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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 
obce Velká Chyška 

se sídlem Velká Chyška 69, 394 28  Velká Chyška, IČO: 00249289 
za rok 2021 

 
 
Přezkoumání hospodaření za rok 2021 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným 
územnímu celku dne 9. září 2021 podle § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb., 
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí 
(dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření). Přezkoumání bylo provedeno  
dne 29. září 2021 jako dílčí přezkoumání a dne 23. března 2022 jako konečné přezkoumání 
na základě žádosti obce v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření. Posledním 
kontrolním úkonem, který předcházel zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření, bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních a projednání návrhu 
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dne 23. března 2022. 
 
 

Místo provedení přezkoumání: Obec Velká Chyška 

 Velká Chyška 69  

 394 28  Velká Chyška 
 
 

Přezkoumání vykonal: 

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Libor Hartmann 
  pověření číslo 20215087538_4 
 
 

Podklady předložili: Ing. Martin Drs - starosta 

 Ivana Michalová - účetní 

  
 
 
 

Předmět přezkoumání: 

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti přezkoumání uvedené v § 2 odst. 1 a 2 
zákona o přezkoumávání hospodaření. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno 
výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu  
a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění 
právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu. 
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A. Výsledek přezkoumání  

Při přezkoumání hospodaření obce Velká Chyška byly zjištěny následující chyby  
a nedostatky:  

 
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem 
 
Právní předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 
 
§ 29 odst. 1 - Územní celek inventarizací neověřil, zda skutečný stav odpovídá stavu  
v účetnictví 
 
- Na účtu 082 – Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných 
movitých věcí byl k 31. 12. 2021 vykázán zůstatek ve výši 897 204,73 Kč, v majetkové 
evidenci stav 860 020,73 Kč (rozdíl 37 184 Kč).  
 
- Na účtu 316 – Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé je stále vedena půjčka 
poskytnutá Via Rustica z.s., která však byla již dne 23. 11. 2020 splacena. Dále na účtu  
326 – Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé je vykázán zůstatek ve výši  
100 000 Kč, přestože obec žádnou finanční výpomoc nepřijala. Účetní jednotka nesprávně 
odúčtovala splátku půjčky z účtu 326 (strana Dal, pasivní účet) místo účtu 316 (strana Dal 
aktivní účet), na obou účtech tak měl být vykázán a inventarizací zjištěn nulový stav. 
 
- Na účtu 346 – Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi byl vykázán 
zůstatek ve výši 420 207 Kč, přestože předepsané příspěvky a transfery byly k 31. 12. 2021 
přijaty a měl tak být vykázán a inventarizací zjištěn nulový stav. Např. příspěvek  
ve výši 300 872 Kč na „zmírnění dopadů kůrovcové kalamity“ byl předepsán  
dne 24. 11. 2021, obec však příspěvek dne 29. 12. 2021 obdržela a pohledávka tak měla být 
již odúčtována (výše příspěvku byla navíc zaúčtována nesprávně 2x na výnosový účet  
672 – Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů).  
 
 
B.  Plnění opatření při jatých k  nápravě chyb a nedostatků  
 
Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby 
a nedostatky nebo tyto nedostatky již byly napraveny.  
 
Při dílčím přezkoumání za rok 2021 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.  
 
 
C.  Závěr  
 
I.  Při přezkoumání hospodaření obce Velká Chyška za rok 2021 
 

b y l y  z j i š t ě n y  c h y b y  a  n e d o s t a t k y   
uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření, a to: 

 
Nedostatky, spočívající v nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení účetnictví 

- Územní celek inventarizací neověřil, zda skutečný stav odpovídá stavu v účetnictví. 
(nesprávné, neprůkazné) 
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II.  Rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít 
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu: 

 
Při přezkoumání hospodaření za rok 2021 nebyla zjištěna rizika vyplývající z chyb 
uvedených v části C. I. této zprávy, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření 
územního celku v budoucnosti. 

