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ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNI HOSPODAŘENI

.

podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonu, ve znění
pozdějších přédpisú,auditórského standardu č. 52, ‘dälších relevantních předpisu výdaných
Komorou auditoru Česke republiky, podle ~ 42 zakona Č 128/2000 Sb o obcich (obecní
zřizeni) a podle ustanoveni ~ 10 zakona Č 420/2004 Sb o přezkoumavani hospodařeni
uzemnich samospravnych celku a dobrovolnych svazku obci ve zněni pozdejšich předpi~u
(dale jen zakon c 420/2004 Sb) pro uzemni celek
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ObecTetčicé,IČ:44947917

-

za obdobi od 1 1 2018 do 31 12 2018
I Všeobecne informace
Přezkoumani ~hospodařeni jmenem auditorske společnosti provedli zaměstnanci
auditorske společnosti Ing Štěpan Gregor (auditor opravněni auditora KAČR Č 2136)
Bc. Leona‘ Ratajská. Orgán oprávněný jědnat jméné~ územního ~lku byl zastoupen
starostou Janem Šonem

:

Auditorská společnošt provedFa j~řezkoumání hospodaření úzernníh~Č~lkď v sou~du
s ustanovenim ~ 4 odst 7 zakona Č 420/2004 Sb, ustanovenim ~ 2 p~Ism c)~~zakoi~.a
Č 93/2009 Sb o auditorech a o změne nekterych zakonu ve zněni pozdějšich.předpis~~ na
zaklade smlouvy uzavřene ďne 2 12 2016
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Přežkou~ání hóspodaření. bylo proved~n~ v~ dnech 29.

.

—

30. iQ. ~0i8 ~(d~í

přezkoumani) a ve dnech 9 10 4 2019 (zavěrečne prezkoumani) v sidle uzemniho celku
Po předchozí přípravě z předanych a veřejně dostupnych podkladu v sidle auditora
Posledním kor~trolním úkoněm při p~ezkoumání hospodaření bylo vydání této zprávy.
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II. Přědmět přezkéurnání hospodaření
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Přednérpř~Z~öup1áhí jsou podle ustanóvení ~ 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb.
udaje o ročnim ho~p~dařeni tvořici soucast zaverečneho uctu podle ~ 17 odst 2 a 3 zakona
Č 250/2000 Sb o rozpoctovych pravidlech uzemnich rozpočtu ve zneni pozdejšich
předpisú a tó:~‘,
.
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:
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‚

~
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a) plnění ‚př~,íjhi.u a výdaju rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se ~ozpočtový&i
prostř~dkťi

.

______
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b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy
mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými
právnickými nebo fyzickými osobami,
e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími
prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů,
k rozpočtům obcí, kjiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.
Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením ~ 2 odst. 2 zákona č. 420/2004
Sb. jsou dále oblasti:

ľ
ľ

a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů
přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění,
d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
e) ručení za závazky fyzických a právnických osob,
f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
h) účetnictví vedené územním celkem,
i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové
roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.
Ill. Hlediska přezkoumání hospodaření
Předmět přezkoumání podle ustanovení ~ 3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod II. této
zprávy) se ověřuje z hlediska:
a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,
b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich
použití,
d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.
Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená
hlediska jsou uvedeny v příloze této zprávy.
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IV. Definování odpovědností
.

.~

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních
finančních výkazech, je odpovědný územní celek.

Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu
o~2~‘sledku přezkoumání hospodaření. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým
kx~n ~řijatým Komorou auditorů České republiky jsme na územním celku nezávislí
a splrnili~jsme i dalsi eticke povinnosti vyplyvajici z uvedenych předpisu Rovnež jsme splnili
p~žad~vk.y.tý~ající se řízení kvality stanovené mezinárodním standardem pro řízení kvality
~l‘SQ‘C‘1‘
‘

‘
‘

.

.

:

.

