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ZPRÁVA o VÝSLEDKU PŘEZKoUMÁNÍHoSPoDAŘENÍ

podle zákona č' 93/2oo9 Sb., o auditorech a o změně někte.ých ákonů, ve znění pozdějších předpisů'
;uditorského standardu č. 52. dalšich relevantních přepisů rydaných Komorou auditorů České ťepubliky,
podle ustanovení $ 42 ákona č. l28/20o0 sb., o obcích (obecní ďízení), ve mění pozdějších předpisů
a pod]e ustanovení s 10 ákona č. 420/2oo4 sb', o přezkoumáváni hospodařeni územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdě.jších předpisů (dálejen,,ákon č' 420/2004 Sb'..).

pro dobrovolný svazek obcí

MikuloYsko

|Čo 704|9021

za období od 1. |.2014 do31. |2.20|4

I. Všeobecné informace

statutární orgán územního samosprávného celku (dále jen územní celek..)|

JozeíPavlik, předseda dobÍovolného svazku obcí Mikulovsko (dále také Dso)

Audilorská společnost:

AUDIT-DANĚ, spol. s r' o' vídeňská 89,639 o0 Bmo,|Č 64510127,
osvědčení Komořy auditoÍu cR číslo 198.

Jména osob přovádějícich přezkoumání územního celku: Ing. Pavla Dvořáková

DaIší osoby podí]ející se na přezkoumlini hospodaření územního celku: losefWinkler, DiS.

vymezeÍí pravomoci auditora k provedení přezkoumání Dso Miku|ovsko:

Auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření Dso Mikulovsko v souladu s ustanovením $ 4
odsl' 7 Zákona č' 42ol2oo4 Sb', ustanovenim s 2 písm' b) zákona č. 93/2009 Sb', o auditorech a o změně
někleÚch ákonů, ve znění pozdějších předplsĎ.

Místo přezkoumání: V sídle účetni Dso, obci Bavory

zpráva o přezkoumáňj hospodaleíi a rok 20 l4 zpracolal AUDIT - DÁNÉ. spol sro.auditorě l98



období' ve kterém by|o přezkoumáni hospodaření provedeno:

Přezkoumání hospodďení na místě přoběhlo dne 19. 5.2015, zváýabyla dokončena dne 8. 6. 2015

Určeni zahájení B ukončení přezkoumání hospodařetrí Dso Mikulovsko auditorskou společností:

. První č;nnosl, která by|a oyéioýací zakázka zahájena a den provedeni:
odeslání poŽadavku na doklady na přezkoumání hospodďení dne 5. 5' 2015'

. Poslední činnost, na ověřovací zaklice předcházející !'hotoveni Zprávy a den provedení:
Kontrola návrhu ávěrečného účtu za rok 20] 4 dne 5. 6. 2015.

II. Předmětpřezkoumáníhospodaření
Předmětem přezkoumání jsou podle ustanoveni $ 2 odst. 1 ákona í 42012004 Sb., údaje oročnim
hospodařeni, tvořici součási záVěrečného účtu pod]e Š 17 odst.2 a 3 zákona č' 250/2000 Sb.'
o rozpočtoÚch pravidlech územnich rozpočtů' ve znění pozdějšich předpisů, a toI

a) plnění příjmů a \.ýdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prosředků,
b) Íinanční operace, týkající se tvorby a použiti peněžních fondů
c) náklady a Únosy podnikate]Ské činnosti Dso,
d) peněŽní operace, týkající se sdružených proýředků rynakládaďch na ákladě smlouw mezi

dvěma nebo více úZemním; celky (DSo), anebo na ákladě smlowy s.jinými právnickými nebo
fyzickými osobami,

e) finanční operace, týkající se cizich zdrojů ve snyslu právnich předpisů o účetnicNí,
0 hospodďení a nakládání s přostředky poskÍnutýmj ZNárodního fondu a s dalšjmi prostředky ze

zahraničí posk)tnutými na základě mezinárodních smluv,
g) vÉčÍováni a r}pořádlini finančních váahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům kajů' k lozpočtům

obci' kjiným rozpočtům, ke stiitnim fondúm a k dalširn osobám'

operace uvedené pod body b), c), d), se podle informací Dso v roce 2014 neuskutečnily'

