkoumriní hospodaření je, v souladu s ustanovením § 7

pism. c) zikona ó. 42012004 Sb., i písemné stanovisko územního celku k návrhu zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření.



ft. h lllqVyhotoveno dne

Auditorská spoiečnost:
DM Áudit s.r.o.

Evidenční č. 435
Zasttrupená:

Ing. Břetislav Drastich

razítko, podpis

Odpovědný auditor:

Ing. Michaela Svobodová
účetní

Vodáíenský svazek Podylí

ffir.'x
čó,t35 9

Ing. Břetislav Drastich, evidenční č. 14zl4

razítko, podpis

re

bg. Zdcňka Drastichová - asistcnt orior, M-'' 'knl

/,l,/+ /,plQ
Zpráva projednána se statutárním orgánem územního celku dne y'' ' ' ' " ' t

fi,,t ,1rll'2
Zpráva předrána statutámímu orgiá.rru územního celku dne / ' ' l

Pan Miroslav Mareěek
předseda představenstva svazku

okres Jihlava

podpis, razitko



Přílohy: VýkazprohodnoceníplněnírozpočtuÚSCaDSo (Fin2-12M)k31.12.2018
Rozvaha DSO k 31.12.2018

Výkaz zisku a ztráty DSO k 3 1 .12.201 8

Přiloha DSO k 31.12.2018
Seznam dokladů ajiných materiálů q.,užitých při přezkoumání hospodaření za
rok 2018,

Seznam dokladů a jiných materiálů lyužitých při přezkoumání hospodaření za rok
2018.

Bankovní výpisy 1.1.2018 - 31.12.201 8 2018/1 - l2
Faktury přiiaté 20l800l - 20l8048
Faktury vystavené 20l800l - 20l8006
Zápisy ě. t a 2 zjednání představenstva Vodárenského svazku Podyjí 20l8
Rozpočet na rok 2018 a rozpočtové opatření č. 1

Rozpoětoqý výhled na roky 20l8 - 2020
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2- 12 M k 31.12.2018

Rozvaha - Bilance k 31.12.2018

Výkaz zisku a ďíáty k31 .!2,201i8

Příloha k účetní ávěrce k 31 .12.201 8

Závěreěný íčet za rok2017
Přimání k dani z piijmú za rok 201,7

lnventarizace majetku a závazků k 31.12.2018, inventumí soupisy 1-3

Evidence majetku a odpisový plán na rok 201 8

Mzdová agenda za rok 2018

V Míákotíně 10.4.2019

Ing. Břetislav Drastich - auditor