 
 
III.  Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření: 
 

Poměrový ukazatel Hodnota ukazatele 

Podíl pohledávek na rozpočtu 4,87 %  

Podíl závazků na rozpočtu 10,89 % 

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku 0,00 % 

Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům 3,81 % 

Ukazatel likvidity                                         1,25 
 
Fiskální pravidlo (podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 roky) 0,00 % 

 
Dluh nepřekročil 60 % průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. 

 
IV.  Ostatní upozornění a sdělení:  
 
Upozorňujeme, že při převodu vlastnictví k nemovitým věcem, které podléhají zápisu  
do katastru nemovitostí, se za okamžik uskutečnění účetního případu považuje den doručení 
návrhu na vklad do katastru nemovitostí. 
 
 
Za Krajský úřad Kraje Vysočina dne 28. března 2022 
 
 

Ing. Libor Hartmann 
…………………………………………. 

kontrolor pověřený řízením přezkoumání 

 

 
 

  
P o u č e n í  

 
Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je současně zprávou o výsledku 
přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním se stává okamžikem marného 
uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona o přezkoumávání hospodaření,  
k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání nebo 
okamžikem vzdání se práva podat písemné stanovisko územního celku. 
 
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona  
o přezkoumávání hospodaření projednána – viz Záznam o projednání návrhu zprávy  
ze dne 23. března 2022. 
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Územní celek má na základě § 7 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření právo 
doručit kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání písemné stanovisko k návrhu zprávy 
o výsledku přezkoumání hospodaření obsahující námitky ke kontrolním zjištěním  
a požadovat jeho přiložení ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření, a to do 15 dnů 
ode dne předání návrhu této zprávy. 
 
Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona o přezkoumávání 
hospodaření povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této 
zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci 
přezkoumávajícímu orgánu tj. Krajskému úřadu Kraje Vysočina, a to nejpozději do 15 dnů  
po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku. 
 
Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona o přezkoumávání 
hospodaření povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona 
uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu  
o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou 
zprávu zaslat. 
 
Za nepřijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku 
přezkoumání hospodaření, za nepodání písemné informace o přijetí opatření a za neuvedení 
lhůty, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění 
přijatých opatření lze uložit územnímu celku dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona  
o přezkoumávání hospodaření pokutu do výše 50 000 Kč. 
 
Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje výsledky přezkoumání a přílohu 
Písemnosti využité pří přezkoumání obsahující 3 strany. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdělovník:  

Stejnopis Počet výtisků Předáno Převzal 

1 1x Obec Velká Chyška    do datové schránky 

1 1x Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly 
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PŘÍLOHA  
 
Písemnosti využité při přezkoumání  
 
Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Velká Chyška byly využity následující 
písemnosti: 
 