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením s 2 odst. 2 zákona č' 420/2004 sb', jsou dále oblastii

a) nakládáni a hospodaření s majetkem ve vlastnictví DSo'
b) nakládání a hospodaření s majetkem statu, s nímž hospodaří Dso,
c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s l"ýjimkou úkonů a postupů přezkoumaných

orgánem dohledu podle ákona č' 15,712006 Sb., o veřejných zakázkálh' ýe znění pozdějšich
předpisů

d) \I2\ pohIedávek a áVaz(ů a ndkládáni c nimi.
e) ručení za ávazky fyzickýcb a právnických osob,
D zastavování movidch a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
g) zřizování věcných břemen k majetku Dso'
h) úcet1iLni \edené ú7emním celkem'

operace uvedené pod body b), e), f) a 8) se podle inlormaci DSo v roce 2014 neuskutečnily
a v průběhu přezkoumání hospodařeni nebyly na]ezenJ'

Zpm\a o prezkoumáni hospod,ieni a roi 20|4 zpÍacova|: AI'DIT - DAMě, spo| sro,,audnorĎ l98



III. HlediskapřezkoumánÍhospodaření

Předmět přezkoumání podle ustanovení s 5 zákona č. 420/2004 sb. (viz bod Il' této zprávy) se ověřuje
z hlediska:

a) dodrŽování povinnosti stanovených zvláštními právníni předpisy,
b) souladu hospodďení s finančními prostředky Ve sÍovnáni s Íozpočlem,
c) dodrŽení účelu posk)'tnulé dotace nebo návratné finanční Úpomoci a podmínekjejich použití,
d) věcné a formálni správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích'

Iv. De{inováníodpovědností

Za hospodaření, k1eré bylo předmětem přezkoumání azajeho zobÍazeni ý účetnich a finančních Úkazech,
je odpovědný statutámi oÍgán dobrovolného svazku obcí Mikulovsko.

Nďi úlohouje, na základě provedeného přezkoumáni hospodďeni, vydat zprávu o q'sledku přezkoumánÍ
hospodaření' Přezkoumáni hospodaření jsme provedli V souIadu se Zákonem č' 93/2009 sb., o auditorech
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. auditorským standardem č' 52 a da]šími
relevantnimi přepisy vydanými Komorou auditoru ceské republiky a s ustanoveními s 2, 3 a l0 zákona
č' 420/2004 sb. v souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické nomy a naplánovat a provést
přezkoumání hospodďení tak, abychom ziskali omezenou jistotu, zda hospodař€ní dobrovolnébo
svazku obcí Mikulovsko j€ v souladu s hledisky přezkoumáÍí hospodaření (vjz bod Iu' této zpÍárT).

Rámcový rozsah prací

Za úče]em vykonáni přezkoumání hospodaření Dso Mikulovsko byly použity postupy ke shromáždění
dostatečných a vhodných důkaznich info.mací. Týo postupy jsou svým ro7-sahem menší neŽ u zakáaky
posk),rující přiměřenou jistotu a jsou auditořem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně
vyhodnoceni rizik významných (materiálnich) chyb a nedostatků' Při vyhodnocování těchto riik auditor
bere v úvahu vnitřni kontrolní systém Dso Mik loÝsko. Použité postupy zabmuji \'ýběrow způsob
šetření a Významnost (materialitu) jednotliÚch skutečností'

označení všech dokladů a jiných mareriá1ů vyuŽitých při přezkoumání hospodaření Dso Mikulovsko je
uvedeno V samostatné příloze, ktelá je nedí]nou součáslí této zprá!'' V rámci přezkoumáni hospodařeni
Dso Mikulovsko moh| auditor činit i da|ši kÍoky a vyuŽívat i dalši inlormace, kteŤé nejsou součlísti
tohoto označení.

\T. Závěr zprávy o ýsledku přezkoumání hospodař€ní

A. vyjádření k souladu hospodaření s hledisky přezkoumání hospodaření

Na Základě nlimi provedeného přezkoumáni hospodaření DSo Mikulovsko jsme nezjistili žádnou
skutečnosl, která by nás vedla k přesvědčeni, Že přezkoumávané hospodďeni není ve všech výmamných
(materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodďení uvedených v bodě IIl' této zprály.

v.

zpm\ao pEzLournanr hospodafen' D rol 2014 Zprcova|] AUDn - DANĚ, spo|' s r o ' aldilor ě | 98



