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1. Úvod 

Ve své diplomové práci se věnuji přezkoumání hospodaření územních 

samosprávných celků, které se řídí zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání 

hospodaření ÚSC a DSO (dále jen zákon o přezkoumání). Povinnost nechat si přezkoumat 

své hospodaření ukládá ÚSC zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech). Česká republika má dvoustupňový 

systém územní samosprávy. Článek 99 Ústavy jej vymezuje jako sloţený z obcí a krajů, 

ovšem má diplomová práce je zaměřena pouze na obce, které se řídí 

zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Tento 

zákon také udává, ţe přezkoumání hospodaření za uplynulý kalendářní rok zadá obec buď 

příslušnému krajskému úřadu nebo auditorovi či auditorské společnosti. 

Jiţ v minulosti existovaly zákony o provádění kontrol hospodaření územních celků, 

které byly postupem času, aţ do dnešní doby, stále upravovány a novelizovány. Například 

do konce roku 1990 platil zákon č. 69/1967 Sb.., o národních výborech, který měl ve svých 

paragrafech zakotveno, ţe krajský národní výbor provádí revize hospodaření okresních 

národních výborů a hospodaření jimi zřízených a spravovaných organizací. Okresní 

národní výbor zase prováděl revize hospodaření národních výborů niţšího stupně (místní a 

městské národní výbory). V roce 1990 byl systém národních výborů nahrazen novým 

uspořádáním územní státní správy. Namísto zrušených místních a městských národních 

výborů vznikla, resp. byla obnovena, obecní samospráva. Nové zřízení obecní samosprávy 

se uskutečnilo zákonem č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení). Okresní národní výbory 

byly nahrazeny okresními úřady, které měly povahu orgánů státní správy. Okresní úřady 

upravil zákon č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech. Krajské národní výbory byly zrušeny 

bez náhrady. Na základě těchto nových zákonů vykonávaly přezkoumání hospodaření obcí 

a dobrovolných svazků obcí do roku 2001 okresní úřady a auditoři podle platného 

Metodického pokynu k provedení přezkoumání hospodaření obcí okresními úřady a  

auditory čj. 124/69 792/1992 a později čj. 124/92 785/1998 vydaného Ministerstvem 

financí. Vyšší samospráva byla zavedena ústavním zákonem č. 347/1997 Sb., o vytvoření  

vyšších územních samosprávných celků. Účinnost zákona č. 347/1997 Sb. byla stanovena 

dnem 1. ledna 2000. Tímto ústavním zákonem bylo zřízeno 14 krajů včetně hlavního města 

Prahy. K 31. 12. 2002 byly zrušeny okresní úřady a povinnost provádět přezkoumání 

hospodaření územních celků přešla na krajské úřady dle ustanovení 
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zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Podle tehdejšího znění tohoto zákona o obcích bylo 

povinností obce, která měla více jak 5 000 obyvatel, nechat přezkoumat své hospodaření 

auditorem, kdeţto obec, která měla méně neţ 5 000 obyvatel, si mohla vybrat, zda zadá 

přezkoumání svého hospodaření auditorovi, či krajskému úřadu. Přezkoumání hospodaření 

probíhalo na základě vyhlášky č. 41/2002 Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO. 

Vyhláška byla zrušena přijetím nového zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání 

hospodaření ÚSC a DSO, který vstoupil v platnost 1. srpna 2004. 

Cílem mé práce bude porovnání přezkoumání hospodaření obce provedené 

krajským úřadem a přezkoumání hospodaření obce provedené auditorem. Bude provedena 

analýza rozdílů mezi těmito provedenými přezkoumáními a uvedeny nejčastější chyby, 

kterých se obce při svém hospodaření dopouští. Dále zde bude uvedena veškerá legislativa, 

kterou se musí řídit ÚSC při svém hospodaření a následném provedení přezkoumání 

hospodaření za uplynulý kalendářní rok a také postupy, které se dodrţují při přezkoumání a 

kontrole.  

