lng, Vladimíťa Joťdová, audilolka
Irvidcnčni čislo auditorského oplávnčni KAČRI l398
Božetčchova945/5. 772 00 o]ilmoLrc
]denlifikačni čislo: 42957338. DlČi CZ5851 ]30l09

ZPRÁvn
NEZÁVrSLEHO AUDITORA
.

o

výsledku přczkoumáni hospodařeni za období od 1.1. do 31.12.2019

o

o ověřetti řátlné rii,elní zlvčrky k 31,12.20l9

pro clobrovolný svazck

clb

cí

VAK svazku obcí Plumlov - Vícov
íČ:47921196

1l1z

Ing, Vladimíra Jorclová. aL|dilolka
1-]\,idenčlli čislo auditoťskóho opIávnění
Božctčchova 945/5. 772 00 Olornorrc

KAČR: l39íl

Identifikačni čislo: 42957338. DIČ: CZ585l l30l09

zpRÁvA o vÝsLEDKu pŘEzKouMÁNí rrosponaŘnní
podle zákoria č.9312009 Sb., o auclitolech a o zrnčnčněkter,ých zákonťr, vc znčnípozdč.jšíchpředpisů
(dále.jen ,,zákon o auditolech"), auditorského startdardrr č.52, dalších relevantních přepisri vydaných
Korlory auditorri Českérepubliky, podle Ltstanovcní § 42 zákona č, 128/2000 Sb,, cl obcích (obecrrí

zřízerlí),ve znčnípozdě.jších přeilpisů

a

podle tlstanovení

§ l0

zákona

č, 420/2004

Sb.,

o přezkoumávárrí lrospoclaření ílzetnních sarlosprávnýolr oelků a dobrovohlýclr svazků obcí, ve znění
pozdě.jších předpisti (dále.jen ,,zákon č. 420/2001 Sb,'),

pro dobrovolný svazek obcí

VAK svazku obcí Plumlov - Vícov
íČ:47921196
(kile jen ,,svuzek obcí")
za období od 1.1.2019 dtl 31.12.2019

l.

VŠDOBECNÉIN!-ORMACD

Orgátl svazku obcí oprávněný _jednat.jeho

j

Adolf Sušeň

rnénenr

předseda přcdstaverlstva
plumlov - vicov

svazku obcí

Ing. Vladimír,a Jorclová

Auilitor
Jnléna osob provádčj ícíchpřezkournán í hospoclařcn
svazku obcí

VAK

Ev. čísloatlclitorského oprávnčníKAČR 1398
í

Ing. Vladirníra Jordová
Ing. Tornáš Rašner - člen auditorského týnru

Vymezení pravomoci lutlitora k provcdcní přezkoumání hospodařcní svazku obcí:
Auclitor provedl pŤezkounlání lrospoclařerrí svazku obcí v sotlladLr s ustatlovetrítn § 4 odst. 7 zákona

Č.

42012004 Sb,, rtstanovenítn § 2 písnr. c) zá)<orla o auditoreoh.

Místo přezkoum/rní hospoclaření svazku obcí:
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lng, Vladin]ii,a Joťdová. auditorka
Evidenčni čísloauditorského oprávněni KAČRI l398
Božetěchova 945/5. 772 00 olontouc
ldentitjkačni čislo| 42957338, DlČ: CZ585l ]30l09

Obtlobí, ve ktcrém bylo přezkoumání hospodirření svazku obci provedeno:
Jednorázové pŤczkoulnání hospodaŤení pI,oběhlo v období l8.3,2020 20,3,2020,

Určenízahájení a ukončcnípřezkoumrirrí hosporlaření svazku

obcí iruditorenr/iruditorsl{ou

spoleČnostÍ:

Označerlíprvní činnosti auclitola, kterou byla
ověřovací zakázka zahájena a den plovedení:
Označerríposlední činnosti auclitola na ověřovací
zakázce píetlcházej ícívyhotovení zplávy a den
provedení:

lI.