~

‚

ř~k6úhí hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb.,
o auditorech a~o změně nekterych zakonu ve zneni pozdějšich předpisu auditorskym
standardem Č ~2 a dalšimi reievantnimi predpisy vydanymi Komorou auditoru Česke
republiky a s ustanovenimi ~ 2 3 a 10 zakona Č 420/2004 Sb V souladu s těmito predpisy
jsme povinni dodrŽovaL~eticke normy a naplanovat a provest prezkoumani hospodareni tak
abychom zí~kali e e~er~ou:jistotu zda je hospodaření územního celku v souladu s hledisky
přezkoumani hospodařeni (viz bod Ill teto zpravy)

V. Rámcový rOZSáh~raCÍ:~
Z~a učelem v~ykénani př~zkoumanj hospodařeni uzemniho celku a vyjadreni zaveru
zprávy @ výsledku p~~i~ání hospodaření byly použity postupy ke shromáždění
dostatečnych a ~hpdnycF~ dukaznjch informaci Tyto postupy se svym charakterem
a načasovanim liši od-postupu provaděnych u zakazky poskytujici přimeřenou jistotu a maji
m~enší rezs~h‘ ‘~.a jsou aúditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně
vyhodnocení oblastí, v nichž je u předmětu přezkoumání hospodaření pravděpodobný výskyt
významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto oblastí auditor bere
v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku. Použité postupy zahrnují výběrový zpusob
šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností Míra jistoty získaná
u přezkoumání hospodaření je tudíž významně nižší než jistota, která by byla získána
provedením zakázky poskytující přiměřenou jistotu.
Označení všech dokladu a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření
územního celku je uvedeno v samostatné příloze D, která je nedílnou součástí této zprávy.
V rámci přezkoumání hospodaření územního celku činil auditor i další kroky a využíval
i další informace, které nejsou součástí tohoto označení.
Vl. Závěr Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
A. Vyjádření k souladu hospodaření s hledisky přezkoumání hospodaření
Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření územního celku jsme
nezjistili Žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že přezkoumávané hospodaření
fleni ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání
hospodaření uvedenými v bodě Ill. této zprávy.

‚~u~
B. Vyjádření ohledně chyb a nedostatků
Zákon Č. 420/2004 Sb. stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení
~ ~0 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve
svézprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření
b~lý‘zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich
vý~r~a~flost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření územního celku jako celku.
Při‘p~ezkoumání hospodaření územního celku za rok 2018 jsme nezjistili žádné chyby
a nedoštatky.

.‘

:

‚

C~.UpóŽórně,~,~ případná rizika
P~i F~řézkoun~án[ hospodaření územního celku jsme nezjistili rizika, která by mohla mít
negativní dopad~a h~spodaření územního celku v budoucnosti.
D. Podíl poilledávék a závazků na rozpočtu územního celku a podíl zastaveného
majetku na. celkóvém majetku územního celku
~zem~í~celek ~ovedl propočet podílu pohledávek a závazků na rozpočtu územního
celku o~dUw za.sta‘Teného..majetku na celkovém majetku v souladu s platnou metodikou. Při
kontrole ukazatel éň~e nezjistili nedostatky, jejich hodnoty jsou uvedeny následně.
.
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.P~iíl
hledávek
na rozpočtu
Pc~dUzá‘)~Žků
na rozpočtu
j~ödíl~zastaveného majetku na celkovém majetku

6,30
9,90
0,00

.

E Vyjadřen, k.~poj~ěru dluhu uzemn,ho celku k poměru jeho přijmu za posledn, čtyň
: rozpočtbvé. roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou
Odpocst :
.

.

.

.

Z~áko~ :;~2.0bo~ $b. stanoví, abychom v naší zprávě uvedli výrok (vyjádření)
Q torn, že dluh‘~úže,~ňího celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmu za poslední čtyři
rozpočtoyé roky. -.V opačném případě jsme povinni uvést, o kolik dluh územního celku
překročil Pquměr..jeho.příjmu
.

‘

DMú~,~0 celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmu za poslední 4 rozpočtové
roky ä jeho podíl na těchto příjmech činí 4,09
.