Tato diplomová práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola je úvod. V druhé 

kapitole jsou charakterizovány ÚSC, jejich postavení, funkce, orgány a hospodaření, 

ovšem kraje jen velmi stručně, neboť diplomová práce je zaměřena na přezkoumání 

hospodaření obcí. Je zde uvedena také veškerá legislativa, kterou se musí tyto ÚSC řídit. 

Třetí kapitola se věnuje obecným principům přezkoumání hospodaření měst a obcí a 

vysvětluje základní pojmy spojené s přezkoumáním hospodaření, jako např. rozpočet, 

závěrečný účet, apod. Tato kapitola popisuje přezkoumání hospodaření obce vykonané 

krajským úřadem i auditorem podle zákona o přezkoumání, auditorského standardu 

Komory auditorů ČR č. 52 – Přezkoumání hospodaření ÚSC a také podle zákona 

č. 93/2009 Sb., o auditorech a změně některých zákonů (dále jen zákon o auditorech). 

V této kapitole budou uvedeny také nejčastější chyby a nedostatky, jakých se dopouští 

územními celky při hospodaření. Čtvrtá kapitola analyzuje vykonané přezkoumání 

hospodaření města Slavičín auditorem a přezkoumání hospodaření městyse Pozlovice 

provedené krajským úřadem Zlínského kraje. Poslední, pátá kapitola je nazvána závěr, kde 

bude shrnutí diplomové práce, uvedeny cíle, kterých jsem chtěla dosáhnout a dosáhla. 

Diplomová práce je určena nejen studentům ekonomického zaměření, úředníkům a 

zastupitelům ÚSC, ale také všem ostatním, které toto téma zajímá a rádi by se o něm 

dozvěděli něco víc. Můţe také slouţit jako pomůcka pro začínající auditory a kontrolory, 

kteří se zaměřují na přezkoumání hospodaření ÚSC.  

http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb04420&cd=3&typ=r
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2. Charakteristika územních samosprávných celků 

Jak uţ bylo zmíněno v předcházející kapitole, ÚSC rozumíme obce a kraje. Zde se 

nejedná o hierarchickou strukturu a subordinaci, jednotlivá územní společenství mají své 

samostatné kompetence, do jejichţ výkonu nelze zasahovat. Ústava neurčuje velikost, ani 

počet územních celků. Toto pro kraje vyplývá z  ústavního zákona č. 374/1997 Sb., 

o vytvoření vyšších ÚSC, ten vytváří 14 krajů, které jsou velikostně vymezeny územím 

okresů, viz Obr. 2.1. Členění území České republiky je dáno zákonem č. 36/1960 Sb., o 

územním členění státu, který dělí území státu na kraje, okresy, obce a vojenské újezdy. 

Kraje se řídí zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a jsou tzv. vyšším 

územním samosprávným celkem. Obec je základním článkem územní samosprávy a řídí se 

zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). „Právo na místní samosprávu obcí je 

zakotveno v Evropské chartě místní samosprávy.“
1
 

2.1 Kraj 

Kraj se řídí ustanoveními zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů. Česká republika je rozdělena na 14 krajů, které fungují od roku 

2001. 

Obr. 2.1 Kraje a okresy ČR k 1. 1. 2010 

 

Zdroj: Malý lexikon obcí ČR 2010, ČSÚ 2011 

                                                   
1
  PEKOVÁ, J.; PILNÝ, J. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 1. vyd. Praha: ASPI Publishing, 

2002. 442 s. ISBN 80-86395-21-9 



 
4 

 

Kraj je veřejnoprávní korporací, právnickou osobou a jedná vlastním jménem na 

vlastní odpovědnost, tzn. má právní subjektivitu. 

2.1.1 Postavení kraje 

„Kraj je v právním smyslu vymezen třemi znaky, kterými jsou: 

 území, 

 občané, 

 působnost.“
2
 

Území kraje je vymezeno hranicemi kraje a myslí se jím území, na kterém se 

nacházejí obce a města. Kraj je územním společenstvím občanů, kteří mají trvalý pobyt 

v obcích na území kraje, apod.  

