
zpRÁvA o vÝsLEDKu pŘnzrouvtÁNí HospoDnŘBNí

podle ziikotrir č. C)3/2()09 S[r.. o atrditorech a t, zlltěrtě nčktcrjclr zákttrlťl, re zltěttí pozdelišícIl přetlpisťi,
attditorskcllrtl standalclLr č. 52, clalších t,e ler,artttrích přcpisri vytianých Ktttntlrtltt arrdittlrri Česke
leprrblikv, potlle ttstantll,t:ní§ 42 záktltla č. l]8i2000 Sb.. o obcích (obecníz,íí,l,et,lí). ve znětrí pozdě.iších
pr'eclpisťr a poclIe Ltstatttrvení s\ 10 zlrkona č.42012001 Sb.. o př,ezk<lutnávání hospodaření ťtzetnních
sarrrtlsprávttých celků a tltrbxlvolrrÝch svazkťt obcí. r,e znění ptlzclě.išíclr předpisú (dálc .jcn zákorr č.
420/2004 Sb.).

pro §vazek obcí
krkonoše - svazek měst a obcí

Zámek1
543 01 Vrchlabí
Ič: 701 57 898

za období od l. 1.2020 tlo 3l. 12.2020
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I.VŠBOBECND INFORMACE

Statutární orgán svazku olrcí (dále jen ,,svazelr"):
Ing, Jan Sobotka, předseda svazktt Krkonoše

Auditorskír společnost: K KREDIT s.r.o. auditorská spolcčnost č. 370
Jrnéna osob provádějícíclr přezkournání lrospodaření svazku obcí Klkonoše - svazek měst a obcí:
Ing. Rerrata Hrnčířová - auditor

Další osoby podílející se tta přezkoumátrí hospodař,ení svazku Krkoncrše - svazek měst a obcí:
Šárka I-Iuucrová, Klára Kalousková

Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodař,ení svazku obcí Krkonoše -
svazek měst a obcí:
Auditolská společnost provedla přezkourrrání lrospodaření svazklt v souladu s ustanoveIlím § 4 odst, 7

zákonuč, 42012004 Sb. a zákorra č. 9312009 Sb., o atlditorech,

Místo přezkoumání: kancelář auditot,a Jablonec nad Nisou.
Místo přezkoutrrání; kancelář auditora Jalrlonec nad Nisou. Z důvodu dlouhodobýclr protiepiderrtických
opatření COVID-19 spočívaiících v omezení pohybu osob, byla většina prací tra přezkournání
hospodaření svazku provedena v kanceláři auditora bez př,ítonrrrosti zástupcťr svazku. Data byla zaslána
elektLonicky a konzultace probíhaly telefonicky a emaileln. Nalrlížení do účetnictví bylo provederro
v sídle svazl<u.

Období, vc kterém bylo přezkoumání hosporlaření svazku provedeno:
Přezkouniání lrospodaření bylo provedeno s přerušením ve dnech 10 - t2. 5.202l

Určení zahájení a ukončení přezkoumálrí hospodaření syazku auditorskou společností:
Přezkoumárrí bylo zahájeno dne 25.3.202 1 zaslánim Oznátlretrítn o zahájeni přezkoumání lrospodařerrí
svazku Krkonoše attditorskott společností a zasláním sezllat]lu požadovaných dokLtnrerttů elektronickou
cestou, Poslednínr ítkonem bylo vylrotovení návrhr,r konečné zprávy- a projeclnání zpr&ry s př'edsedorr

svazku dne 12.5.2021,

II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘBNÍ

Předrričtenl př,ezkoumání .isou podle ustatrovení § 2 odst. 1 zákona č. 42012004 Sb,. ťtdaje o ročnínr
hospodařerrí, tvořící součást závěrečnéIro ťrčtLr podle § 17 odst, 2 a 3 zákotta č.25al2000 Sb,, o

rozpočtových pravidlech itzemních rozpočtťt, ve ztrění pozdějších předpisů a to:
a) plnění příjrnů a výdajťr rozpočtu včetně peněžníclr operací, tý,kajíoíclr se rozpočtových prostředkti,
b) finanční operace, týkající se tvorby a porržití peněžních fondů,
c) náklady a výnosy podnikatelské činrrosti svazku obcí,
d) peněžní operaceJ týkající se sdruženýclr prostředkťr vynakládaných na základě smlouvy nrezi dvěma

nebo více úzelnnírni celky, anebo na základě smlouvy sjinými právnickými nebo fyzickými
osobanri,

e) finančrri operace, !ýkající se cizíclr zdrojů ve snryslu právních předpisťr o účetnictví.
f) lrospodař,ení a nakládání s prostředky poskytnut}nri z Národního fondu a s dalšími prostředky ze

zahraničí poskytnutýrni na základě mezinárodních smluv,

s) vyúčtování a vypořádání firrančrrích vztahťt ke státnírnrt rozpočtu, k rozpočtrim krajťr, k rozpočtůrn
obcí, k jiným rozpočtůnr. ke státním fbndťrm a dalšínr osobám.



