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Místo přezkoumání:

obecní úřad, kancelář auditora

Přezkoumání proběhlo ve dnech:

21. 12.2020, 11. 3.2021,22. 4.2021

Provedli jsme přezkoumání hospodaření obce Libědice za rok 2O2O v souladu
s ustanovením § 4 odst. 7 zákona ó. 42012004 Sb,, ustanovením § 2 písm. c) zákona č.
93/2009 Sb., o auditorech a o změně některiých zákonu, ve znění pozdějších předpisů.
l. Předmět přezkoumání hospodaření

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 42ot2oo4 Sb.,
Údaje o roČnímhospodaření, tvořícísoučást závěrečnéhoúčtupodle § 17 odst. 2 a 3
zákona Č.25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů,ve znění
pozdějších předpisů, a to:
plnění příjmŮ a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajícíchse
rozpočtových prostředků,
b) finančníoperace,týkajícíse tvorby a použitípeněžníchfondů,
c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územníhocelku,
d) peněžníoperace, týkajícíse sdružených prostředků vynakládaných na základě
smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s
jinými právnickými nebo fyzickými osobami,
e) finančníoperace, týkajícíse cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o
účetnictví,
hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s
0
dalŠÍmiprostředky zezahraničíposkytnutými na základě mezinárodních smluv,
g) vyúČtovánía vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům
krajŮ, k rozpočtŮm obcí, k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším
osobám.

a)

}

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 42ol2oo4 sb.
jsou dále oblasti:
a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územníhocelku,
b) nakládánía hospodařenís majetkem státu, s nímžhospodaří územnícelek,
c) zadávání a uskutečňováníveřejných zakázek, s výjimkou úkonůa postupů
přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 134t2o16 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
d) stav pohledávek a závazků a nakládánís nimi,
e) ručeníza závazky fyzických a právnických osob,
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9)
h)
i)
ll.
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zastavování movitých a nemovitých věcíve prospěch třetích osob,
zřizování věcných břemen k majetku územníhocelku,
účetnictvívedené územnímcelkem.
ověření poměru dluhu územníhocelku k průměru jeho příjmů za poslední 4
rozpočtovéroky podle právního předpisu upravujícíhorozpočtovou odpovědnost.

lediska přezkoumání hospodaření

€

Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona č. 42012004 Sb. (viz bod ll. této
zprávy) se ověřuje z hlediska:
a) dodržovánípovinnostístanovenýchzvláštnímiprávnímipředpisy,
b) souladu hospodaření s finančnímiprostředky ve srovnání s rozpočtem,
c) dodržení účeluposkytnuté dotace nebo návratné finančnívýpomoci a podmínek
jejich použití,
d) věcné a formálnísprávnosti dokladů o přezkoumávaných operacích,

Právní předpisy použitépři přezkoumání hospodaření poknývajícívýše uvedená
hlediska jsou uvedeny v příloze A, která je nedílnou součástítétozprávy.

lll. Definování odpovědnosti

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetnícha
finančníchvýkazech, je odpovědný územnícelek.

Našíúlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o
výsledku přezkoumání hospodaření. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým
kodexem přijatým Komorou auditorů Českérepubliky jsme na územnímcelku nezávislí
a splnili jsme i dalšíetické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Rovněž jsme
splnili požadavky týkajícíse řízení kvality stanovené mezinárodním standardem pro
řízení kvality |SQC 1.
Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech,
auditorským standardem č. 52 a dalšímirelevantními předpisy vydanými Komorou
auditorů Ceské republiky a s ustanoveními § 2, 3 a 10 zákona č. 42012004 Sb. Podle
těchto předpisů jsme povinni naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak,
abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření územníhocelku je v souladu s
nledisky přezkoumání hospodaření(viz bod ll. této zprávy).
lV. Rámcový rozsah prací

Za účelemvykonání přezkoumání hospodaření územního celku a vyjádření závěru
z:rávy o výsledku přezkoumání hospodaření byly použity postupy ke shromáždění
::statečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy se svým charakterem a
-.absováním lišíod postupů prováděných u zakázky poskytujícípřiměřenou jistotu a
-a;í menšírozsah a jsou auditorem aplikovány na základé jeho odborného úsudku
. řtně vyhodnocení oblastí, v nichž je u předmětu přezkoumání hospodaření
:.=,lděpodobný výskyt významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při
.,r-cdnocování těchto oblastí auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního
:e <u Použitépostupy zahrnují výběrový způsob šetřenía významnost (materialitu)

.e:^otlivých skutečností.Míra jistoty získaná u přezkoumání hospodařeníje tudíž

-4v.ýznamně niŽŠÍnež jistota, která by byla získána provedením zakázky poskytující
pňměřenou jistotu.

OznaČenívšech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření
Územního celku je uvedeno v samostatné příloze D, která je nedílnou součástí této
z9ráw.V rámci přezkoumání hospodaření územního celku činil auditor i dalšíkroky a
vytlžívalidalšíinformace, které nejsou součástítohotooznačení

Y.Závér zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření obce Libědice jsme
nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že
Přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiátních)
ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě ll.
této zprávy.