%.

_________I
‘VII. Další informace

:

.

Návrh zprávy o přezkoumání hospodaření byl před jejím vydáním projednán se
zástupcem orgánu oprávněným jednat jménem územního celku, této osobě byl předán
s~tejnopis zprávy o výsledku přezkoumání a k jejímu znění nebyly do data vydání této zprávy
~řij‘aty~žádné připomínky.

V Brně‘ clfle 10. 4. 2019

Podp~s~čiitb~
.
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Přílohy
Označení všech dokladu a jiných materiálu využitých při přezkoumání hospodaření
Prehled právních předpisu jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil

Označení všech dokladů a jiných materiálů
využitých při přezkoumání hospodaření

‘~..

j~«j
.

:

Obec Tetčice
31.12.2018

.

‘

.R~~póčet kontrolovaného subjektu
~očtový.~‘ýhled a usnesení o jeho projednání a schválení
Navr~h ro~poctu včetne informace o jeho zverejněni dolozeni jeho zveřejněni
Usnesení b~rojédnání návrhu rozpočtu a o jeho schválení orgány kontrolovaného subjektu
Schválý‘r~počet včetně jeho rozpisu dle rozpočtové skladby
Závě~eě~ý, úě~t~ ~rninUlé účetní období včetně informace o jeho zveřejnění
Pravidlätvo~by,~‘čerpání peněžních fondu, statuty fondu
Návrh závěrě‘čn~hö i~ičtú kontrolovaného subjektu za rok 2018

‘

‚

Finanční vztahy~k~jiným rozpočtům
Přehled přij~týeh.&~ňéferů členěných podle poskytovatelu
Přehled poskytT~wtycl9 transferu členěnych podle přijemce
Finanční vypřádánk~ybiaňých transferu
Dokumentace k vybnanýrn‘tra‘nsferům
Účetnictví a výkazy~
Výkazy účetnĺ závěrky sesta‘~‘ěné k 31. 12. 2018
rozvaha
výkaz zisku a ztr~ý
Příloha k účetr~ií závěrree;
Výkaz puo‘hednoeení ~lně~í~rozpočtu FIN 2-12M sestavený k 31. 12. 2018
Vyhodnocení provédených~ i~entarizací
Inventu1 í oupisy k~vš:em~ar~álytickým účtům
Učtova osnova platna pro učetni obdobi roku 2018
Hlavní kniha, analyticky čl~n~ná
Účetnídení z.a‘odebíod~...12Q18do31 12. 2018
Příjmové poklad íd~kíadý~a období od 1. 1.2018 do 31. 12. 2018
Výdajové pok~adhFdoklady~za období od 1. 1.2018 do 31. 12. 2018
Interní doklady ~‘obd61~od1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
Přijato faktury za obdobi od 1 1 2018 do 31 12 2018
Vydanéfaktu~‘yza ~b~í::b~i 1. 1.2018 do 31. 12. 2018
Banko ní výpiŠyzaobdč~od1 1.2018 do 31. 12. 2018
‘~

...

~.

‚

Dlouhodobý nehr~iot~ý ‘ä.hmotný majetek
Majetkov~ evidenc~e~
Položkový seznam~za~zeného a vyřazeného dlouhodobého majetku v roce 2018
Položkový seznam~h~dbkončeného dlouhodobého majetku
‘

.

Označení všech dokladů a jiných materiálů
využitých při přezkoumání hospodaření
Obec Tetčice
31.12.2018
Seznam bank a bankovních účtů
Bankovní výpisy prokazující zůstatky bankovních účtů k 31. 12. 2018
Pohledávky
Saldo pohledávek ke dni 31. 12. 2018
Podklady pro účtování předpisů vybraných pohledávek
Podklady pro tvorbu opravných položek k pohledávkám Po splatnosti
Kniha vydaných faktur
Závazky
Saldo závazků ke dni 31. 12. 2018
Kniha došlých faktur
Mzdová rekapitulace za prosinec 2018 a za období leden až prosinec 2018
Veřejné zakázky
Vnitřní předpis upravující oblast veřejných zakázek
Seznam veřejných zakázek ukončených v roce 2018
Dokumentace k vybraným veřejným zakázkám
Zřizované organizace
Seznam příspěvkových organizací (PO) zřízených kontrolovaným subjektem
Výběr ze zřizovacích listin příspěvkových organizací zřízených kontrolovaným subjektem