B. Vyjádřeni ohledně chyb a nedostatků

Zilkon č. 42012004 sb', o přezkoumáváni hospodďení územních samospŤávných celků a dobrovolných
svazků obcí' ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěř podle ustanovení s 10
odst.2 pism' d) a odsr' 3 citovaného zákona' Toto ustanoveni vyŽ.duje, abychom ve své zprávě
o Úsledku přezkoumání hospodďení uvedIi, zda pli přezkoumání hospodaření byly Zjištěny chyby
a nedostalky a v čem připadně spočívaly, a to b9z!h]r!!!-!qiqijÓJ@gD!9s! (materialitu) ajejich váah
k hospodařeni DSo Mikulovskojako ce]ku'

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obci Mikulovsko za rok 2014jsme nezjistili
žádné chyby a nedostatky'

c. Upozornění na případná rizika

Na ákladě zjištění podle ustanovení s 10 odst' 2 písmena b) zákona č' 42012004 sb', o přezkoumávání
hospodďeni územních samosprávných celků a dobÍovolných svazků obcí, ve znění pozdějších pŤedpisů'
jsme neidentifikovali žádná Íjzika, která mohou mít negalivní dopad na hospodďení DSo Mikulovsko
v budoucnosti.

D. Podíl pohledávek a záý^zkt| na Íozpočtu Dso a podil zastaveného majetku na celkovém
majetku DSO:

(Dso Mikulovsko nemělok31' |2.2014 žAdný zastavený majetek.)

PodíI poh|edávek na rozpočtu

Vvmezení ooh1edáVek oro účelv yýoočtu L94 490'87 Kč
B vYmezení rozpočto\"ich příimů 2 362 803,01 Kč
A/B*100% výoočet oodilu oohledávek na rozDoč|u 8,23 %

Podíl závazků na rozpočtu

Vvmezeni závazků Dro účelv \,ýDočtLl ]  L9  9 ] l ' 00  Kč
B vymezení rozpočtovÝch přiimů 2 362 803'0l Kč
c/B*100% vÝDočet Dodilu závazků na rozDočtu 5,08 %

Podí| zastaveného majetku na celkovém majetku

D Vymezení zastaVeného maietku 0.- Kč
E Vvmezení majetku oro Víoočet ukazatele I7  1 ]8  24] .73  Kč
D/E*100% Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovéň

maietku
0%
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VIt DaISi informace

Zprixa byla vyhotovena dne 8. dervna 2015,

Audi torskd rpolelnost:

Oprdvn€ni Clslo:
Zastoupenf:
Jmdno auditor4 oprdvndni d.:

Podpis auditora:

AUDIT-DAIIE, spol. s r. o,
Vfdefiskf 89,639 00 Brno
198

Ing. PavlaDvofdksv$, 1690

Zprhva byla projednAna se statutfrnim org&nern D$O dne 8. dervna 2015

Zprhva byla pfuddna DSO v elektronickd podobi dne 8. Servna 2015

-'0 0$. 2015

Zpr6va, byla pfedfna stdutAmlmu orgdnu DSO ssobnd I k po3tovni pfepavE-dne

,O* (-\ \. \

\-l......:..................) 
\**-

Jozef Favlik, pfedda D\O
DoBRovoLNy svnzex oacl

%"bif i
-e:H*
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Při|ohy zprái)' o Yýsledku přezkoumání bospodařeíÍ:

PřílohaA Přehled prá\alích pfudpjsq jejichŽ soulad s přezkoumávaným hospodařeníÍlt audjtor
ověřjl.

Příloha B Pří]oha obsahující detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle s l0 odst' 3 písm' b) a
c) zákona č. 42012004 sb. a označení dokladů a jiných materiálů ze kterých jednot.livá
zjištění vycházej í'
Vzl edem ktomu, Ž€ chyby a nedostatky v průběhu přezkoumání hospodaření nebyly
zjišlěn). příIoha neb}la zDracována.

PříIoha c Stanovisko statutámího orgánu Dso Mikulovsko dle požadavku ustanovení s 7 odst' 1
písm' D ákona č' 42012004 sb'

Právo Dso Mikulovsko doručit kontrolorcvi písemné stanovisko k nálŤhu zplálY
o přezkoumání hospodaření nebylo ryuŽito, př!!qbg!eby!LE&!a!9y!i!a.