Předntětenl přezkouutárrí v souladrr s ustatrovenítrr § 2 odst. 2 zákona č. 42012004 Sb. jsotr dále oblasti:
a) nakládání a lrospodař,ertí s rnajetkenr ve vlastnictví sva,zku,
b) naklátlání a hospodaření s nrajelkern státu, s nírnž hospoclaří svazek,
c) ztldávání a usl<utečňování veřejných zakázek, s výjimkou ťrl<clrrů a p<lstupů přezkourtlávanýclr

orgánetrr do]rledu podle zákona č.13412016 Sb., o zadávání veř,e"jných zakázck, ve zllění pozdě.jších
př,edpisťr,

d) stav pohledávek a závazkťr a nakládání s lrirni,
e) rrtčení za závazky yzických a právnickýclr osob,

0 zastavování nrovitých a nernovitýclt věcí ve prospěch ti,ctích osob,
g) zi,izováni věcných břemen k majetku svazku,
h) účetnictví vedené svazkem,
i) ověření potlrět,u dluhu svazku k průměrrr jeho příjnlů za poslední4 rozpočtovó roky podle právního

př-edpisu uplavujíci rozpočtovou odpovědnost.

nI. HLEDISKApŘnzxounrÁxÍHOSPODAŘENÍ
Přednrět přezkournání podle ustanoverrí § 3 zákona č, 42012004 Sb. (viz bod lI. této zprávy) se ověřuje
z lrlediska:
a) dodržclvárrí povinrtostí stanovených zvlášhrírni právnfini předpisy,
b) souladu hospodaření s finančnírni prostředky ve slovtlání s rozpočtem,
c) dodržerrí účelu poskytnuté dotace nebo návratné finančnívýpomoci a podmíIrek.iejich použití,
d) věctré a forrnální správnosti dokladťr o pt'ezkournávarrých operacích.

Právnípředpísy použité připřezkoumání hospodaření pokryvající výše trvederrá hlediska jsou uvedeny
v příloze A, která je rredílnou sorrčástí této zprávy.

ry. DEFINOVÁNÍoorovĚDNosTÍ
Za lrospodař,errí. které bylo předmětem přezkoutnání a jelro zobrazení v írčetních a finančních výkazech,
je odpovědný statutární orgán svzku obcí Klkonoše - svazek měst a obcí.

Naší ťrlohotr _je, na základě plovedettého přezkournáni lrospodat"errí, vydat zpráva o výsledku
přezkournání hospodaření. V souladu se zákonenr o attditoreclr a Etickým kodexem přiiat}nr KoInoru
auditorů Ceské republiky jsme na územrríln celku nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti
vyplývající z uvederrých přcdpisů. Rovněž jsrne splnili požadavky týkající se řízení kvality stanovené
tlezinárodnítn standardenr pro řízerrí kvality ISQC L

Přezkoumání hospodař,cní.isnre provedli v soulaclrr sc zákoncn č.9312009 Sb., o auclitorech a o ztněně
některyclr zákonťr, ve znění pozdějších př,edpisů, arrditorslým standarclem č. 52 a dalšínii relevantními
předpisy vydanýrni Kornorort auditorů České republiky a s tlstatloveními § 2, 3 a 10 zákona č.420/ZOa4
Sb, V souladu s tětnito předpisy jsnre povinni dodržovat etické norrny a naplánovat a provést
přezkottnrání hospodaření tak, abychom získali olllezenotl jistotu, zda lrospodat'ení svazku obcí
Krkonoše - svazek trrěst a obcí je v souladu s lrledisky přezkourrlárrí lrospodař,ení (viz bod III. této
zprávy),

v. nÁnncový RozsAH pI{Ací

Za (tčelem vykonání pt'ezkounrání hospodaření Svazku města a obcí Krkonoše - svazek měst a obcí byly
použity postupy ke shronlážděrrí dostatečrrých a vhodných důkazních inťotrtrací. Tl,to postupyjsou svým
rozsahem nrenši než u zakánky poskytující pr'irněřenou jistotou a jsou auditorern aplikovány na základě
jeho odborného ťrsudku včetně vyhodrlocení rizik význarnrrýclr (materiálníclr) chyb a nedostatků. Pr'i
vyhodnocovárrí těclrto rizik auditor bere v úvahrr vnitřní korrtrolní systém svazku. Použité postupy
zalrrntrjí qýběrový způsob šetření a význanrrrost (materialitu) jednotlivýclr skutečností. Míra .jistoty
získaná u přezkounrání lrospodaření je tudíž výzrramně nižší než jistota, která by byla získána
p roveden ím zakázky poskytr{ í c í p ř,i ttt ěr"enou j i stot u.



