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1 Základní údaje 
 

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod (dále jen RR JV), se sídlem v Brně, právnická 
osoba, vznikla zákonem č. 248/2000 Sb., jako řídící orgán Regionálního operačního programu 
pro region soudržnosti Jihovýchod (dále jen ROP). RR JV hospodaří podle vlastního rozpočtu  
za podmínek stanovených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zajišťuje výkon finanční kontroly dle zákona               
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. 
Účetnictví je vedeno dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů      
a vyhlášky č. 410/2009 Sb. Touto vyhláškou byla zahájena rozsáhlá reforma účetnictví, která 
zavedla do účetnictví RR JV nové účetní metody – akruální princip (přiřazování nákladů             
k výnosům podle časového hlediska), odpisy majetku, nové způsoby oceňování majetku, nové 
účetní výkazy atd. 

Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 239/2012 Sb., 
ukládá v § 16e, odst. 2, povinnost schvalovat účetní závěrku RR JV sestavenou k 
rozvahovému dni. Účetní závěrku tvoří tyto účetní výkazy: 

- Rozvaha  
- Výkaz zisku a ztráty 
- Příloha účetní závěrky 
- Přehled o peněžních tocích 
- Přehled o změnách vlastního kapitálu 

 

Dále se ke schvalované účetní závěrce přikládá: 

- Inventarizační zpráva  
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření  
- Roční zpráva o činnosti Útvaru interního auditu  
- Zpráva o výsledcích finančních kontrol  

 
 

Řádnou účetní závěrku za rok 2013 sestavuje a za správnost údajů odpovídá hlavní účetní a 
vedoucí finančního odboru. Svým podpisem ji stvrzuje předseda RR JV.  

  

2 Rozvaha  
 
Aktiva netto v celkové výši 1 624 321 066,98 Kč zahrnují:  

Dlouhodobý majetek:  
RR JV nevlastní žádný nemovitý majetek. Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný movitý 
majetek je od 1. 1. 2011 odepisován, čímž se každoročně snižuje vstupní cena majetku 
v aktivech a hodnota transferů v pasivech ve stejné výši. Netto hodnota dlouhodobého 
nehmotného majetku k 31. 12. 2013 je celkem 5 378 815,70 Kč a obsahuje především 
zůstatkovou cenu software. Netto hodnota dlouhodobého hmotného majetku k 31. 12. 2013 je 
5 532 836,17 Kč a je tvořena především zůstatkovou cenou osobních automobilů  
a kancelářské a výpočetní techniky. 
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Dlouhodobé pohledávky: 
Dlouhodobé poskytnuté zálohy – účet 465 - tvoří zaplacené jistiny CCS karet – 22 000,00 Kč.  
 
Krátkodobé pohledávky: 
Odběratelé  - účet 311 – tvoří neuhrazené dobropisy k 31. 12. 2013 – 36 060,70 Kč. 
Krátkodobé poskytnuté zálohy – účet 314 - tvoří poskytnuté zálohy dodavatelům - 940,00 Kč. 
Pohledávky za zaměstnanci – účet 335 – tvoří pohledávky za zaměstnanci z titulu náhrady 
škody a úhrady za stravenky – celkem 1 630,00 Kč. 
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi – účet 348 - tvoří neuhrazená 
pohledávka vůči příjemci z titulu Rozhodnutí za porušení rozpočtové kázně – 7 617 429,00 Kč.  
Náklady příštích období – účet 381 – obsahuje náklady roků 2014 – 2017 – celkem 
648 121,72 Kč (z toho na rok 2014 - 598 662,97 Kč). 
Dohadné účty aktivní - účet 388 - tvoří dohad dotací od MMR (1 475 288 511,29 Kč) a krajů 
(69 446 875,50 Kč) – celkem 1 544 735 386,79 Kč. 
Ostatní krátkodobé pohledávky – účet 377 – tvoří neuhrazená pohledávka vůči příjemci z titulu 
Rozhodnutí za porušení rozpočtové kázně – 447 208,00 Kč. K této pohledávce byla vytvořena 
opravná položka ve výši 89 441,60 Kč. 

