
zpRÁvA o rnf sr-,EDKu pŘEzrourvrÁNí HospoDaŘENí

podle zákona é.93/2009 Sb., o auditorech a o změně něktených zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

áuditorského standardu é. 52, dalších relevantních přepisů vydaných Komorou auditoru Ceské
republiky, podle ustanovení § 42 zákona é. 12812000 Sb., o obcích (obecní zřizeni), ve znění
pozdějších předpisů a podle ustanovení § 10 zákona é. 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znéní pozdějších předpisů (dále jen

zákoné.42012004 Sb.).

pro Územní §amosprávný celek

obec Němčovice

IČ: 005 73 922

Němčovice 37,338 24 Břasy

za období od 1. 1. 2015 do 3I. 12.2015



I. VSEOBECNE INF,ORMACE

Statutární orgán územního samosprávného celku (dále jen ,rúzemní celek):

Zastupitelstvo obce Němčovice zastoupeno Karlem Ferschmannem starostou obce.

Auditorská společnost: K KREDIT s.r.o. auditorská společnost č. 370

Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku obce Němčovice:
Ing. Renata Janečková, auditor

Další osoby podílející se na přezkoumání hospodaření územního celku obce Němčovice: Ing. Sandra
Vlková,

Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku obce
Němčovice:
Auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření územního celku obce Němčovice v souladu
s ustanovením § 4 odst. 7 zákana ě. 420/2004 Sb,, ustanovením § 2 písm. b) zákona č. 9312009 Sb., o
auditorech a o změně některych zákonú,ve zněni pozdějších předpisů.

Místo přezkoumání: Sídlo územního celku a kancelrář auditora.

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření obce Němčovice provedeno:
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno ve dnech 30.11.2015, 9.2,2016 a3.5.2016. Zprávabyla
zpracov ána dne 3,5 .20I 6

Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření územního celku obce
auditorskou společností:

Zakázka byla zabájena dne 22. I0, 2015 projednáním a potvrzením platnosti smlouvy
Oznámeni o zahájení přezkoumání hospodaření obce Němčovice za rok 201 5 auditorskou
a ukoněena projednáním návrhu zprávy dne 3.5,2016.

Němčovice

a předáním
společností

rr. pŘnnnnňr pŘrzrorrnnÁNí rrosponlŘnNí
Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení § 2 odst. I zákona ě. 420/2004 Sb., údaje o ročním
hospodaření, tvořící souěást závěrečného účtu podle § 17 odst. 2 a 3 zákona ě. 25012000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znéní pozdějších předpisů a to:
a) plnění příjmů a ýdajů rozpoětu včetně peněžrích operací, týkajících se rozpočtoých prostředků,
b) finanční operace, tykajíci se tvorby apoužití peněžních fondů,
c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
d) penéžni operace, tykajici se sdružených prostředků vynakládaných na záú<ladě smlouvy mezi

dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy sjinými právnickými nebo
fyzickými osobami,

e) finanční operace, ťýkajíci se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,

0 hospodaření a nakládéní s prostředky poskytnuqimi z Národního fondu a s dalšími prostředky ze
zahraniěíposlgrtnutýminazák|adémezinárodníchsmluv,

g) vyúětování avypořádání finaněních vztahi ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpoětům
obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a dalším osobám.



F

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona ě. 42012004 Sb. jsou dále oblasti:
a) nakládáni a hospodaření s majetkem ve vlastnictvíizemního celku,
b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
c) zadáváni a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumávaných

orgánem dohledu podle zákona ě. 13712006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znéní pozdějších
předpisů,

d) stav pohledávekazávazků a nakládání s nimi,
e) ručení zazávazky fyziclqch a právnických osob,

0 zastavováni movitých a nemovit}ch věcí ve prospěch třetích osob,
g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
h) účetnictví vedené územním celkem.

nI. HLEDISKApŘnzrounnÁNÍHosPonaŘnNÍ
Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona é. 42012004 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 poslrytnuté dotace nebo návratné finanění ýpomoci a podmínekjejich použttí,
d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pok4iruající výše uvedená hlediska jsou uvedeny
v příloze A, která je nedílnou součástí této zprávy.

