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AUDIT-riÁNĚ

Vídeňská 89' 639 00 Bmo, Tel.: +420 543 243 108

ZPRÁvA o vÝsLEDru pŘnzxoUMÁNÍHoSPoDAŘrNÍ

podle zákona č. 93lz009 Sb., o auditorech a o změně někteých zákonů, ve znění pozdějších předpisů'
auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů vydaných Komorou auditoru Ceské republiky,
podle ustanovení $ 42 zákona č' 12812000 Sb., o obcích (obecní ňízeni), ve znění pozdějších předpisů
a podle ustanovení $ l0 zríkona č' 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodďení územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dálejen ,,zikon č' 420/2004 Sb.,,).

pro dobrovo|ný svazek obcí

Mikulovsko

IČo 70419027

za období od 1'. 1. 2011 do 31. Í2,2011

I. Všeobecné informace

Statutární orgán územního samosprávného ce|ku (dá|e jen územní ce|ek..):

JozefPavlík, předseda dobrovolného svazku obcí Mikulovsko (dále také DSo)

Auditorslcí společnost:

AUDIT-DANE, spol. s r. o. Vídeňská 89, 639 0O Bmo,IČ 64510727,
osvědčení Komory auditorů ČR číslo 198.

Jména osob provádějících přezkoumání územního ce]ku:

Další osoby podílející se na přezkoumání hospodďení územního celku:

Místo přezkoumání: V sídle účetní, obci Bavory

Ing. Pavla Dvořáková

Josef Winkler, DiS.
Ing. Jitka Zapulová

období' ve kterém by|o přezkoumání hospodaření provedeno:

Přezkoumání hospodaření na místě proběhlo dne 8. 1 1. 201 1 a 15. 5.2012, zpráva byla dokončena dne
8. 6. Z0l2



il. Předmět přezkoumání hospodaření

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení $ 2 odst. 1 zákona č' 42012004 Sb., údaje o ročním

hospodďení, tvořící součast závěrečného účtu podle $ 17 odst. 2 a 3 zákona č. 25012000 Sb.' o

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve mění pozdějších předpisů, a to:

a) plnění příjmů a ýdajů rozpočtu včetně peněŽních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,

b) finanční operace, t'ýkající se tvorby a pouŽití peněŽních fondů,
c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
d) peněžní operace, ýkající se sdružených prostředků vynakládaných na zák|adě smlouvy mezt

dvěma nebo více Územními celky, anebo na zžk|adě smloulry sjinými právnickými nebo

ýzickými osobami,
e)finančníoperace,{ÍkajícísecizíchzdrojůvesmysluprávníchpředpisůoúčetnictV
I hospodďení a nakiádání s prostředky posk}tnutými z Niírodního fondu a s dalšími prostředky Ze

zalŤaničí poskytnutými na základě mezinarodních smluv,
g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům

obcí, k jiným rozpočtům, ke stiítním fondům a k dalším osobám.

Podle zjištění na místě DSo nemá náplň pro předmět přezkoumání uvedený pod písmeny b)' c)' d).

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením $ 2 odst. 2 zákona ě. 4zolz004 Sb., jsou dále oblasti:

a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví úZemního celkr!
b) nakládání a hospodaření s majetkem stiítu, s nímž hospodaří územní celek,
cj zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s ýimkou úkonů a postupů přezkoumaných

orgánem dohledu podle zakona č,' 15712006 Sb., o veřejných zakazkách, ve Zlrění pozdějších

předpisů,
d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
e) ručení za závazky ýzických a právnic\ých osob,
fl zastavování moviých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
g) ňizování věcných břemen k maj etku územního celku,
h) účetnictví vedené územním celkem.

Podle zjištění na místě DSo nemá náplň pro předmět přezkoumání uvedený v $ 2 pod písmeny b) 
") 

0'

c).

ilI. Il|ediskapřezkoumáníhospodaření

Předmět přezkoumríní podle ustanovení $ 5 zrákona č. 42O/2OO4 Sb. (viz bod II. této zprávy) se ověřuje

z hlediska:

a) dodrŽování povinnosti stanovených zvláštními právními předpisy'
b) souladu hospodďení s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
c) dodržení účelu posk}'tnuté dotace nebo návratné finanční ýpomoci a podmínek jejich poúití'

d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávarqých operacích.
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Iv. Definováníodpovědností

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a z a jeho zobrazení v účetních a finančních ýkaz*h,
je odpovědný statut.ímí orgán dobrovo|ného svazku obcí Miku|ovsko.