Krátkodobý finanční majetek: 
Základní běžný účet územních samosprávných celků – účet 231 - tvoří zůstatky na běžných 
účtech RR JV – celkem 50 785 016,18 Kč. 
Běžné účty fondů územních samosprávných celků – účet 236 - tvoří zůstatky na účtech fondů  
- rezervního a sociálního - celkem 9 096 834,32 Kč. 
Ceniny – účet 263 – zásoba stravenek  - 92 320,00 Kč. 
Pokladna – účet 261 – zůstatek pokladní hotovosti na pokladnách v Brně a Jihlavě – celkem  
15 910,00 Kč. 
 
Pasiva v celkové výši 1 624 321 066,98 Kč zahrnují:  

Jmění účetní jednotky a upravující položky:  
Vlastní jmění – účet 401 - počáteční stav tohoto účtu ve výši 82 185 386,74 Kč byl v roce 2010 
vytvořen těmito zůstatky účtů z roku 2009: Fond dlouhodobého majetku -25 042 354,02 Kč, 
Převod zúčtování příjmů a výdajů minulých let 104 376 495,16 Kč, Saldo výdajů a nákladů  
2 933 586,54 Kč, Saldo příjmů a výnosů  -82 340,94 Kč. Na účet 401 byla přeúčtována                 
i hodnota dlouhodobého majetku, který byl pořízen do 31. 12. 2009 z přijatých dotací. Ke dni 
31. 12. 2011 byl dooprávkován majetek podle ČUS 708 a na účet 401 byl zaúčtován dotační 
podíl k tomuto dooprávkování. Zůstatek účtu k 31. 12. 2013 – 91 781 325,57 Kč. 
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku – účet 403 obsahuje dotace na pořízení 
dlouhodobého majetku, které se každoročně snižují v závislosti na tvorbě odpisů – 
10 911 651,87  Kč.  
Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody – účet 406 - obsahuje částky, které souvisí se 
zaúčtováním rozdílů v účtování při změně metody mezi rokem 2009 a 2010 – 93 440 126,03 
Kč. 
 
Fondy účetní jednotky: 
Ostatní fondy – účet 419 – zahrnuje fond sociální a fond rezervní  - celkem 9 134 631,32 Kč. 
 
Výsledek hospodaření: 
Výsledek hospodaření minulých účetních období – účet 432 – zahrnuje tyto výsledky 
hospodaření: 
 z roku 2010 – zisk ve výši  1 916 679,41 Kč, 
 z roku 2011 – ztrátu ve výši  2 082 066,75 Kč, 
 z roku 2012 – zisk ve výši     234 493,78 Kč. 
Celkem je výsledek hospodaření minulých účetních období – zisk 69 106,44 Kč. 
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Dlouhodobé závazky: 
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery – účet 472 - obsahuje přijaté zálohy na dotace  
od krajů, které budou vypořádány v roce 2016 – cekem 73 810 000,00 Kč.  
 
Krátkodobé závazky: 
Dodavatelé – účet 321 – obsahuje předepsané závazky vůči dodavatelům – 11 448,06 Kč. 
Zaměstnanci – účet 331 – nevyplacené mzdy zaměstnancům za 12/2013 – 1 879 204,00 Kč, 
které byly vyplaceny v lednu 2014. 
Jiné závazky vůči zaměstnancům – účet 333 – předpis závazku na penzijní připojištění 
zaměstnanců – 19 500,00 Kč a přeplatek zaměstnance za stravenky - 45,00 Kč. 
Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění – účet 336 – závazek 
vůči OSSZ a zdravotním pojišťovnám z mezd za měsíc 12/2013 – celkem 1 088 560,00  Kč. 
Jiné přímé daně – účet 342 – závazek vůči FÚ – zálohová a srážková daň z příjmů 
zaměstnanců za 12/2013 – celkem 307 106,00 Kč.  
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery – účet 374 - obsahuje přijaté zálohy na transfery  
od MMR, které byly vypořádány v únoru 2014 – 1 519 923 307,32 Kč. 
Výdaje příštích období – účet 383 – obsahuje odvod za neplnění povinného zaměstnávání 
osob se ZPS za rok 2013 – 115 119,00 Kč. 
Dohadné účty pasivní – účet 389 – obsahuje dohad předpisu závazku vůči PCO a MMR  
z odvodů, které nebyly k 31. 12. 2013 uhrazeny příjemci (8 064 637,00- Kč) a dohad 
nevyfakturovaných dodávek dodavateli k 31. 12. 2013 (723 358,60 Kč) – celkem  
8 787 995,60 Kč. 
 