přcdbčžnéanalytické postupy

-

l

ti.3,2020

slirnutí závěrů přezkolrnlání lrospodaření
20,3.2020

-

pŘrluĚrpŘEZKOUMÁNíHosPoDAŘENí

Přcdrnětenr přezkourláníjsoLr podle ustanovcní § 2 odst. l zál<otla č. 42012004 Sb. údaic o ročnínt
hospodaření, tvořící součást závěr,ečného írčtupodlc § 17 odst, 2 a 3 zákona č,250/2000 Sb., o
rozpočtových plavidlech ťtzernníclr rozpočtů,ve znčnípozdějšíchpŤedpisů, a to:
a) plněni příjmů a výdajů rozpočtu včetnčpeněžníchopcrací, týka.iícíchse rozpočtovýoh

b)
c)
d)
e)
í)
s)

pfoStředkťl,

finančlríoperace, qikající se tvorby a použitípeněžních l'orrdů,
náklady a výnosy podnikatelské činnosti svazku obcí,
peněžníopcrace, t}kajícíse sdružených prostřcclků vynakládanýcli na základě srllottvy tnczi
dvěma nebo více územnínricelky, anebo na základě snlouvy s jinýrrri právnickými nebo
§,zickýIni osobami,
finančníoperace, likajícíse oizích zdro.jťr vc strtyslu právníclr přetlpisů o účetrrictví,
hospodaření a nakládání s pťostředky poskyhLltýrni z Nároclního fondu a s dalšírni prostředky
ze zalrraničíposkytnu|i,mi rra základě rnczinár,odních snrluv,

vyírčtovánía vypořádání finančnich vztahri ke státníInu rozpočtu, k l,ozpoČtťrrnkrajťr,
k l,ozpočtůrn obcí, k jinýrn rozpočtťrm, ke státnírn íbrldťrrna k dalšímosobárrr,

Přeclrlětem přezkor.rmání v sortladu s ustanovel]íl]1 § 2 odst. 2 zákona č, 47012004 Sb..jsou clále oblasti:
a) nakládání a hospodaření s nrajetkcm ve v]astnictvi svazkLr obcí,
b) rrakllrclání a hospodaření s rlajetken státrr, s nínržhospodaří svazek obcí,
zadávání a trskutečriováníveřc.jnýclr zakázek, s výjinrkou ťrkonůa postupťr přezkournaných
c)
orgálrerrr clohlcdrr podle zákona č. 134/20l6 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zrrční
pozdějšíchpředpisů,

cl)
c)
fl
s)
h)

III.

stav polrledávck a zá:,,azkťt a nal<l1rdání s nimi,

ručeníza závazky l}zických a právniokých osob,
zastavování movit}clr a nemovitýcli věoí ve prospěch třetích osob,
zřizovárií věcných břenretl k majetku svazkrt obcí ,
írčetnictvívedené územnínr celkenr,

HLEDISK,A PŘEZKOUMÁNi rrospoo,rŘnNÍ

předrriět přezkounrání poclle rtstanovcní § 3 zákona ě. 42012004 Sb, (viz bocl It, tóto zprávy) se ovČřLr.je

z hlediska;
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a)
b)
c)
d)

dodržovárípovirrnostístanovenýchzvláštnímiprávnírTipřcdpisy,
souladu hospodaření s finančnínri|)1,ostředky ve srovnál]í s rozpočten],
dodr,žení írčeluposkytnuté dotace nebo návratnó finančnívýpomoci a podlnínekjejich použití,
věcné a lorrnáIní správnosti dokladů o přezkournávaných operacíclr,

lV.

DEFINOVÁNÍoopovĚlNosrÍ

hospodařcní, které bylo předrlětenl přezkotlmání
a finančníclrvýkazech, je odpovčdný statutáťni olgán svazku obci.

Za

a za jcho

zobrazcttí v ítčctních

Našíúlohou je, na základě provedenéIlo přezkournání ltospodařcní, vydat zpr,ávrr o výsledku
přezkoumání lrospodaření. V souladu se zákonet-t-t o auditoreclr a Etickýln kodcxcnl pŤija§irn Kornolou
auditorů Českérepubliky jsrne na územním celku nezávislí a splnili .jsme i další etické povinnosti
vyplývajícíz ttvcdených předpisů. Rovriěž j srrre splni]i požadavky tlkajícíse řízení kvalit1, stanovené
mezinárodním standarden pro řizení kvality ISQC

l

.