Do působnosti kraje patří samospráva veřejných záleţitostí v hranicích kraje, tzn. 

ţe kraj zabezpečuje tzv. samosprávní funkci, kterou vykonává v rámci samostatné 

působnosti v souladu s potřebami společenství občanů kraje. Do působnosti kraje patří také 

přenesená působnost v rozsahu zákonem stanoveného výkonu státní správy.  

2.1.2 Funkce kraje 

Jak jiţ bylo zmíněno výše, kraj vykonává samosprávní funkci a přenesenou funkci.  

Kraj v rámci samostatné působnosti: 

 má právo vlastnit majetek, spravovat ho a libovolně s ním nakládat; 

 realizuje v místě státní politiku, vytváří orgány pro výkon svých cílů a plnění úkolů; 

 zlepšuje místní podmínky ţivota, reprezentuje veřejné zájmy a zájmy občanů a 

společností, pečuje o územní rozvoj;  

 spolupracuje s obcemi na území kraje, můţe spolupracovat s jinými kraji; 

 má právo hospodařit podle svého rozpočtu; atd. 

Dozor nad výkonem samostatné působnosti kraje vykonávají věcně příslušná 

ministerstva a ústřední orgány. 

Přenesená působnost kraje je poměrně velmi rozsáhlá a vyplývá ze zákona o 

krajích, resp. vícero zákonů. Do přenesené působnosti kraje patří: 

 školství, sociální péče, zdravotnictví, 

 péče o národní kulturní památky, 

 územní plánování a stavební řád, 

                                                   
2
  PEKOVÁ, J. Hospodaření a finance územní samosprávy. 1. vyd. Praha: Management Press, 2004. 375 s. 

ISBN 80-7261-086-4 
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 péče o lesy, vodu, pozemní komunikace, 

 silniční doprava, 

 evidence a nakládání s odpady, ochrana ţivotního prostřední, atd. 

Dozor nad výkonem přenesené působnosti kraje vykonávají věcně příslušná 

ministerstva a ústřední správní orgány. 

„Nejvýznamnějším úkolem kraje je zabezpečování veřejných statků regionálního, 

popř. i nadregionálního významu.“
3
 

2.1.3 Orgány kraje a jejich činnost
4
 

Orgány kraje jsou: 

 zastupitelstvo, 

 rada, 

 hejtman, 

 zvláštní orgány, 

 krajský úřad, 

 orgány zastupitelstva a rady. 

Zastupitelstvo se skládá z členů zastupitelstva, kteří jsou voleni občany kraje.  

Počet členů zastupitelstva závisí na počtu obyvatel kraje. Člen zastupitelstva vykonává 

veřejnou funkci. Zastupitelstvo má pravomoc rozhodovat ve věcech patřících do 

samostatné působnosti. Podle zákona o krajích je zastupitelstvu vyhrazeno předkládat 

návrhy zákonů Poslanecké sněmovně a návrhy na zrušení právních předpisů Ústavnímu 

soudu; vydávat obecně závazné vyhlášky; schvalovat rozvoj svého územního obvodu a 

cestovního ruchu; schvalovat rozpočet a závěrečný účet kraje; zřizovat a rušit příspěvkové 

organizace a organizační sloţky kraje; volit a odvolávat z funkce hejtmana, náměstky 

hejtmana a další členy rady; zřizovat a rušit výbory; rozhodovat o majetkoprávních 

úkonech kraje, apod. Zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 

měsíce. V průběhu zasedání se sepisuje zápis. Zasedání zastupitelstva je veřejné.  