3       Výkaz zisku a ztráty  
 
RR JV vykazuje ve Výkazu zisku a ztráty k 31. 12. 2013 výsledek hospodaření za rok 2013 
ztrátu ve výši 3 435 408,09 Kč, která je tvořena: 

Vygenerované úroky na účtech RRJV +3 901 329,23 Kč 
Vratky od příjemců1 +27 584,12 Kč 
Přijaté úroky použité na platbu příjemcům za krajský podíl -6 461 410,66 Kč 
Tvorba sociálního fondu  -750 000,00 Kč 
Nezpůsobilé výdaje - 52 765,27 Kč 
Tvorba opravných položek k pohledávce – Penzion Bolka 
Polívky 

-89 441,60 Kč 

Úroky placené bance za použití kontokorentního úvěru -10 703,91 Kč 
Celkem    -3 435 408,09 Kč 
 
RR JV nevykonává žádnou hospodářskou činnost.  

 

 

                                                           
1 Vratky od příjemců – jedná se o odvody na základě rozhodnutí o porušení rozpočtové kázně nebo 

vratky dotace, které nenáleží MMR ani krajům z důvodu, že část dotace byla poskytnuta 

z vygenerovaných úroků jako náhrada podílů krajů. 
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4 Příloha účetní závěrky 
 
Obsahuje popis účetních metod, doplňující údaje k položkám ostatních výkazů a 
podrozvahové účty, na kterých RR JV eviduje: 
Majetek v operativní evidenci - účet 902  52 935,01 Kč 
Dlouhodobé podmíněné pohledávky za MMR a kraji - účet 943  8 706 729 849,60 Kč 
Dlouhodobé podmíněné závazky - smlouvy s příjemci dotací - účet 974 3 893 743 060,25 Kč 
 
 

5 Přehled o peněžních tocích 
 
Přehled o peněžních tocích je sestaven nepřímou metodou a představuje:  
Stav peněžních prostředků k 1. 1. 20132  50 961 459,53 Kč 
Celková změna peněžních prostředků + 9 028 620,97 Kč 
Stav peněžních prostředků k 31. 12. 2013  59 990 080,50 Kč 

 

 

6 Přehled o změnách vlastního kapitálu 
 
Přehled o změnách vlastního kapitálu vychází z konečných stavů vlastního kapitálu minulého 
období, přičítá/odečítá zvýšení/snížení stavu vlastního kapitálu a uvádí konečný stav vlastního 
kapitálu běžného období tj. k 31. 12. 2013. 

Výkaz je rozdělen do těchto oblastí a má následující hodnoty: 

Oblast Stav 31. 12. 2012 
(Kč) 

+/-                   
(Kč) 

Stav 31. 12. 2013   
(Kč) 

A. I. Jmění účetní jednotky  -91 781 325,57  0,00  -91 781 325,57  

A. III. Transfery na pořízení 
dlouhodobého majetku 

13 294 478,59  -2 382 826,72  10 911 651,87  

A. V. Oceňovací rozdíly při 
prvotním použití metody 

93 440 126,03  0,00  93 440 126,03  

B. Fondy účetní jednotky 8 389 058,69  +745 572,63  9 134 631,32  

C. Výsledek hospodaření 69 106,44  - 3 435 408,09   -3 366 301,65  

Vlastní kapitál celkem 23 411 444,18  -5 072 662,18      18 338 782,00  

 

 

7 Pomocný analytický přehled 
 
Od 1. 1. 2012 je RR JV povinna zpracovávat pomocný analytický přehled (dále jen PAP). Data 
PAP zajišťují informace pro účely monitorování a řízení veřejných financí na základě 
požadavků vyplývajících z evropských nařízení o Evropském systému národních a 
regionálních účtů ve Společenství (ESA95). Výkaz PAP není součástí účetní závěrky.  

                                                           
2
 Zahrnuje zůstatky bankovních účtů, účtů pokladen a cenin. 
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8 Inventarizace  
 
Inventura majetku a závazků proběhla za rok 2013 v souladu s ustanoveními § 29 a § 30 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky 270/2010 Sb.,       
o inventarizaci majetku a závazků, a Příkazu ředitele úřadu RR JV k provedení inventarizace 
majetku a závazků za rok 2013 ze dne 5. 12. 2013 na obou pracovištích úřadu RR JV. K 
celkové inventarizaci byla vypracována Inventarizační zpráva hlavní inventarizační komise o 
provedené inventarizaci majetku a závazků k 31. 12. 2013, která byla projednána s ředitelem 
úřadu RR JV dne 18. 2. 2014.   

