










Přílohy zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření: 

Příloha A Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor 
ověřil 

PřilohaB 

Příloha C 

PřílohaD 

Příloha obsahující detailní popis zjištěných chyb a nedostatků 

Zhodnocení výchozích skutečností pro vydání zprávy auditorem, projednání zprávy a 
připomínky statutárního orgánu obce. 

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření 



Příloha A 

Přehled právních předpisů, s nimiž auditor u přezkoumávaného hospodaření ověří soulad 

Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad hospodaření nejméně s následujícími 
právními předpisy, popř. jejich vybranými ustanoveními: 
• zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a 

dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, 
• vyhláškou č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení 

plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů úzenmích samosprávných celků, 
rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění 
pozdějších předpisů, která provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová právidla), ve znění pozdějších 
předpisů, 

• zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy, 

• vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, 
• zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími 

právními předpisy: 
- vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, 

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

- Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle 
vyhlášky č. 410/2009 Sb., 

- vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, 
• zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákonem č. 131/2000 Sb., 

o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, 
• zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
• zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným 

celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších 
předpisů, 

• Nařízením vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, 
• zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě o změně některých zákonů a 

prováděcí vyhláškou č. 416/2004 Sb., 
• zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, 
• zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
• zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
• zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 



Příloha B, C 

Příloha B 

Detailní popis zjištěných chyb a nedostatků 

Detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle§ 10 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a 
označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí: 
• chyby a nedostatky zjištěné při přezkoumání v účetních postupech a použití rozpočtové sklady 

byly v průběhu přezkoumání obcí opraveny, další chyby nebyly zjištěny. 

Příloha C 

Zhodnocení výchozích skutečností pro vydání zprávy auditorem, projednání zprávy a 
připomínky statutárního orgánu obce 

I. Účetní závěrka k 31.12.2021 byla zpracována za předpokladu nepřetržitého trvání a dalšího 
rozvoje. 

2. Obec schválila rozpočet na rok 2021 s příjmy 13,3 mil. Kč, výdaji 16,3 mil. Kč a schodkem 
3,0mil. Kč (pokryt úsporami minulých let), na investice bylo určeno 7,4 mil. Kč. 

3. Finanční hospodaření obce skončilo schodkem 0,8 mil. Kč, příjmy obce měly hodnotu 15,9 mil. 
Kč, výdaje 16,7 mil. Kč, investice byly realizovány ve výši 8 mil. Kč (schváleno rozpočtovými 
opatřeními). 

4. Obec zahájila stavbu kanalizace a ČOV v celkovém objemu 177 mil. Kč (v době podání žádosti 
137 mil. Kč). V roce 2021 byly realizovány stavební práce v části obce s novou výstavbou, stavby 
domovních přípojek kanalizace, veřejného osvětlení a silnice v hodnotě 7,2 mil. Kč byly 
realizovány z vlastních zdrojů již v roce 2021. 

5. Příslib dotace SFŽP na stavbu kanalizace a ČOV je 87 mil. Kč. 
6. Obce má na financování akce příslib úvěru v celkové výši 40 mil. Kč, který začne čerpat v roce 

2022 a překlenovací úvěr ve výši 5 mil. Kč. 
7. Ukazatel zadlužení podle zák. č.23/2017 Sb., tj. dluh obce k 31.12.2021 vztažený k průměru 

příjmů za roky 2018-2021,je O%. Obec nemá žádné úvěry ani půjčky. 
8. Účetnictví a účetní závěrka byly zpracovány v požadovaném rozsahu a v požadovaném členění. 
9. Nebyly zjištěny nesrovnalosti při čerpání, evidenci a vyúčtování dotací. 
1 O. Finanční podpora neziskovým organizacím je řešena formou darů s ohledem na nízkou hodnotu 

těchto příspěvků. 

11. Při hospodaření s majetkem obce nebyly zjištěny nesrovnalosti. Inventarizace majetku a závazků 
byla řádně provedena. 

12. Finanční výbor se schází pravidelně a zaměřil se i na finanční hospodaření obce, zabýval se mj. 
závěrečným účtem za rok 2020 a rozpočtem na rok 2022. 

13. Obec neručí za závazky třetích osob, ověřováním nebylo toto tvrzení zpochybněno. 
14. Obec nemá zastaven žádný majetek, ověřováním nebylo zjištěno něco jiného. 
15. Nebyly zjištěny případy, že by obec řádně nezveřejnila požadované informace. 

Stanovisko statutárního orgánu obce Cheznovice 

Statutární zástupce obce potvrzuje, že byl dle § 7 zákona č. 420/2004 Sb. seznámen dne 26. dubna 
2022 s návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a k jejímu obsahu nemá žádné 
připomínky. 

Ing. Renata Hrnčířová 
auditor, oprávnění č. 1641 



Účetní výkazy 

Účetní sestavy 

Finance 

Obec Cheznovice 
Seznam dokladů použitých při přezkoumání hospodaření za rok 2021 

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021 
Rozvaha k 31.12.2021 
Přiloha k UZ k 31.12.2021 

Výkaz FIN 2-12 k 31.12.2021 
Obratová předvaha k 31.12.2021 

Rozpočet na rok 2021 
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 - 2024 
Rozpočtová opatření na rok 2021 

PřílohaD 

Inventury Pokyn k provedení inventarizace majetku a závazků v roce 2021 
Inventarizační zpráva o průběhu inventarizace ke dni 31.12.2021 
Inventurní soupisy všech rozvahových a podrozvahových účtů 

Podklady k dotacím Seznam přijatých dotací v roce 2021 

Smlouvy 

Účetní doklady 

Ostatní 

POZN. 

Rozhodnutí č. 1190400255 o poskytnutí fm. prostředků ze SFŽP ČR z 7/2020 
Smlouva o dílo č. 3021066 se Sdružením Cheznovice na akci Cheznovice
kanalizace 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace na výdaje JSDHO v roce 2021, Žádost o dotaci, 
Finanční vypořádání dotace 
Smlouva č. 40652021 o poskytnutí dotace na věcné prostředky a vybavení nad 
rámec min. vybavení pro JSDHO, Závěrečná zpráva o vyúčtování 
Avízo o zaslání průtokové dotace pro ZŠ a MS Cheznovice - OP VVV, 
Finanční vypořádání dotace 
Finanční vypořádání dotace na volby 

Smlouva o úvěru č. 2021008960 z 7/2021 
Smlouva o úvěru č. 20210089590 z 7/2021 (revolvingový) 

Přijaté faktury týkající se oprav - např. fa č. 40, 102, I 52, 169 
Přijaté faktury týkající se investic - např. č. I 03, 147, 175, 180, 209 
Přijaté faktury týkající seposkytnutýchpříspěvků-např. č. 8, 27, 47,160, 188 
Ostatní přijaté faktury-např. č. 98, 129,177,234 
Pokladní doklady za období 5/2021 

Podklady k výběrovému řízení na akci "Cheznovice - kanalizace" 

Zápisy z jednání zastupitelstva obce za rok 2021 
Zápisy z jednání fmančního výboru za rok 2021 
Zápisy z jednání kontrolního výboru za rok 2021 
Závěrečný účet za rok 2020 
Daňová přiznání k DPH za rok 2021 

Všechny uvedené doklady byly využity při zpracování příslušné oblasti 
hospodaření, nebyly prověřovány všechny náležitosti a obsah dokladů 
a píseumostí 