Tv. DEFINOVÁNÍonpovĚDNo§TÍ
Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a jeho zobrazeni v účetních a finančních
qýkazech, je odpovědný statutární orgán obce Němčovice.

Naši úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření, Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem é. 93/2009
Sb., o auditorech a o změně některych zákonů, ve znéni pozdějších předpisů, auditorským standardem
ě.52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditoru České republiky a s ustanoveními
§ 2,3 a l0 zákona ě. 42012004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické noíTny a
naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda
hospodaření obce Němčovice je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této
zprávy).

v. nÁprcorrý RozsAH pRAcí
Zaúéelem vykonání přezkoumání hospodaření obce Němčovice byly použity postupy ke shromáždění
dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou sqým rozsahem menší než u
zakázky poskytující přiměřenou jistotou a jsou auditorem aplikovány na základé jeho odborného
úsudku včetně vyhodnocení rizik výmamných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování
těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku obce Němčovice. Použité
postupy zahmují qýběroqý způsob šeťení avýznamnost (materialitu) jednotli,r,ých skuteěností.

Oznaéeni všech dokladů a jiných materiálů využifých při přezkoumání hospodaření územního celku
obce Něměovice je uvedeno v samostatné přiloze, která je nedílnou součástí této zprávy, V rámci
přezkoumání hospodaření územního celku obce Něměovice činil auditor i další kroky a využíval i
další informace, které nejsou souěástí tohoto oznaěení,



vI.

A.

zÁvĚn zpnÁvy o rnfsr,nnxu pŘnzrounnÁní HospoDAŘnNí
Vyjádření k souladu hospodaření s hledisky přezkoumání hospodaření

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření obce Němčovice jsme nezjistili žádnou
skutečnost, která by nás vedla k přesvěděení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech

ýznamných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými
v bodě III. této zprávy,

B. Vyjádření ohledně chyb a nedostatků

Zákon ě. 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí, ve znénípozdéjších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení

§ 10 odst, 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení lyžaduje, abychom ve své zprávé o

ýsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a

nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich qýznamnost (materialitu) a jejich
vztahkhospodaření obce Něměovice jako celku.

Při přezkoumání hospodaření územního celku obce Něměovice za rok 2015 jsme nezjistili žádné
chyby a nedostatky.

Chyby a nedostatky zjištěné při předběžném přezkoumání v průběhu roku 2015 byly územním celkem
k3L 12.2015 odstraněny. Zjištěné chyby spočívaly v použiváni nesprávných úětů účtového rozvrhu
dle vyhl. 410/2009 Sb.

C. Upozornění na případnárizika

Na základě zjištění podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) zákona ě. 420/2004 Sb., o přezkoumávání
hospodaření :územnich samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších
předpisů, upozorňujeme na následující případná rizika, která mohou mít negativní dopad na
hospodaření územního celku obce Němčovice v budoucnosti:

- Obec v minulosti změnila program pro vedení účetnictví a obnovila výpočetní techniku, v takovém
případě je vždy povinna zajistit úschovu veškerych dat zpracovaných v minulosti včetně kompletní
účetní dokumentace.

- Podle zápisů ťrnanční výbor ověřoval především bankovní ,ýpisy, jeho úkolem je kontrolovat
finanční hospodaření obce, tzn. zabývat se rozpočtem, rozpočtovými opatřeními a závéreěným
účtem.

D. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu obce Němčovice a podíl zastaveného majetku na
celkovém majetku obce

Podíl pohledávek na rozpočtu

A Vymezení pohledávek 185.648,-

B Vymezení rozpočtoých příj mů 7.034.259,-

A/B * I00% Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu 2,64 Yo

P odíl závazků na rozpočtu

C Yymezeni závazktt 403.708,-

B Vymezení rozpočtoých příj mů 7.034.259,-

ClB* l00% Výpočet podílu závazki na rozpočtu 5,74 oÁ

4



Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku

D Vymezení zastaveného majetku 1.100.000,-

E Vymezení majetku pro qýpočet ukazatele 47 .623.539,-

D lE* l00% Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku 2,3I Vo

vII. DALŠÍ INF,ORMACE

Stanovisko územního celku obce Němčovice k návrhu zprálry o výsledku přezkoumání
hospodaření

Přílohou této zprávy o ýsledcích přezkoumání hospodaření je, v souladu s ustanovením § 7 písm. c)
zékona č, 42012004 Sb., i písemné stanovisko obce k návrhu zprávy o qýsledku přezkoumání
hospodaření, pokud obec takové stanovisko předá auditorovi. Obec Němčovice toto právo neuplatnila.

Vyhotoveno dne 3. 5.2016

Auditorská společnost:
K KREDIT s.r.o.
Oprávnění ě.370
Zastoapená: Ing. Renatou Janeěkovou

/1 -,// /rl/&zzcY
Odpo/ýdný auditor:
lng.frenata Janečková
Oprávnění ě. 1641

ffi#



Příloha B

Příloha B - zjištění pro vydánízprávy auditora

Příloha obsahující detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle § 10 odst. 3 písm. b) a c)
zákona č. 42012004 Sb. a oznaěení dokladů a jiných materiálů, ze kteýchjednotlivá zjištění
vychénejí.

A. Zjištění v průběhu přezkoumání

V pruběhu přezkoumriní byly zjištěny dále uvedené méně závažné chyby a nedostatky podle
§ 10 odst. 1 písm. b) zzk. č. 42012004 Sb., které byly před uzavřením účetních knih a
odesláním dat do centrálního systému účetních informací státu opraveny.

Kontrola hlavní knihy - §4 odst. 8 zák. č. 563/91Sb., o účetnictví, vyhl. č. 410/2009 Sb.

a) Příspěvky obcí na útulek a ďary byly účtovény na uěet 649 - ostatní výnosy, po opravě na
íěet 672- výnosy z transferů (opraveno).

b) Odpis nedobYné pohledávky byl zaúětován nesprávně na účtu 556- opravné položky,
namísto 557 - odpis pohledávek.

c) Na účtu 381 jsou k 3I.I2.20I5 nesprávně evidovány penize na cestě.

B. Zhodnocení výchozích skutečností pro vydánizprávy auditorem:

1. Obec hospodaří s finančními prostředky v souladu se schváleným rozpočtem, příjmy
a v}dajejsou účtovány podle předepsané rozpočtové skladby.
Rozpočtová opatření v průběhu roku musí bý přijímána dříve, než je realizovánvYdaj.
Obec provedla poslední rozpočtové opatření po zaúčtování všech operací a srovnala upravený
rozpoěet na 100Yo skutečných příjmů a výdajů. Takoqý postup je nadbytečný a naopak
neumožňuje porovnat plán se skuteěností.

4. Obec řádně splácí své závazky, včetně úvěrů, podle finančních ukazatelů není
hospodaření obce ohroženo.
Při hospodaření s majetkem obce nebyly zjištěny nesrorrnalosti.
Obec zpracovala inventury a doložila zůstatky všech účtů, opravy zjištěných skutečností
však zaúčtovalaaž v roce 2016 (např. na účtech 342 a324).
Účetnictví a účetní závěrkabyIy zpracovány vpožadovanóm rozsahu a vpožadovaném
členění.
Obec byla upozorněnanarizikauvedená ve zprávě článku VI bodu C.
Obec vzala na vědomí upozornění ňzika vypl;firající z novely zákona č.250/2000 Sb.
v r.20I5, obec neposkytlažádtté příspěvky spolkům.

2.
J.

8.

9.

7.



-

Zprávabyla projednána se starostou obce Něměovice dne 3, 5,2016

Karel Ferschmann
starosta obce Němčovice

Totožnost statutárního orgánu

byla ověřena podle

oP č. 20286I Il3
vydaného MěÚ Rokycany dne 4,2,2014

Ir/y' Renata Janečková
u,ráitor, oprávnění ě. 164I
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