Přezkoumárií hospodařeníjsme proveclli v souladu se zákonctn o auditorec|-t, auditorskýnr standalcletn
č, 52 a dalšírni relevantnínri přeclpisy vyrlarrýnti Komorort atrditorů ČeslérepLrhliky a s Ltstatlovcními
§ 2, 3 a l0 zákorra č. 42012004 Sb. Poclle těchto předpisů jsrle povinni naplálrovat a provést
přezkoulnání hospodaření tak, abychorn získali onrezenou jistohr, zcla hospoclaření svazktr obcí jc
v souladu s hledisky přezkounánílrospodaření (viz bod III. této zprávy),

V. RÁMCOVÝROZSAHPRACÍ
Za írčelenrvykonání přezkorrrlárrí hospoclaření svazku obcí a vyjádření závěrLl zpr'ávy ovýsledku

přczkournání lrospodaŤení byly použity postupy

kc

sh|omáždění dostatečných

a vhodných důkazních inforrnací. Tyto postupy se svýnr cltaraktelenl a načasovátlím lišíod postupti
prováděných u zakázky poskytující přiněřenorr jistotu a lnají menší rozsah a .isou auditorem
aplikovány na základě jeho odborriého úsudku včehrě vyhodnocerrí oblastí, v nichž je u pŤcdrlětu
přezkoumání hospodaření plavděpodobný výskyt význarnných (rnateI,iáln íoh) chyb a nedostatkŮ. Při
vyhodnocovárrí těchto oblastí auditor bere vúval.u vnitřní kontrollrí systéln svazkLt obcí, Použitó
postLrpy zahrnují výběrový způsob šetření a význa|nnost (matelialitu) jednotlivýclt skutečnostÍ, MÍra
jistoty získaná u přezkoumání hospodařerrí je tLrtlížvýzrrarnně rrižšínež _iistola, ktcrá by byla získána
provedením zakázky poskytujíci přiměřenou j istofu .

Označenívšeclr dokladů a jiných materiálťr vyLržitých při přczl<ournárrí hospodaření svazku oboí je
uvedeno v samostatné příloze B, která 1e nedílncltl součástítéto zprávy, V r'árnci přezkoulrrárrí
hospodaření svazku oboí činil auditor i dalši kloky a využíval i dalši itríbrnrace, ktcró nejsott součástí
tohoto označellí.

vl,

ZÁVĚR ZPrr,Ávy o vÝsr,noxu PirEZKoUMÁNí uosPolairnr,{í

A. VYJÁDŘtsNÍ K
řIOSPODAŘENÍ

SOULADU

HOSPODAŘENÍ

SH1.IIDISl(Y PŘEZKOI]MÁNi

Na základč námi provedeného přezkournáni hospoclařen í svazku obcíjsne neziistili žádnó skr.rteČnosti,
které by nás viclly k clornnénce, že pŤczkoumávalré hospodaření nettí ve všech význarnných
(lnateriáIních) ohledech v soulaclu s hledisky přezkournání hospodaření ttveclenýnri v bodě IIL této
zprávy.
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B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB

A NEDOSTATKŮ

Zákonč.420/2004 Sb. stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěť podle ustanovení § l0 odst. 2 písm. d)
a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení lyžaduje, abychom ve své zpíávé
o v,ýsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a
nedostatky a v čem případně spoěívaly, a to bez ohledu na jejich l"ýznamnost (materialitu) a jejich
vztah k hospodaření svazku obcí jako celku,
Při přezkoumání hospodaření svazku obcí za rok 20l9jsme nezjistili chyby a nedostatky.

C. UPOZORNĚNÍNa pŘÍpaoNÁ Rtzlrn
Na základě zjištění podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 42012004 Sb. upozorriujeme na
následující případná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření svazku obcí
v budoucnosti,

Rizika nebyla zjištěna.

D. PODÍL POHLEDÁVEK A L^YAZKŮ NA ROZPOČ,IU SVAZKU OBCÍ
A PoDiL Z^STAVtNtllo MAJI:TKU NA Cl LKoVllV \4AJt tKl sV^Zl(U oBcí
Podíl pohledávek na rozpočtu
Vynrezetlí pohledávek
B

A/B

* l00 %

Vvmezení I,ozpočtovýclr příi nrů
Výpočet podílu pohlcdávek na rozpočttl

Kč
Kč
40%

2 628 897.90
6 533 023.80

Porlíl závazlrů rrl t,ozpočlu

Vyrlczcní závazkťl

C
B

C/B

+

l00 %

Vymezení rozpočtových pří!rnů
Výpočct podílLr závazků tla t,ozpočttl

Podíl zaslavcného mejct|<u
D
I]