Naší úlohouje, na zríkladě provedeného přezkoumání hospodďení, vydat zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření. Přezkoumrání hospodďení jsme plovedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech,
ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními přepisy vydanými
Komorou auditoru Ceské republiky a s ustanoveními $ 2, 3, 10 a 17 odst. 2 zákonu č. 420/2004 sb,
V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání
hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu zda hospodďení dobrovolného svazku obcí
Mikulovsko je v souladu s hledisky přezkournání hospodďení (viz. bod III. této zprálry).

v. Rámcový rozsah prací

Za účelem lrykonání přezkoumríní hospodďení DSo byly použity postupy ke sluomáždění dostatečných a
vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující
přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na zríkladě jeho odbomého úsudku včetně vyhďnocení
rizik významných (materiálních chyb a nedostatků' Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu
vniřní kontrolní systém Dso. Použité postupy zahmují ýběrový způsob šetření a qýznaÍnnost
(materialitu) jednotlivých skutečností.

vI. Závěrzprálry o výsledku přezkoumání hospodaření

A. Vyjádření k souladu hospodaření s h|edisky přezkoumání hospodaření

S výhradou skutečností uvedených v příloze B této zprávy jsme na základě nIámi provedeného
přezkoumríní hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikulovsko nezjistili Žádnou skutečnost, která by
nás vedla k přesvědčení, Že přezkoumávané hospodďení není ve všech ýmamných (materiálních)
ohledech v souladu s hledisky přezkoumrání hospodďení uvedených v bodě III. této zprávy.

B. Vyjádření oh|edně chyb a nedostatků

Zákon č' 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodďení územních samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli ávěr podle ustanovení $ 10
odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě
o ýsledku přezkoumání hospodďení uvedli, zda při přezkoumrání hospodďení byly zj ištěny chyby
a nedostatky a V čem případně spočívaly, a to bez ohledu na ieiich rrýmamnost (materialitu) a jejich vnah
k hosoodďení DSo iako celku.

Při přezkoumríní hospodaření dobrovolného svazku obcí Miku|ovsko za rok 20l 1 byty zjištěny
chyby a nedostatky uvedené v ustanovení $ l0 odst. 3 písm. b) _ méně závaŽné nedostatky.
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Popis Zjištěných chyb a nedostatků je uveden v příloze B obsahující i omačení dokladů ajiných materiálů
slouŽících jako podklad pro identifikaci chyb a nedostatků, ktení je nedílnou součiástí tďo zprávy
o ýsledku přezkoumání hospodďení.

Chyby a nedostatky zjištěné při dílčím přezkoumání v průběhu roku 2011 byly územním celkem
k3I' 12' 20Il odstraněny.

C. Upozornění na případná rizika

Na základě Zjištění podle ustanovení $ 10 odst. 2 písm. b) zákona ě. 42012004 Sb., o přezkoumávání
hospodďení územních samosprárn,rých celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů'
upozorňujeme na riziko nesprávného účtování o transferech (dotacích)' které, pokud by nebylo odstraněno,
mohlo by mít negativní dopad na hospodďení DSo v budoucnosti.

D. Podí| pohledávek a závazků na rozpočtu Dso a podil zastaveného majetku na ce|kovém
majetku DSO:

DSo Mikulovsko nemě1o k 31. 12.2011 žádný zastavený majetek.

Ke stejnému datu mě|o závazky za pořízený dloúodobý majetek (cyklostezka) ve ýši Kč 17 602 tis. Kč
a pÍI1aÍé zÁ|ohy na transfery Kč 7 426 tis. Kč. Současně je v účetnictví evidována potrledávka ve ýši
vyúčtované dotace, tj. 1 900 tis. Kč' V účetnictví není evidovaná odhadovaná pohledávka ve výši celkové
prostavěné dotace.

Výpočet podílu pohledávek 4 závazktl při vyloučení odhadovaných pohledávek a přijatých zá|oh na
transfeÍy je uveden vŽdy v pravém sloupci tabulky.

Podil pohledávek na rozpočtu

Vymezení pohledávek pro účely yípočtu 32 652Kč
B Vymezení rozpočtových příi mů 9 306 766Kč
A tB*  1 .00  % Výpočet podí|u pohledávek na rozpočtu 0,35 %

Podíl závazků na rozpočtu

Yymezení zÁvazků pro účely výpočtu 17 702963Kč
B Vymezení rozpočtových příimů 9 306 766Kč
c  /B* t00% Výpočet podílu závazků na rozpočtu 190,22%

Zpracováno dne 8. června2012

Auditorská společnost:

oprávnění číslo:
Zastoupená:
Jméno auditor4 oprávnění č.:

Podpis auditora:

Zprava o přezkounáni hospodďenizarok 20l l

AUDIT. DANĚ, spol. s r. o.
Vídeňská 89' 639 00 Bmo
198

Ing. Pavla Dvořáková,1690 ,
I //

4a. 7a-+L4' !^il't-l'44'4-/
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Zpráva byla projednrína se statutámím orgánem DSo dne I0. června2012

Zpráva pŤedána statutámímu orgánu DSo dne 11. června201'2'

Předseda DSo: Jozeí Pavlík

Přilohy zpráry o výs|edku přezkoumání hospodaření:

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

Příloha B Příloha obsahující detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle s 10 odst. 3 písm. b) a
c) zakona č' 4,0l2OO4 Sb. a ozrračení dokladů a jiných materirílů' Ze kterých jednotlivá
zjišrění vychézejí.