Rada je výkonným orgánem kraje a při výkonu své působnosti odpovídá 

zastupitelstvu. Rada je tvořena hejtmanem, náměstky hejtmana a dalšími členy rady, kteří 

jsou voleni z členů zastupitelstva. Rada se schází podle potřeby a její schůze nejsou 

veřejné. O průběhu schůze rady se sepisuje zápis. Hlavní činností rady je příprava návrhů a 

                                                   
3
  PEKOVÁ, J. Hospodaření a finance územní samosprávy. 1. vyd. Praha: Management Press, 2004. 375 s. 

ISBN 80-7261-086-4 
4
  Podrobněji § 31 - § 80 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
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podkladů pro jednání zastupitelstva a plnění přijatých usnesení zastupitelstvem. Mezi další 

povinnosti rady patří zabezpečovat hospodaření podle schváleného rozpočtu, provádět 

rozpočtová opatření v rozsahu svěřeném zastupitelstvem, přezkoumávat opatření přijatá 

krajským úřadem v samostatné působnosti, vydávat nařízení kraje, rozhodovat o 

majetkoprávních úkonech kraje, apod. 

Kraj navenek zastupuje hejtman, který je do své funkce zvolen zastupitelstvem 

z řad svých členů. Zastupitelstvo zároveň volí i náměstka hejtmana, který je zástupcem 

hejtmana. Oba odpovídají za výkon své funkce zastupitelstvu a plní úkoly v samostatné 

nebo přenesené působnosti, které jim zadala rada nebo zastupitelstvo.  

Zvláštní orgány jsou zřizovány hejtmanem, a to z toho důvodu, aby mohly plnit 

úkoly v přenesené působnosti, které stanoví zvláštní zákon. 

Krajský úřad je tvořen ředitelem a zaměstnanci krajského úřadu a dále se člení na 

odbory a oddělení. Ředitel odpovídá za výkon své funkce hejtmanovi kraje. Krajský úřad 

provádí dozor nad výkonem přenesené působnosti svěřené orgánům obcí; ukládá sankce; 

poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím; přezkoumává rozhodnutí vydaná orgány 

obce a vykonává další působnosti svěřené mu zákonem
5
.  

Orgány zastupitelstva a rady jsou výbory a komise. Výbory jsou iniciativními a 

kontrolními orgány zřizované zastupitelstvem. Zastupitelstvo vţdy zřizuje výbor finanční, 

kontrolní a výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Komise jsou stejně jako výbory 

iniciativními a kontrolními orgány, ale zřizované radou.  

2.1.4 Hospodaření kraje 

Podle zákona o krajském zřízení musí být majetek kraje vyuţíván účelně a 

hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly, které vyplývají ze zákonem vymezené 

působnosti. Kraj je povinen pečovat o zachování a rozvoj svého majetku, chránit svůj 

majetek před neoprávněnými zásahy a včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na 

vydání bezdůvodného obohacení a trvale sledovat, zda dluţníci včas a řádně plní své 

závazky, a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práv z těchto závazků 

vyplývajících. Majetek musí být chráněn před zničením, poškozením, odcizením nebo 

zneuţitím. Kraj vede evidenci svého majetku a s nepotřebným majetkem naloţí způsoby a  

za podmínek stanovených zvláštními předpisy.  

                                                   
5
  Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
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Stát neručí za hospodaření a závazky kraje, pokud tento závazek nepřevezme stát 

smluvně. Kraj nesmí ručit za závazky fyzických a právnických osob kromě:  

 závazků vyplývajících ze smlouvy o úvěru, jsou-li peněţní prostředky určeny pro 

investici uskutečňovanou s finanční podporou ze státního rozpočtu, státních fondů nebo 

národního fondu,  

 závazků vyplývajících ze smlouvy o úvěru, jsou-li peněţní prostředky určeny pro 

investici do krajem nebo obcí vlastněné nemovitosti,  

 těch, jejichţ zřizovatelem je kraj, stát nebo obec,  

 těch, v nichţ míra účasti kraje nebo spolu s jiným krajem, obcí nebo státem přesahuje 

50 %.  

Pokud má kraj záměr prodat, směnit, darovat, pronajmout nebo poskytnout jako 

výpůjčku nemovitý majetek, zveřejní tuto informaci vyvěšením na úřední desce po dobu 

nejméně 30 dnů před rozhodnutím příslušného orgánu kraje, aby se k němu mohli zájemci 

vyjádřit a předloţit své nabídky. Při úplatném převodu majetku se cena sjednává zpravidla 

ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá. Odchylka od ceny obvyklé musí být 

zdůvodněna.  