Návrh rozpočtu - na rok 2021 zveřejněn na úřední desce od 30. 11. 2020 do 17. 12. 2020,  
na internetových stránkách od 30. 11. 2020 - dosud 
Schválený rozpočet - na rok 2021 schválen zastupitelstvem obce dne 17. 12. 2020  
a na internetových stránkách zveřejněn dne 22. 12. 2020 
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím - Mateřské škole Velká Chyška 
sděleno dne 26. 1. 2021 
Rozpočtová opatření - schválená starostou obce: 
- č. RO/2021/002 dne 3. 8. 2021, na internetových stránkách zveřejněno dne 3. 8. 2021 
- č. RO/2021/003 dne 30. 8. 2021, na internetových stránkách zveřejněno dne 30. 8. 2021 
Návrh závěrečného účtu - za rok 2020 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách 
od 1. 6. 2021 do 24. 6. 2021 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření  
Schválený závěrečný účet - za rok 2020 schválen zastupitelstvem obce dne 24. 6. 2021 bez 
výhrad a zveřejněn včetně zprávy o výsledku přezkoumání na internetových stránkách  
dne 25. 6. 2021 
Účetní závěrka obce za rok 2020 schválena zastupitelstvem obce dne 24. 6. 2021 
Účetní závěrka příspěvkové organizace Mateřská škola Velká Chyška za rok 2020 schválena 
zastupitelstvem obce dne 24. 6. 2021 
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven k 31. 8. 2021 
Výkaz zisku a ztráty - sestaven k 31. 8. 2021 
Rozvaha - sestavena k 31. 8. 2021 
Příloha rozvahy - sestavena k 31. 8. 2021 
Hlavní kniha - za období 8/2021 
Kniha došlých faktur - k 31. 8. 2021 (faktura č. 21001 až 21164) 
Kniha odeslaných faktur - k 31. 8. 2021 (faktura č. 21001 až 21022) 
Faktury: 
- Faktura č. 210100100 ze dne 28. 4. 2021 ve výši 34 886 Kč za křovinořez, motorovou pilu, 
ochranný štít, rukavice, dodavatel Miloš Čech, IČO 03173104, uhrazena dne 12. 5. 2021, 
bankovní výpis KB č. 72 
Účetní doklad č. 110072 ze dne 12. 5. 2021 (zaúčtování křovinořezu a motorové pily  
na majetkový účet 028, pořizovací cena 26 148 Kč) 
- Faktura č. 21016 ze dne 13. 7. 2021 ve výši 337 478,74 Kč za prodej dřeva, odběratel 
Stanislav Princ, IČO 00249289, uhrazena dne 26. 7. 2021, bankovní výpis KB č. 108 
Bankovní výpisy - k 31. 8. 2021 k běžným účtům (KB, ČNB) 
Účetní doklady - za měsíc srpen 2021 k bankovnímu výpisu KB č. 111 až 124 
Pokladní kniha - k 31. 8. 2021 (doklad č. 1 až 224) 
Pokladní doklady - za měsíc duben 2021 (příjmové a výdajové pokladní doklady č. 96  
až 119) 
Evidence majetku - přírůstky a úbytky majetku za období leden až srpen 2021 
Mzdová agenda - Rekapitulace mezd za měsíc srpen 2021 
Smlouva o dílo ze dne 11. 5. 2021, předmět plnění "Stavební úpravy kulturního domu  
č.p. 106 ve Velké Chyšce", cena díla 6 218 534,23 Kč, zhotovitel SHB Hovorka s.r.o.,  
IČO 28076044, na profilu zadavatele zveřejněna dne 21. 5. 2021 
- Faktura č. 2021078 ze dne 31. 7. 2021 ve výši 1 222 133,86 Kč za "Stavební úpravy 
kulturního domu č.p. 106 ve Velké Chyšce", dodavatel SHB Hovorka s.r.o., IČO 28076044, 
uhrazena dne 31. 8. 2021 (část ve výši 1 000 000 Kč, bankovní výpis KB č. 124) a 1. 9. 2021 
(část ve výši 222 133,86 Kč, bankovní výpis KB č. 125) 
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Dohoda o provedení práce ze dne 30. 6. 2021 (údržba veřejné zeleně) 
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - konaného dne 17. 12. 2020, 5. 2. 2021,  
18. 3. 2021, 15. 4. 2021, 3. 6. 2021, 24. 6. 2021 a 12. 8. 2021 
 
 
Při druhém dílčím přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti: 
 