Označení všcch dokladů a.iiných materiálů využi!ých při přezkclutnání hospodaření svazku je uvedeno
v příloze D, která je neclílrrou sorrčástí této zplávy. V r,árnoi přezkourrrání hospodaření svazku čirril
auditoL i další kro§ a využíval i další inforrnace, které nejsou součástí tohoto ozl]ačoní.

vr. zÁvĚR zpRÁvy o vÝ§LEDKu plinzKouMÁNí IIospoDAŘENí

A. Vfiádř,ení k souladu hospodař,cní s hledisky přezkoumání hospodařcní

Na zákla<iě námi plovedeného přezkoutnání hospo<laření svazku Krkonoše - svazek měst a obcí jsrne

nezjistili žádnor"r skutečn<lst, která by nás ved[a k přesvědčení, že přezkounrávané hospodařerrí není ve
všech význarrrných (materiálních) ohledech v sor,rladu s hledisky přezkournání hospodař,ení ttvedenýrni
v boclě III. této zprávy).

lt. Yyjádř,ení ohlerlně chyb a nedostatků

Zákottč. 42012004 Sb., o přezkotrmávání hospodař,ení územních sanrosprávtrýclr celků a dobrovolnýclr
svazků obcí, ve znění pozdějšíclr přcdpisů, statroví. abyclrom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení §
10 odst. 2 písrn. d) a odst. 3 citovanóho zákona. Toto ustanoverrí vyžaduje, abyohotn ve své zprávě o
výsledkrr přezkournání hospodaření uvedli, zda při pt'ezkoumání hospodaření byly z.iištěny clryby a

nedostatky a v četn případně spočívaly, ato bez ohledu na jejich výzttamnost (rrratelialitu) a je.iicli vztah
k hospodařerrí svazkujako celku.

Při přezkountúní hospadcření svazku Krkonoše- svazek ntěst a obcí za rok 2020 nebyly zjišíěny chyhy
a nedostatky.

C. Upozornční na případná rizika

Neučinili jsme žádná zjištění, která by nás ve<lla k donrnělrce, že existqjí případná rizika" která mohou
ltrít vbudoucrrosti negativní dopad na ltospodat'ení svazku Krkonoše svýjirrrkou obecrrých dopadů
epiclemie COVID- l9 tra celou ekononriku Ceské republiky a nrožné snížení dotačních tihllů.

D. Podít pohledávek a závazkft na rozpočtu svazku Krkonoše - svazek měst a obcí a podíl
zastayenóho majetku na celkovém majetku svazku

Podil pohledávek na rozpočtu

A Vymezení pohledávek v Kč 47I 313,-

B Vyrnezeni rozpočtovýclr pr'íjrnů v Kč ] 103 0I0,-

A/B* l00% Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu 6,12 Yo

P odíl záv azků na rozpočtu

C vvInezení závazků v kč 228 -l14,-

B Vymezení rozpočtových příjnrů v Kč 7 103 0I0,-

ClB*l00% Výpočet podílu závazků na rozpočtLr 2,9] Yo

4



Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku

l) Vr lttezertí zastavenélttl lna.ictkLr 0.-

|, Vt,lttc,zelt í rlrajctli,tr pro l,Ýprlčet ukazatelc 2 354 146.-

D/ E * l00% Vj,počet p<ldíltr zastavenclltr rrra.ictku na cclktlr éltr rtta.ictku 0%

E. Vyjádření k rozpočtor,é odpovědnosti

Zákorr č.42Ol200,! Sb. stantlr,í. a[-rl,chotn r ttaší zprá,v,ě uvedli r,Ýrok 1ry,iáclr'cní) tl toln. že dltth ťtze rrrníltct

celkrr nepřekročil ó() 7o prtiltrěru.ieho příirrrti za poslední čtl,ři rozpočtor,é roky. V opačnóln případě

.jsnte povitttti trvést" o kolik dltth úzernttíhtl celku pt'ekročil průnlěr,.ieho pr'íjnlťr.

Dltth tizemního celku nepřekročil 60l|/o průnúru jeho příjttti zu poslední t\4,ři 7,,*oiOrvé rofu,.

VII. DALŠÍ INFORMACE
Stanovisko svazku ohcí Krkonoše - svazek ntěst a ohcí k návrhu zprávy o výsledku přezkoumáni
hospodaření

Přílohclu tóto zprár,y tl výsledcích př,ezkournání hospodaření.je. l,souladLt s ttstantlvettínt r\ 7 písln, c)
zákotra č. 12012004 Sb.. i písernné starrtlviskcr svazku k rrávrhu zprávv o výsledkrr přezkourrláni
htlspodat'ení. pokud svazek takové stanovisktl přetlá auditorovi. Svazek Krkonoše - svazek rněst a obcí
žáclné píselrr rté stanol,isktl k návrh u zpráv1, auditorov i nepř-edal.

Vvhottlventl clne l]. kr,ětna 202 l

A rrditorská společnost:
K KRtjDl'I's.r.o.
()právnění č. 370
Zastottpená: Ing. Renatou FIrnčířovott

Odpovědny, auditor:
lng, Renata |-|rnčířová
Oprávnění č. l64 t