Hospodaření kraje za uplynulý kalendářní rok přezkoumá Ministerstvo 

financí. Za včasné objednání přezkoumání hospodaření kraje za uplynulý kalendářní rok 

odpovídá hejtman.  Přezkoumání hospodaření je upraveno zákonem o přezkoumávání 

hospodaření ÚSC a DSO. Sestavování rozpočtu a závěrečného účtu kraje a hospodaření s 

prostředky tohoto rozpočtu se řídí zákonem o rozpočtových pravidlech
6
. Závěrečný účet 

spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření kraje za uplynulý kalendářní rok 

projedná zastupitelstvo do 30. června následujícího roku a přijme opatření k nápravě 

nedostatků. Hospodaření kraje s dotacemi ze státního rozpočtu republiky a ze státních 

fondů republiky kontroluje Ministerstvo financí nebo jím pověřený finanční úřad i v 

průběhu rozpočtového roku. V případě, ţe byl porušen zákon, Ministerstvo financí uloţí 

opatření k odstranění zjištěných nedostatků.  

2.2 Obec 

Obec má velmi podobnou charakteristiku jako kraj, mají podobné postavení, funkce 

a velmi podobné orgány, i kdyţ je kraj vyšším územním celkem a obec základním článkem 

územní samosprávy. Postavení, funkce a úkoly obcí jsou zakotveny v Ústavě ČR a 

                                                   
6
  Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
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v zákoně o obecním zřízení. Zákon o obcích upravuje také orgány obcí a účast občanů na 

řízení. 

2.2.1 Postavení obce 

„Obec je vymezena třemi základními znaky. Jsou to: 

 území, 

 občané, 

 samospráva veřejných záleţitostí.“
7
 

Obec tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Jedná se tedy o 

určitou obydlenou oblast, která je představována jedním nebo několika katastrálními 

územími. Obec tvoří společenství občanů s trvalým či přechodným pobytem, občané 

s čestným občanstvím obce, právnické osoby a podnikatelé se sídlem na území obce nebo 

s provozovnou na území obce a další fyzické a právnické osoby. Samospráva veřejných 

záleţitostí znamená, ţe má obec právo samostatně rozhodovat v mnoha oblastech veřejné 

správy v zájmu občanů a ostatních subjektů daného územního společenství.  

„Na řízení obce se podílejí i občané. A to: 

 nepřímo prostřednictvím volených zástupců - zvolených do zastupitelstva obce ve 

veřejných komunálních volbách, 

 přímo, dobrovolnou prací – účastí v komisích, účastí na veřejných zasedáních 

zastupitelstva obce, apod.“
8
 

Občanem obce je fyzická osoba, která je státním občanem České republiky a je 

v obci hlášena k trvalému pobytu. Práva plnoletého občana obce jsou uvedena v § 16 

zákona o obcích. 

Obce lze členit na skupiny podle různých kriterií. Základním rozlišovacím rysem je 

právní postavení. 

Obcí je ten ÚSC, který měl statut obce ke dni účinnosti zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích a dále obec nově zřízená podle tohoto zákona. 

Městem je obec, která má alespoň 3 000 obyvatel nebo pokud byla obec městem 

přede dnem 17. května 1954 (§ 3 odst. 1, 3 a 6 zákona o obcích). 

                                                   
7
  PEKOVÁ, J.; PILNÝ, J. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 1. vyd. Praha: ASPI Publishing, 

2002. 442 s. ISBN 80-86395-21-9 
8
  PEKOVÁ, J. Hospodaření a finance územní samosprávy. 1. vyd. Praha: Management Press, 2004. 375 s. 

ISBN 80-7261-086-4 
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Městysem je obec, pokud tak na návrh obce stanoví předseda Poslanecké 

sněmovny nebo pokud měla obec právo uţívat označení městys přede dnem 

17. května 1954 (§ 3 odst. 2, 4 a 6 zákona o obcích). 