(

Označení všech dokladů a jiných materiálů
využitých při přezkoumání hospodaření
Obec Tetčice
31.12.2018
Smlbuvy
S~ham smluv uzavřených kontrolovaným subjektem platných ve sledovaném období
Výběr ze smluv o převodu majetku (kupní a směnné smlouvy)
Výběr ze smluv o dílo
Výběr z nájemních smluv
SrŤi~kwv.y a zřízení bankovních účtů
Úvě~iÝ~smlouvy
zřízení věcného břemene
Pojistně~sh:louvy
Ostátní~‘
Usnesení~žaštupitelstva územního celku
Zápisy z~j~dnár~í kontrolního výboru
Zapisy z kouitrdl finančního výboru
Plán kontroÍníči~ňosti a zápisy O provedených veřejnosprávních kontrolách
Seznam vnitři~íčt~ předpisů kontrolovaného subjektu
Vnitrni predpisy ‘íztahujici se k vedeni ucetnictvi rozpoctove oblasti a finančni kontrole
Seznam peu~it~lj‘účélových znaků, ORG, ORJ, zkratek apod.
Záznamy a schválehí~ zveřejnění záměru k vybraným položkám prodaného a pronajatého majetk
V:počet poměuov‘c~ukazatelů
.
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I~i~r~i~

Přehled právních předpisů, jejichž soulad
s Přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil
Obec Tetč ice
31.12.2018

Při provádění přezkoumání hospodaření jsme Posuzovali soulad hospodaření
kontrolovaného subjektu (dále jen “KS“) zejména s následujícími právními předpisy,
popř. S jejich vybranými ustanoveními:
zákonem Č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celku a
dobrovolných svazku obcí, ve znění pozdějších předpisů,
-

vyhláškou č. 5/20 14 Sb., O způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení
plnění státního rozpočtu rozpočtu státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celku,
rozpoč u dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti,
-

zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
zákonem 90/2012 Sb., O obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích)
zákonem Č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
zákonem Č. 250/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění pozdějších
předpisu, a souvisejícími prováděcími právními předpisy,
vyhláškou Č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisu,
zákonem č. 23/2017 Sb., o rozpočtové Odpovědnosti,
zákonem Č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími
prováděcími prá~n1mi predpisy:
vyhláškou Č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisu, pro některé vybrané účetní jednotky,
-

-

-

-

-

-

-

-

vyhláškou Č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních
jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích
na technické smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech)
-

českými účetními st~nd~r~i~pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle
Vyhlášky Č. 410/2009 Šb.,
vyhláškou Č. 270/2oloSb o inventarizaci majetku a závazků,
zákonem Č. 128/2000: Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisu nebo zákonem č.
131/2000 Sb., o hlavnínj městě Praze, ve znění pozdějších předpisu,
Zákonem Č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů,
Zákonem Č 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním
samosprávným celkum a některým státním fondum (zákon o rozpočtovém určení daní), ve
znení Pozdějších předpisu,
nařízením vlády Č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě ve znění pozdějších předpisu provádějící některá ustanovení zákona Č. 262/2006
Sb., zakonik práce, ve znění pozdějších předpisu,
nařízefl~ vlády Č. 318/2017 Sb., o odměnách za výkon funkce členum zastupitelstev
zakone~ Č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonu
ve Znení Pozdějších předpisu,
Vyhláškou Č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých
vybranych učetních jednotek,
Zákonem Č 248 2000.Sb o podpoře regionálnjh~ rozvoje.
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