B

wlÁoŘrrvíonleorvĚ cHya n NroosrRrrů
Zákon Č. 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územníchsamosprávných
celku a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom
ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst.2 písm. d) a odst,3 citovaného
zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávé o výsledku přezkoumání

hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření by|y zjištěny chyby a
nedostatky a v Čem případně spočívaly,a to bez ohledu na jejich významnost
(materialitu) a jejich vztah k hospodaření obce Libědice jako celku.
Při přezkoumání hospodaření obce Libědice za rok 2020 jsme nezjistili žádné
chyby a nedostatky.
-
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,,:]RENí K poMĚRu DLuHu úzrvruíHocELKu K poMĚRu JEHo pŘílrvů
=3SLEDNí ČryŘl RoZPoČToVÉRoKY PoDLE PRÁVNíHo pŘeoplsu
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JJÍcÍHoRoZPoČToVoU oDPoVĚDNoST

]=,,- : 42012004 Sb. stanoví, abychom vnašízprávě uvedli výrok o tom, že dluh
--.--- ^o celku nepřekroČil 60 % prŮměru jeho příjmů za poslední ótyři rozpočtové
': ,
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.
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cpaČnémpřípadě jsme povinni uvést, o kolik dluh územního celku překročil

_eho příjmů,

] -h Územního celku nepřekroči| 60 % průměru jeho příjmů za postední čtyři
,:zcočtové
roky.

Podíl pohledávek k 31.12.2O2O na rozpočtových příjmech po
konsol. ...,,..0,72o/o
43,45 l 6 017,12 .,.... o,72 oÁ (čásiky v tiŠ.re;
Dlouhodobé pohledávky .,, 71 ,82
Podíl závazkŮ k 31. 1?
?029 na rozpočtových příjmech
461,23 l 6 017,12 ,.,... 7,67 %
Dlouhodobé závazky ...2 O52,7g

7,67

Podíl zastaveného majetku k31.12.2020.............,
obec nemá zastavený majetek
Louny 22. dubna2021

jednatel s.r,o.

auditor

.. 0,00

o/o

%
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Přílohy zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:
Příloha A

Přehled . Právních předpisů,

hospodařením auditor ověřil

jejichž soulad

s přezkoum ávaným

Příloha B

účetnizávěrka, kterou ívoří rozvaha,výkazzisku a ztráíy,příloha

Příloha C

Finančnívýkaz (výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních
samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
-

FlN2-12M)

Příloha D

označenívšech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání

hospodaření

Příloha A

přehled právních předpisů. s nimiž auditor u přezkoumávaného hospodaření

ověřil soulad

Při

-

-

provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad nejméně

hospodařenís následujícími právními předpisy, popř, jejich vybranými ustanoveními:

zákonem ó, 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření i,zemních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí, ve znénipozdějšíchpředpisů,
- vyhláškou ě. 512014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajůpředkládaných
pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtůstátních fondů, rozpočtů
územnich samosprávných celků, rozpočtůdobrovolných svazků obcí a rozpočtů
Regionálních rad regionů soudržnosti,
- zákonem ě.23l20l7 Sb., o pravidlech rozpočtovéodpovědnosti,
- zákonem ě.89l20I2 Sb., občanský zákoník,
- zákonem 90l20I2 Sb., o obchodních spoleěnostech a družstvech (zákon o
obchodních korporacích),
- zákonem č.26212006 Sb., zákoník práce, ve znénipozdějšíchpředpisů
zákonem č, 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znéni
pozděj šíchpředpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
- tlhláškou č.32312002 Sb., o rozpočtovéskladbě, ve znění pozdějšíchpředpisů,
zákonem č. 5631199I Sb., o účetnictví,a souvisejícími prováděcími právními
nředpis,v:

-

,

rr-hláškou č, 41012009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.
5ó3 1991 Sb., o účetnictví,ve zněni pozdějších předpisů, pro některé vybrané
účetníjednotky,
- rrhláškou č. 383/2009 Sb., o účetníchzáznamech v technické formě vybraných
Účetních jednotek a jejich pŤedávání do centrálního systému úěetníchinformací
stáru a o požadavcichna technické a smíšenéformy účetníchzáznamů (technická
rrhláška o účetníchzáznamech),
- rr hláškou č. 27012010 Sb., o inventarizaci majetku a závazki,
- '.r'hiáškou č,22012013 Sb., o požadavcíchna schvalování účetníchzávěrek
:ěkterych vybraných účetníchjednotek,
- ;eskimi Účetními standardy pro některé r,ybrané účetníjednotky, které vedou
_cetnictr,í podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
:.i.':em č. 13412016 Sb., o veřejných zakázkách, ve zněni pozdějšíchpředpisů,
-:.: _-:em č. 12812000 Sb., o obcích ve znénípozdějšíchpředpisů,
-:.:.:em č. 24312000 Sb., o rozpočtovémurčenívýnosů někter,ých dani územnim
..,:.:slrárným celkŮm a někteým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení
,,
--._ . e znění pozdějšíchpředpisů,
_-_1r_..-.::-,t č. 2.4812000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje,
_---t..---l č, 32012001 Sb. o finančníkontrole ve veřejné správě a o změné některych
,.
_ -!_ . ,-, _ e znění pozdějšíchpředpisŮ,
-:--.:_::: rlády č.34ll20l7 Sb., o platouých poměrech zaměstnanců ve veřejných
, ..::.:. a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení
-:t. -_: : ]6] 2006 Sb., zákonikpráce,veznéni pozdějšíchpředpisů.
-:--_-.--.::_ t'lády č. 99l20I7 Sb., o \Yši odměn členůzastupitelstev územně
-;-.. ::::-.,:lvch celků