Statutární města jsou města, která měla postavení okresu (§ 4 zákona o obcích). 

Hlavní město Praha, které je rozčleněno na městské obvody nebo městské části se 

řídí zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. 

Obce lze s ohledem na výkon přenesené působnosti dále členit na: 

 obce (§ 61 odst. 1 písm. a) zákona o obcích), 

 obce s pověřeným obecním úřadem (§ 61 odst. 1 písm. b) zákona o obcích), 

 obce s rozšířenou působností (§ 61 odst. 1 písm. c) zákona o obcích), 

 Praha s působností kraje.
9
 

2.2.2 Funkce obce 

Obec plní funkce vymezené zákonem o obecním zřízení, zvláště vlastní 

samosprávní funkci obce, tzv. samostatná působnost v záleţitostech, o kterých můţe 

samostatně rozhodovat, tzn. má určité zákonem upravené pravomoci. Dále obec vykonává 

i přenesenou funkci. 

Účelem obce v rámci plnění samosprávní funkce je: 

 prostřednictvím volených orgánů zlepšovat místní podmínky ţivota společenství a 

starat se o potřeby svých občanů, 

 chránit veřejný zájem a zabezpečovat veřejné sluţby pro své občany, 

 pečovat o všestranný rozvoj svého území, schvalovat územní plán obce, 

 vlastnit majetek a libovolně s ním nakládat, 

 spolupracovat s jinými obcemi, zakládat a zřizovat právnické osoby a organizační 

sloţky obce, vytvářet orgány pro splnění svých úkolů, 

 hospodařit podle svého rozpočtu, 

 realizovat v místě státní politiku. 

Obec je veřejnoprávní korporací, coţ znamená společenství občanů s trvalým 

pobytem a společností se sídlem na území obce. Obec vystupuje v právních vztazích svým 

jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec je právnickou osobou a má 

                                                   
9
  Ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků; zákon č. 131/2000 

Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů 
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právní subjektivitu. V mezích zákona
10

 je obec nositelem veřejné moci a veřejné záleţitosti 

upravuje obecně závaznými vyhláškami, např. zřízení obecní policie. 

Obce mohou při výkonu samostatné působnosti vzájemně spolupracovat. Tato 

spolupráce může mít formu: 

 dobrovolného svazku obcí (§ 46 - § 53 zákona o obcích), 

 smlouvy uzavřené ke splnění konkrétního úkolu, 

 smlouvy o sdruţení nebo zájmovém sdruţení právnických osob (§ 54 zákona o obcích), 

 jiného seskupení obcí, např. spolupráce mezi obcemi jiných států, členství v 

mezinárodním sdruţení místních orgánů (§ 55 zákona o obcích). 

Rozsah přenesené působnosti je u obcí různý. Záleţí na tom, o jaký druh obce se 

jedná. Většina obcí vede evidenci občanů, matriku. Obce s pověřeným obecním úřadem 

např. vedou matriku a vydávají stavební povolení. Obce s rozšířenou působností např. 

vydávají občanské průkazy, cestovní pasy, řidičské průkazy, ţivnostenské oprávnění, apod.  

2.2.3 Orgány obce a jejich činnost
11

 

Orgány obce jsou: 

 zastupitelstvo obce, 

 rada obce, 

 starosta, 

 obecní úřad, 

 orgány zastupitelstva obce a rady obce. 

Obec samostatně spravuje zastupitelstvo obce, které je kolektivním, občany 

voleným orgánem. Zastupitelstvo se skládá z členů zastupitelstva, jejichţ počet je závislý 

na počtu obyvatel obce a velikosti územního obvodu obce. 

Svou funkci člen zastupitelstva vykonává osobně a v souladu se slibem, který sloţil 

na začátku prvního zasedání zastupitelstva. Člen zastupitelstva vykonává veřejnou funkci, 

při níţ má určitá práva a povinnosti dané mu zákonem
12

. Za výkon funkce člena 

zastupitelstva obce náleţí tomuto členu měsíční odměna, vyplácená z rozpočtových 

prostředků obce.  