Příloha C Stanovisko stafutámího orgánu DSo dle poŽadavku ustanovení $ 7 odst. 1 písm. Í) zákona
č' 420/2004 sb.
Právo DSo Mikulovsko doručit kontrolorovi písemné stanovisko k návrhu zprály
o přezkoumání hospodďení nebylo využito, pi!!9b4-!9by!ilrypra!9]É!a'

Příloha D Úč"t,í ,á,ěrka, kterou tvoří rozl,aha, výkaz ziskls a ztráIy, příloha, přehled o peněžních
tocích. přehIed o změnách vIastního kapitálu.

Příloha E Finanční l"ýkaz
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Příloha A

Přeh|ed právních předpisů' s nimiž auditor u přezkoumávaného hospodaření ověřil soulad

Při provádění přezkoumání hospodďení auditor posuzuje soulad nejméně hospodďení s následujícími
právními předpisy popř. jejich rybranými ustanoveními:

- zákonem č' 42012004 Sb., o přezkoumávríní hospodďení územních samosprávných celků a
dobrovolných svazlď obcí, ve znění pozdějších předpisů,

- vyhláškou č' 449/2009 Sb', o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení
plnění st.átního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů ,lzemnich samosprávných cellď,
rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudrŽnosti, ve zrění
pozdějších předpisů, k1erá provádí některá ustanovení zÍkona č' z18/z000 Sb', o rozpočtových
pravidlech a o změně někteých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve mění pozdějších
předpisů,

- zákonem č' 250/2000 Sb., o rozpočtoých pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:

- vyhláškou č. 32312002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve zrění pozdějších předpisů,
- zákonem č' 563/1'991 Sb., o účetnictví, ve mění pozdějších předpisq a souvisejícími prováděcími

právními předpisy:
- ryhláškou č, 410D009 Sb., kterou se provádějí některá.ustanoveni zákona č. 5ó311991 Sb', o

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé r,ybrané účetní j ednotky,
- českými účetními standardy pro některé lrybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle

vyhlášky č. 410/2009 sb.'
. Zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve mění pozdějších předpisů,
. ziíkonem č. I3712006 Sb., o veřejných zakázkách, ve mění pozdějších předpisů,
- zákonem č.24312000 Sb., o rozpočtovém určení ýnosů někteých daní územních samosprávným

celkům a někteým státním fondům (zrákon o rozpočtovém určení daní), ve zrění pozdějších
předpisů.

(Konec soupisu.)
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Příloha B

Přiloha obsahující detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podte $ 10 odst.3 pism. b) a
c) zákona č.420/2004 Sb. a označení dok|adů a jiných materiálů, ze kterých jednotlivá

zjištění lycházejí.

B . l

Přijatá zá|oha na transíery ve výši € |59 187,97 (Kč 4l23 764,36, demí kurz 25'905) evidovaná na účtu
3,74,100 - Přtjaté zá|ohy na transíery nebyla přepočtena kurzem k 31. 12. 201l (Kč 25,80) a kursoý
rozdíl ve l^ýši Kč 16 714,74 (zisk) nebyl zaúčtován. Hospodářský ýsledek (zisk) měl být o Kč 161l4,74
VyŠší.
Zdroj: Inventura účtu 374.

8.2

V podrozvahové evidenci není evidován zůstatek podmíněné pohledávky ve r"ýši € | 42| 9|9,55 (oca Kč
36 685 524'39) z titulu projektu na kole k sousedům' Současně nebyla vytvořena dohadná položka na
čerpríní transferu z prostředků EU.

V podrozvahové evidenci není evidována podmíněná pohledávka ve \ryši Kč 1 793 520,50 k Minjsterstvu
pro místní rozvoj Z titulu Rozhodnutí o poskýnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování
projektu.
Zdroj: Smlouva o posk}'tnutí prostředků z ERDF

Shrnutí na úrovni projektu ze dne 14. 12. zO1|
Hlavní kniha (předvaha) analytická za období leden _ prosinec 20l l

B .3

K 31. l2. 2011 byly dokladem č.9052 ač.9053 do majetku zařazeny technické zhodnocení vozovky (Kč
74 760) a3 radary (po Kč 65 l04)'

K tomuto majetku byly k 3l. 12. z0|1 zaíčtovány oprávky ve Ýyši Kč 29 904 a 3.krát Kě 26 O42, tj.
ce]kem Kč 108 030.

Účtováno bylo zápisem 406 l 08x a 4O3 / 401, to znamená, že na nově pořízený majetek by| aplikován
postup při změně metody k31. |2.2011 u pouŽívaného, ale neodpisovaného majetku podle bodu 7
standardu č. 708 a postup účtování podle bodů 8.2 a s.s ČÚS.
V důsledku těchto ápisů byla snížena hodnota aktiv i pasiv DSo o Kč 137 934.

Došlo tím také k porušení bodu 4.3. Českého účetního standardu č. 708 _ odpisování dlouhodobého
majetku.

ZvoIenou výši odpisů povaŽujeme za neadekvátní druhu odpisovaného majetku.

Účetní zápisy1e nutné v roce 20l2 zrušit (stornovat) a opravit v souladu s platnými účetními předpisy'
Zdloj:Účetní doklady č. 9052 a 9053.

(Konec přílohy B)
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