D/E*

l00 %

rr:r

484 439,3 7 Kč
,]
023.80 Kč

6 5]

1%

cell<ovérrr mlrjctktl

Vyrrrezení zastaveného rna jetkrt
Vyrnezení rrraIetktr pro výpočet tlkazatele
Výpočet podílu zastavenóho rlajetku na celkovém

0Kč
696 424.04 Kč

0%

rna!etku

vII. DALŠÍlNFoltMACE
Stanovisko svazku

obcí k návrhu zprávy

o výsletlku pi,czkoumání hospot|ařeni
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Návrh zprávy o výsledku přezkoulnání hospodaření VAK svazku obcí P]unrlov Vicov za rok 20l9 byl
před jcjím vydáníln projednán se statután)ín orgllnem svitzku obcí a k je.jímu znění nebyly do data
vydání této zprávy vzneseny žádnó připoniínky.

Vyhotovcno:

V Olorrrouci dne 20.3.2020

Odpovědný aLrditor:
Ing, Vladimíra Jordová

KAČR: l398

F,videnčníčíslo
Božetěclrova 945/5. 772

Zpráva o výsledku přezkournání hospodařeni

VAK

svazku obci

Plumlov Vícov za

rok 2019 byla projednua

s předsedou představcnstva DSO panem Adolíěm Sušňem a pŤevzata dne 20.3.2020,

Q,-

vAk

Adolf Sušeň
přcdSeda představenstva
svazku obcí plunrlov vicov

VAK

svazku obcí
PLUMLOV - VÍCOV

798,03 PLUIMLOV ul, Rudé armádv 3n:
lco: 47921196 D|Č: cz47g211i|,
_
Reo nku Píost.ji v, ( ,, Fr' '/'t''(1-I^ r-,'
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Ing, vladimira Joldová, auditorka
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Přílohy zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:
Příloha A Přehlecl právních předpisti, jejichž soulad s přezkounrávanýrri hospodařenírn auclitor ověřil
Příloha B Označcnívšccli doklaclťr a jiných rnatcliálťr vyLlži!y'ch při přczkotrrnání hospodařeni

Příloha A

l'řehled prírvnícIlpř€dpisů, s nimiž auditor u přezkorrmávaného hospodaření ověřil soulad

Při prováděrri přezkoumání lrospodaření auditor posttzuje sottlad hospodařetlí s

následLrjícírni

plávními předpisy:

.- zákonem ě.

42012004 Sb., o přezkounávárrí hospodaření úzenrrlíoh sarnospI,ávrrýo|i celkťr
a dobrovolnýclr svazků obcí, ve zriěrrí pozdějšíchpředpisů,
vyhláškou ě. 41912009 Sb., o způsobu, teltnínech a rozsahu úda.iťrpřcdkládanýclr pro hoclnocení
plnčIrístátního rozpočtu, rozpočtůstátních fondů, rozpočtůítzernnícIrsanrosprlrvrrých celků, rozpočtů
doblovolnýclr svazkťr obcí a rozpočtti Regionálních rad lcgiorrťr souclržnosti, ve znění pozdějších
předpisti,

zákoneln č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidleclr ťtzenltriclr rozpočtťt, vc znětri pozdějších
předpisů, a souvisejícínliprováděcími pI,ávníni předpis;
- vyhláškou č.32312002 Sb., o lozpočtovéskladbě, ve znění pozdějšíchpřcdpisů,
zákonetn č. 563/l99l Sb., o ílčetnictví,ve znění pozclějších předpisů, a sotlvisejícírrti provádčcílni
píáVními předpisy:

-

;