                                                   
10

  Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
11

  Podrobněji § 67 - §  122 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
12

  § 82 a § 83 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
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Zastupitelstvo obce má pravomoc rozhodovat ve všech samosprávních záleţitostech 

obce. Podle zákona o obcích zastupitelstvo obce v rámci samostatné působnosti 

rozhoduje a schvaluje zejména: 

 program rozvoje obce, 

 rozpočet obce a závěrečný účet obce za uplynulé rozpočtové období,  

 zřízení peněţních fondů obce, 

 spolupráci s jinými obcemi, 

 udělení čestného občanství obce a cen obce, 

 zaloţení a zrušení příspěvkové organizace, organizační sloţky obce a právnické osoby, 

 zástupce obce do ostatních orgánů obchodních společností, v nichţ má obec 

majetkovou účast, 

 vydávání obecně závazných vyhlášek obce, 

 vyhlášení místního referenda, 

 změny katastrálního území obce, změny hranic obce a slučování obcí, 

 zřízení a zrušení výborů, volba a odvolání jejich předsedů a dalších členů, 

 volbu starosty, místostarosty a dalších členů rady obce a jejich odvolání z funkce, 

 zřízení a zrušení obecní policie, 

 zřízení a názvy ulic obce, části obce a veřejného prostranství. 

V pravomoci zastupitelstva obce je také rozhodovat o těchto majetkoprávních 

úkonech: 

 nabytí a převod nemovitostí, bytů a nebytových prostor v majetku obce, 

 poskytování věcných a peněţitých darů ve výši nad 20 000 Kč, 

 poskytování dotací nad 50 000 Kč v jednotlivých případech organizacím a fyzickým 

osobám působícím v oblasti mládeţe, tělovýchovy a sportu, sociálních sluţeb, podpory 

rodin, poţární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových 

aktivit, prevence kriminality a ochrany ţivotního prostředí, 

 uzavření smlouvy o sdruţení, 

 peněţité i nepeněţité vklady do právnických osob, 

 prominutí pohledávky a postoupení pohledávky ve výši nad 20 000 Kč,  

 zastavení movitých věcí nebo práv ve výši nad 20 000 Kč, 

 přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, dotace, převzetí dluhu, ručitelského závazku 

a přistoupení k závazku, 

 dohodě o splátkách s lhůtou splatnosti delší neţ 18 měsíců, 
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 zastavení nemovitostí, 

 vydání komunálních dluhopisů. 

Zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce, na 

základě písemné ţádosti. Jednání zastupitelstva obce je ze zákona veřejné a můţe se ho 

zúčastnit kaţdý občan obce. K platnému usnesení zastupitelstva obce je třeba souhlasu 

nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce. V průběhu zasedání se sepisuje 

zápis, který musí být uloţen na obecním úřadě k nahlédnutí.  

Rada obce je výkonným orgánem obce a při výkonu své samostatné působnosti 

odpovídá zastupitelstvu, v rámci přenesené působnosti obce rozhoduje na základě 

zákona
13

. Rada obce je tvořena starostou, místostarostou a dalšími členy rady, kteří jsou 

voleni z členů zastupitelstva obce. Počet členů rady obce je lichý a činí nejméně 5 a 

nejvýše 11 členů, přičemţ nesmí přesahovat jednu třetinu počtu členů zastupitelstva obce. 

Rada obce se nevolí tehdy, pokud má zastupitelstvo obce méně neţ 15 členů. Rada obce se 

schází podle potřeby po svolání starosty, který je v čele rady spolu s místostarostou. 

Jednání rady obce nejsou veřejné. Rada obce vydá jednací řád, v němţ stanoví podrobnosti 

o jednání rady obce. K platnému usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech 

členů rady obce. O průběhu jednání rady obce se sepisuje zápis.  