Při inventarizaci majetku nebyly vyčísleny žádné inventarizační rozdíly a bylo 
konstatováno, že je s majetkem dobře hospodařeno a zacházeno. Při inventuře byl 
zjištěn nefunkční majetek,  na který byl podán návrh likvidační komisi k jeho vyřazení.  

Inventarizační zpráva o provedené inventarizaci majetku a závazků k 31. 12. 2013 je přílohou 
těchto podkladů.  

 

9 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření    
 
Hospodaření RR JV přezkoumal odbor Kontrola Ministerstva financí ČR dle zákona č. 
420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných 
svazků obcí.  

Zpráva o výsledku přezkoumání obsahuje závěr: 

D.I.  Při přezkoumání hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
za rok 2013 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.  

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích 
přezkoumáních, které byly již napraveny. 

 

D.II.  Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb 
a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního 
celku v budoucnu: 

 Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla 
mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.  

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je přílohou těchto podkladů.   

 

10 Roční zpráva o činnosti Útvaru interního auditu za rok 2013 
 
Útvar interního auditu je v RR JV zřízen v souladu se zákonem o finanční kontrole jako 
funkčně nezávislý útvar, začleněný do organizační struktury úřadu RR JV odděleně od 
výkonných a řídících struktur, který je funkčně podřízen předsedovi RR JV. 
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Činnost Útvaru interního auditu probíhala v roce 2013 v souladu se schváleným plánem 
interního auditu na tento rok. Závěry z auditů byly projednávány s ředitelem ÚRR JV a dalšími 
věcně příslušnými vedoucími zaměstnanci. K navrženým doporučením byla vedením úřadu 
RR JV prostřednictvím akčních plánů přijímána opatření. Zprávy z auditů vč. akčních plánů 
byly předávány předsedovi RR JV. Plnění přijatých opatření bylo Útvarem interního auditu 
následně ověřováno.  

Činnost Útvaru interního auditu v oblasti interního auditu v roce 2013 zahrnovala zejména tyto 
aktivity: 

- Dokončení administrace projektu PAS 

- Zpracování podkladů pro souhrnné zhodnocení výsledků dle zákona č. 320/2001 Sb.,   

o finanční kontrole 

- Zpracování Roční zprávy o výsledcích interního auditu za rok 2012 

- Periodické interní hodnocení kvality ÚIA za období 2012 – 2013 

- Audit mezd 

- Audit školení 

- Audit provozu služebních vozidel 

- Audit vnitřního kontrolního systému 

- Audit plnění vybraných dílčích cílů 

- Audit plnění vybraných strategických cílů 

- Audit implementace vybrané oblasti firemní kultury 

- Audit nastavení a implementace modifikovaných plateb 

- Audit nastavení kontrol v době udržitelnosti projektu. 

 

V závěru Roční zpráva o činnosti Útvaru interního auditu za rok 2013 uvádí, že základní 
zásady a principy zákona o finanční kontrole jsou implementovány do všech stupňů 
řízení RR JV a jejich dodržování je pravidelně prověřováno. Jsou zavedena a 
uplatňována kritéria efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti. Nedostatky zjištěné 
interními audity nebyly závažného charakteru, přijatá opatření byla nebo jsou průběžně 
realizována. 

Roční zpráva o činnosti Útvaru interního auditu za rok 2013 je přílohou těchto podkladů.    

11 Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2013 
 
Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2013 obsahuje: 

- Souhrnné zhodnocení výsledků finančních kontrol a přiměřenost a účinnost 
zavedeného systému finanční kontroly, 

- Přehled o kontrolních zjištěních předaných k dalšímu řízení podle zvláštních právních 
předpisů, 

- Přílohy: přehled o zjištěních, tabulku stavu vybraných ukazatelů z ukončených kontrol 
při nakládání s veřejnými prostředky a tabulku údajů o výsledcích interního auditu.   
 

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2013 je přílohou těchto podkladů.  

 
V Brně 30. 5. 2014 
Zpracovala: Ing. Blažena Kaderková, vedoucí oddělení účetnictví úřadu RR JV 










































