Pří]olra D Finanční výkaz (přelrled pÍo hodnoceni plnění rozpočtu územních samosprávných celkú
a dobrovolných svazků obcí)

Příloha E omačeni všech dokladů ajiných materiálů r1'uŽi|ých při přezkoumání hospodďení'
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Pří|oha A

Přeh|ed práYnícb předpisů, s nimiž auditor u přezkoumávaného bospodaření ověři| sou|ad

Při provádění přezkoumání hospodaření audi|ol posuzuje soulad nejméně hospodaření s následujicimi
p re !n ' . i  p ř edp i \ )  pop i  j e .  c | .  \ )b | "n jm i  l J ' a10\e | | |m ' :

. zákonem č' 42012004 sb.. o přezkoumávání hospodaření územnich samosprávných celků
a dobrovolných svazků obci, ve zněni pozdějších předpisů,

. Vyhláškou č' 449/2009 sb., o způsobu, teminech a řozsahu údajů předkládaných pťo hodnoceni
plnění státního rozpočtu' řozpočtů státních fondů,.ozpočtů územnich samosprá\,rrých celků'
Íozpočtů dobrovolných svazků obcÍ a rozpoč|ů Regionálních.ad regionů soudřŽnostj, ve mění
pozdějšich předpisů' která provádi něktelá uslanovení ákona č.218/2000 sb., o rozpočtových
pnvjdlech a o změně některých souvisejicich ákonů (rozpočtová pravidla)' ve znění pozdějších
předpisů,

- zákonem ó,250/2000 Sb., o rozpočtových pravid]ech územnich lozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů. a souvisejícími prováděcími pÍávními předpisy,

- vyhláškou č' 32312002 Sb., o rozpočlové skladbě, ve znění pozdějšich předpisů,
. ákonem č. 563/]991 Sb., o účetnictvi, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími

právními předpisy,
. vyhláškou č' '{10/2009 Sb'' kterou se p|ováději některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb''

o účetnictvi, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní.jednotky,
' vyhláškou č' 383/2009 Sb', o účetních áznamech v technické folmě q'braných účetních j ednotek

a jejich předávání do centrálniho systému účetních informaci státu a o požadavcích na technické
a smíšené formy účetních záZnamů (technická vyhláška o účetnich záznamech),

. českými účetnimi standardy pro některé vybrané účetni jednork),. které vedou účetnictví podle
vyhlášky č. 4l0/2009 Sb',

- Zákonem č' 128/2000 Sb', o obcich' ve znění pozdějšich předpisů,
- zákonem č. ] 3712006 sb', o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
. zákonem č. 24312000 sb'' o rozpočtovém určeni \.ýnosů někte4ich dani územních samosprávným

celkům a někte4Ím stá|Ďim fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdě.jších
předpisů'

' nařízením vlády č' 564/2006 Sb'' o platoYich poměrech zaměstnanců ve veiejných s]uŽbách
asprávě. ve Zněni pozdějších předpisů' provádějící některá ustanovení Zákona č.2ó212006 Sb.
zákonik práce. ve znění pozdějších předpisů'

(Konec při]ohy A)
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Příloha E

označenívšech doldadů a jiných materiálů využitýcb při přezkoumání hospodaření

-  F in  2 -12  k  31 .  12 .  2014 .
. výkaz zisku a ztřáty k3I. ]2'2014.
. Hlavni kniha (předvaha) anal)tická k 31. 12' 2014'
- Rozvaha k 31. 12.2014.
- Při loha k 3]. 12.2014.
- Zápisy ze shromáŽdění starostů Dso Mikulovsko za rok 2014'
- Přehled rozpočtoÚch opatření v roce 20]4'
- RolpočLo$ vyh|eo Dso 7 roku2o Ž'
- Návrh rozpočtu Dso a rozpočet DSo na Íok 2014.
. Zívěrečný účet DSo 20I]'
- Návrh závěrečného účtu DSo 2014.
- opisy položek z účetního pro$amu'
- opisy deniku z účetního programu'
- Plnění rozpočtu za období roku 2014 (příjmy' \.ýdaje)'
. Žádosti o platbu svazu měst a obcl ČR'
- Soupisy veřejných zakázek'
- Dokumentace k vybraným veřejným zakázkám malého rozsahu.
- Mzdové řekapitulace'
- Mzdové listy'
. Bankovní \rypisy.
- Prrco\nismlou\). dohod) o pro\edelip-2ce.
- Prohlášení poplatníka daně z příjmů.
- ucto\y rozvrn.
. Přehled dokladoÚch řad.
- Plán inventur na rok 2014'
. lnventarizační zpráva rok 2014.
- Inventurní soLrpisy.
. Přehled platných norem'
. Směmice pro zadáVání veřejných zaktek matého rozsahu
- zipis revizní komis e ze dne 22' 9. 2014'

(Konec příIohy E)
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