-

vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zltkona č, 563/l99l Sb,,
vc ění pozdějších předpisů, pro nčkterévyblané írčetníjednotky,
_ vyhláškorr č. 383/2009 Sb., o účetníchzáznanrech v teclinickó foimě vyblaných účetnichjednotek a
jejich předávání do centrálního systórnu účetriichinfortnací státu a o požadavoíoh na tecllnické a
srlíšenéíol,my írčetníchzázrranrů (technická vylrláška o ťlčetníchzáztlatneclr),
- českými ítčetrrímistandardy pro některé vybranó ťrčetrríjednotky, které vedou ťrčetnictvípodle
vyhlášky č. 41 0/2009 Sb.,
- zákonenl č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějšich předpisů,
- zákonem č. 13412016 Sb., o zadávání veře.jných zakázek, ve znění pozdčjšíchpřcdpisů,
zákonem č.24312000 Sb,, o lozpočtovétn určenívýnosti někter,ých dani ítzenrním sanrosprávnýrn
celkrirn a některým státnínr íbrrdůnr(zákon o rozpočtovém uI,čenítlaní),vc znčnípoztlějšíchpředpisů,
_ nařízením vlády č,564/2006 Sb., o platových porltěr,ech zaměstnancťt ve veře_iných slLržbách a
spt,ávě, ve znění pozdě|ších předpisů, plovádě.jící nóktcrá ustatrovení zákona č, 26217006 Sb,, zákoník
práoe, ve zněrrí pozdčjšíchpředpisťr,
o účetnictví,
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Příloha B
Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumáni hospodařeni
Účetnictví, účetnlzáVěrka, účetniknihy a sestavy Za íok 20l9
Účetní závěrka VAK svazku obcí Plumlov - Vícov k 31.12.2019
(Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha účetníZávěrky)
Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územníchsamosprávných celků a dobrovolných svazků obcí Fin
2_12 M VAK svazku obcí Plumlov - Vícov k 31.12,20l9
Účetní denik
Hlavní kniha
ÚčtovY rozvrh
Bankovní účty
Zařazovací píotokoly

-

-

Vyřazovací protokoly

Odpisové plány
Vnitřnl oíganizačni směmice

VAK

svazku obcí Plumlov

- Vícov

Inventaxizace maj etku a závazki za rok 2019

-

plán inventur
Směrnice o inventarizaci majetku a závazků
Inventumí soupisy všech rozvahových a podrozvahorných účtů

lnventarizačnízpráva

Rozpočet

-

Střednědobý \^ýhled

rozpočtll2l2l - 2022

Rozpočet na rok 2019
Rozpočtovézměny - rozpočtová opatření

Usnesení a zápisy
Usneseni valné hromady, představenstva za lok 2019
Dokumentace o činnosti kontrolni a revizni komise za rok

-

20l9

Dlouhodobý nehmotný a hmoíný majetek
Registr majetku
Přírůstky majetku

-

Úbytky majetku

ooraw maietku

Finančnímajetek
seznam bank a bankovních účtů
Bankovní výpisy
Účetní doklady a související podkladová dokumentace

-

Pohledávky
Saldo pohledávek k 31,12,2019
Věková struktura pohledávek
Rozpis tvorby opravných položek k pohledávkám
Odpis, vyřazeni pohledávek
Vydané faktury
Kniha vydaných faktur

-

Záýazky
Saldo závazkťr k 31.12.2019

-

Přijaté faktury

Kniha přijaqích faktur
Mzdová agenda
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Zpráva nezávisIóho auclitora
o

tlrěření řátlné ričetnízávěrkv vAI( svazkrt obcí plrrrnlov -vícov
r. S

r,rZ,ZOr9

Název írčetníjedriotky

VAK

Síd1o

ul. ltudé arrnátiy 302
798 03 Plumlov

Identifikačníčíslo

17921l96

Právní lornla ťrčctníjednotky

Dobrovolný svazek obcí

Identifi kace írčetnízávěrky

Řádnlr írčetrrízávěrka

Rozvalrový derr, k nětrruž.ie účetnízávčrka scstavetra

3

ldentifikace írčetníhoobdobí, za které je írčetnízávěrka

sestavena

svazktl oboí I)lunllov Vícov

l ,12.20 ] 9

Učetníobdobí roku 2019
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Ing. Vladimira Jordová, auditoťka

Eviclcnčni čislo auditorskóho opřávněni KAČRI l398
Božctčchova 945/5.772 00 olomouc
Identifikačni čislo| 42957338. DIČ: CZ585l 130l09

ZPRÁVA NEZÁVISLEHO AUDITORA
valné hromadě

vAk

svazku obcí plrrmlov - vícov

Vj,rok utulitora
Provedli jsme audit přiložené ílčetnízávěIky VAK svazku obcí Plum]ov - Vícov k31.12.2019,
Sestavené na Základč českých účetnichpředpisů, která se skláclá Z rozvahy. výkazu Ziskll a Ztráty
a přílohy této účetnízávěrky, která obsahllie popis použitýc|i poclstatných ítčctníchmetod a další
vysvětlLrj ícíinlornlace,

Podlc našeho názoru účehiízávěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv VAK svazktl obcí
Plurnlov - Vícov k31.12.2019 a nákladťl a výnosů a výsledku jeho hospoclaření za lok končící
31.12.2019 v souladu s českými írčetnítnipředpisy.