Střednědobý výhled rozpočtu - návrh na roky 2023 až 2025 zveřejněn na úřední desce  
od 30. 11. 2021 do 17. 12. 2021 a na internetových stránkách od 30. 11. 2021 - dosud, 
schválen zastupitelstvem obce dne 17. 12. 2021, schválený střednědobý výhled rozpočtu 
zveřejněn na internetových stránkách dne 30. 12. 2021  
Rozpočtová opatření - schválená starostou obce: 
- č. RO/2021/005 dne 30. 9. 2021, na internetových stránkách zveřejněno dne 30. 9. 2021 
- č. RO/2021/007 dne 29. 10. 2021, na internetových stránkách zveřejněno dne 29. 10. 2021 
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven k 31. 12. 2021 
Výkaz zisku a ztráty - sestaven k 31. 12. 2021 
Rozvaha - sestavena k 31. 12. 2021 
Příloha rozvahy - sestavena k 31. 12. 2021 
Hlavní kniha - za období 12/2021 
Kniha došlých faktur - k 31. 12. 2021 (faktura č. 21001 až 21262) 
Kniha odeslaných faktur - k 31. 12. 2021 (faktura č. 21001 až 21144) 
Faktura 
- Faktura č. 21/01/013 ze dne 19. 8. 2021 ve výši 436 810 Kč za zpracování projektové 
dokumentace na akci "Kanalizace a ČOV Velká Chyška“, dodavatel 3e - projektování 
ekologických staveb s.r.o., IČO 26112396, uhrazena dne 24. 9. 2021, bankovní účet KB  
ze dne 24. 9. 2021 (zaúčtováno na účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek)  
- Faktura č. 21021 ze dne 21. 9. 2021 ve výši 210 000 Kč za prodej vozu Mercedes Benz 
Sprinter 2.2, odběratel KS pozemní stavby s.r.o., IČO 26181207, uhrazena dne 23. 9. 2021, 
bankovní výpis KB č. 138 
Účetní doklad č. 610023 ze dne 30. 9. 2021, vyřazení z účtu 022 - Samostatné movité věci  
a soubory hmotných movitých věcí (pořizovací cena 389 000 Kč, zůstatková cena  
171 786 Kč) 
Bankovní výpisy - k 31. 12. 2021 k běžným účtům (KB, ČNB)  
Účetní doklady 
- za měsíc prosinec 2021 k bankovnímu výpisu KB č. 185 až 192 
- Účetní doklad č. 610038 ze dne 31. 12. 2021, vyřazení majetku z účtu 028 - Drobný 
dlouhodobý hmotný majetek v celkové pořizovací ceně 55 691,20 Kč a z účtu 902 - Ostatní 
drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové pořizovací ceně 2 940 Kč 
Pokladní kniha - k 31. 12. 2021 (příjmové a výdajové pokladní doklady č. 21000001  
až 21000333)  
Pokladní doklady - za měsíc prosinec 2021 (příjmové a výdajové pokladní doklady  
č. 21000312 až 21000333) 
Inventurní soupisy majetku a závazků - sestaveny k 31. 12. 2021 
Plán inventur ze dne 26. 11. 2021 
Protokol o proškolení členů inventarizační komise ze dne 17. 12. 2021 
Inventarizační zpráva ze dne 20. 1. 2022 
Mzdová agenda - Rekapitulace mezd za měsíc prosinec 2021 
Účetnictví ostatní - Přehled odpisovaného majetku dle SU, AU k 31. 12. 2021 
Smlouvy o převodu majetku - Kupní smlouva č. 26/2021 ze dne 22. 6. 2021 s právními 
účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 13. 7. 2021, nákup pozemku parc. č. st. 2, jehož 
součástí je stavba č.p. 1 a pozemku parc. č. 26 vše v k.ú. Velká Chyška schváleno 
zastupitelstvem obce dne 3. 6. 2021, prodávající Královská kanonie premonstrátů  
na Strahově, IČO 00415090, kupní cena 1 800 000 Kč, část ve výši 1 000 000 Kč uhrazena 
dne 13. 9. 2021, bankovní výpis KB č. 131 
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Účetní doklad č. 262021 ze dne 6. 10. 2021, zaúčtování stavby v pořizovací ceně  
1 472 530 Kč na účet 021 – Stavby a zaúčtování nabytých pozemků v pořizovací ceně  
330 470 Kč na účet 031 – Pozemky (zaúčtován i předpis kupní ceny na účet  
321 – Dodavatelé, část ve výši 800 000 Kč splatná do 30. 6. 2022) 
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - konaného dne 9. 9. 2021, 18. 11. 2021  
a 17. 12. 2021 
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