Ziklll

pru výruk
Auditjsnre ploveclli v souladu sc zákoncll-l o auclitoreclr a standardy l(ornory auditorů Ceské republiky
pro audit, kterýrni .jsou tneziIlárodní stanclardy plo audit (ISA) případně doplrrěrré a ttpravené
sor.rvisej ícírni aplikačnírni doložkarni. Naše odpovčdrrost stallovená těnlito předpisy .je podrobněji
popsána v oddílu Oclpovědnost auditora za audit ťrčetnízlrvěrky, V souladu se zákoncnl o auditorcch a
Etickým kociexeni přijatýrrr Kotnorou arrclitorťr ČcskérepLrbliky jstle na ťtčetnijednotce nezávislí a
splriili .jsrne idalšíetické povinnosti vyplývajícíz tlvedenýclr předpisů. Dclnrnívárnc sc, žc důkazní
inforInace, které jsmc slrronáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjáclření našeho výroku,
Odpovělnost staíutdrníhoorgúnu účetníje notky za účetnízrivěrku
Statutární orgán VAK svazku obcí Plttmlov - Vícov odpovítiá za sestavení ťrčetnízávčr,ky podávaj íoí
včrný a poctivý obraz v souladu s českýrni účetnírnipředpisy a za takový vnitřní kontrolní systém,
ktelý považuje za nezbytný pro scstavcní írčetriízávěr,ky tak, aby neobsaliovala význatnné (rnateriální)
nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetnízávěrky je statutárni orgán účetníjcdnotky povinen posoudit, zda je írčctní
jedriotka scliopna nepřetržitě trvat, a pokudjc to felevantní, popsat v příloze irčetnízávělky záležitosti
týkajícísc jejího l)epřetržitého trvání a použitípřetlpokladLr ncpřctržitóho trvání při sestavel]í ťlčetl]í
závěrky, s výl irnkou připadů, kdy se plánr|e zrušcníúčetníjednotky nebo ukončeníjej í čintlosti, resp.
kdy nemá.jiriou reálnotl rnožnost tlcž tak učinit,
Otlptlvě nosí auditora zu ludil účetnízávěrk!
Našírrr oílern je získat přirněřenor-r .iis1o1u, že írčetrrízávěr,ka jako celek neobsahuje význanlnou
(nlateriální) nesprltvtlost zptisobenou podvodenl llebo chyborr a vydat zprávtt arrditola obsahuiíci náS
výrok. Přilnčřcná nTíra.iistoty je vclká rníI,a jistoty, niclnónč není zárukott, že audit provedenÝ v
souladu s výše uveclenýni přcdpisy ve všeclr připaclcoh v účetnízávěrcc ocllrali přípaclnou existLrjí<;í
vÝzttamnou (rnateriálni) nesprávnost, Nesprávnosti rlohou vznikat v dťrsledl<u podvodti ncbo ohyb a
považujíse za významné (rnatcriální), poktld lze reálnč předpokládat, žc byjeclnotlivě nebo v souhlnu
mohly ovlivnit ekononricklr rozhodnLrtí, ktcrá uživateléúčetnízávěrky na.jcjírn zál<ladě přiirnou,
Při provádění autlitu v souladu s výše Lrvedenýlni předpisyje našípovinností uplatliovat běhern cclóho
auditu odborný ťtsudek a zachovávat profesní skepticisrnus, Dlrle je našípovinlostí:

o

ldentifikovat a vyhodllotit rizika významné (materiální) nesprávnosti ťlčetnízlrvěrky zptisobené
podvodem nebo chybou, navfl]nout a pt,ovést autlitorské postttpy reagtriící na tato íizika a ZÍSkat
dostatečné a v|rodrré rlťtkazníiníormace, abychom na.iejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko,
že neodhalírne význanrnou (nateriální) nesprávnost, k níždošlo v clůsledku podvodLr,.je větŠÍnež
riziko neodhalení významné (materiální) nesprávtlosti zpťlsobené chyborr, proložc soLrČástí
poclvodu tnohou být tajné dohocly (koIuze), í'alšováni, úrnyslttlt opornentrtí, lleplavdivá prohlášcní
nebo obcházení vn itřních kontiol,
l0/lz

lng, Vladimíťa Joldová, audit()lka
Evidončni čislo auditorskóho oprávnění KAČRI l398
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.

sezl]ámit se s vnitřnínr ko;ltlolrrím systéneln účetníjednotky I,elevantnínl pťo auclit v takovóm
ťozsahu, abychom mohli navrhnout autlitolskó postupy vhodnó s ohledern na dané okolnosti,
rrikoli abychorrr rnohli vyjádřit rrázor na účinnostjejiho vnitřního korrtrolrrílro systérnLt,

.

posoLrdit vhodnost použiqých účetníohpravidel, přirněřenost proveclenýclr írčetníohodlradri a
inlorrnace, kteréjsou v této souvislosti uvcdcny v příloze účetnízávěrky,

o

posottclit vhodnost použitípřeclpokladu ncpřetI,žitého trvání při sestaveltí írčetrlízávěrky a to, zda
s oI]ledcm na shromážděné dflkazní inlormacc existuje význarlná (materiální) nejistota
vyplýva.iící z událostí ncbo podrnínek, které rrrohorr význarnně zpochybrlit schopnost írčetní
.jednotky nepřetržitčtrvat, .lestliže dojdeme k z,áyěr:, že taková význanlná (nrateriáIní) nejistota
existujc, je naši povinrrostí ttpozornit v našízplávě na ilrformace uvedené v této so|.lvislosti v
příloze ílčetrrízávěrky, a pokud tyto inforrnace riejsou tlostatcčnó, vyjádřit modifikovaný výfok.
Naše závěry !ýkajícíse schoprrosti účetnijednotky rlepřetr,žitě h,vat vycházejí z drikazních
irrfolmací, které jsrne získali do data našízprávy. Nionréně bucloucí události nebo podnrínky
mohou vóst k tonru, že írčetníjednotkaztlatí schopnost nepřetržitě tNat.

l

vyhodnotit celkovott plezentaci, člcnčnía óbsah ílčetnízávěrky, včetně příJohy, a dálc to, zda
ítčetnízávěrka zol:razuje podkladovó transakce a Lrdálosti zpťtsobetn, který vcdc k včrnénrrt
zobrazeni,

Našípovinností .je infornrovat statutáťní orgán účetníjednotky nrirno jiné o plánovanérn l'ozsalru a
načasováníauditu a o význarnných zjištěních, ktcrá jsrle v.jeho průběhu učiniIi, včetně zjišlčných
významných nedostatkťl ve vnitřním kontrolnítn systémtr.

líC
Auditor
lng. Vladimíra
Dvidenčníčíslo
Božetěchova 94

'r"
*
rskóho oprávnění I(AČI{: ]398
72 00 Olornouc

e"

oP&\

6o4 9
!D,

ra!

,.r

*

CfrR .,

\O,",o^ý

V OlomoLrci dne 20,3.2020
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In8, Vladimila Jordová, auditorka

Dvidenčníčísloauditcllského opúÝnčniKAČIt: l398
Božctčchova 945/5. 772 00 Olomouc
Idcntitikačni čislo: 42957338. DlČ: CZ585l l30l09
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Zpráva o ověření řádné účetnízávěrky VAK svazku obcí Pltlnrlov - Vícov za rok 20J9 byla
projedrrána s předsedou představenstva DSO panem Adol1'ern Sušňern a převzata dne 20.3.2020.

Adolf

VAK

Sušcr"r

předseda představenstva
svazku obcí P]rrnrlov - Vícov

:""

vA K

svazku obcí

PLUMLoV - VicoV

798 03 PLUMLoV U|, RUdé arn"ádv 30;
l9o: _47921196 D|Č: C'/47s? 11é€
Req np1,1 prnap,, ý. l |_F,t,-,.11,1- -1^.,

Přílohy:

1)

Účetní záVěrka VAK svazku obcí Plumlov 1.1) Rozvaha (Bilance)
| ,2) Yýkaz zisku a zttáty
1.3) Příloha účetnízávěrky

2)

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územníchsamosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí Fin 2-12M VAK svazku obcí Plumlov - Vícov k31.12.20l9

Vícov k31.12.2019:
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