Mezi pravomoci rady obce patří zejména: 

 příprava návrhů a podkladů pro jednání zastupitelstva obce a plnění přijatých usnesení 

zastupitelstvem obce, 

 zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová 

opatření v rozsahu svěřeném zastupitelstvem obce, 

 stanovit rozdělení pravomocí v obecním úřadu, zřizovat a rušit odbory a oddělení, 

 zřizovat a rušit podle potřeby komise rady obce, 

 vydávat nařízení obce, schvalovat organizační řád obecního úřadu, 

 kontrolovat plnění úkolů obecním úřadem a komisemi v oblasti samostatné působnosti, 

 ukládat pokuty ve věcech samostatné působnosti obce, 

Obec navenek zastupuje starosta, který je do své funkce zvolen zastupitelstvem 

obce z řad svých členů. Zastupitelstvo zároveň volí i místostarostu, který je zástupcem 

starosty. Oba odpovídají za výkon své funkce zastupitelstvu obce. Starosta zejména: 

 svolává a řídí zasedání zastupitelstva obce a rady obce, 
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  Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
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 odpovídá za včasné objednání a provedení přezkoumání hospodaření obce za uplynulý 

kalendářní rok, 

 plní úkoly zaměstnavatele, 

 můţe poţadovat po Policii ČR spolupráci při zabezpečení veřejného pořádku, 

 odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce, apod. 

Obecní úřad je orgánem obce zřízeným pro výkon samostatné a přenesené 

působnosti. V rámci samostatné působnosti obecní úřad plní úkoly, které mu uloţilo 

zastupitelstvo obce nebo rada obce, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti a 

rozhoduje v případech stanovených zvláštním zákonem.  

Obecní úřad je tvořen starostou, který je v čele obecního úřadu, místostarostou, 

tajemníkem a zaměstnanci obecního úřadu a dále se člení na odbory a oddělení. Počet 

odborů a náplň jejich činnosti závisí na velikosti obce, rozsahu samostatné působnosti a 

rozsahu přenesené působnosti. Kdyţ je obec větší, tak je organizační struktura sloţitější, a 

naopak, viz Obr. 2.2. K zabezpečení úkolů vedení obce, vedoucích odborů a zaměstnanců 

obce jsou vydávány vnitřní normy, směrnice a sdělení, které upravují základní vztahy, 

kompetence a lze jimi uloţit konkrétní úkoly.  

Obce mohou zřídit funkci tajemníka obecního úřadu, avšak pokud se jedná o obec 

s pověřeným obecním úřadem a obec s rozšířenou působností, je povinností obecního 

úřadu zřídit funkci tajemníka. Tajemník odpovídá za výkon své funkce starostovi obce. 

Náplň práce tajemníka obecního úřadu je dána § 110 zákona o obcích. 

Orgány zastupitelstva obce a rady obce jsou výbory a komise. Výbory jsou 

iniciativními a kontrolními orgány zřizované zastupitelstvem. Zastupitelstvo vţdy zřizuje 

výbor finanční a kontrolní, popřípadě ještě výbor po národnostní menšiny. Náplní práce 

výborů je to, co jim určí zastupitelstvo, a kterému také za své činnosti odpovídají. Finanční 

výbor kontroluje hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a plní další úkoly, 

kterými ho pověří zastupitelstvo obce. Kontrolní výbor provádí kontrolu plnění usnesení 

zastupitelstva obce a rady obce, kontroluje dodrţování právních předpisů a plní další 

úkoly, jimiţ jej pověřilo zastupitelstvo obce. Zastupitelstvo obce můţe zřídit v částech své 

obce také osadní nebo místní výbory. 

Komise jsou iniciativními a poradními orgány zřizované radou a své stanoviska a 

návrhy překládají radě obce. Za svou činnost komise odpovídá radě obce, ale ve věcech 

výkonu přenesené působnosti na svěřeném úseku odpovídá starostovi. 
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Obr. 2.2 Organizační struktura obce 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

2.2.4 Hospodaření obce 

Základní principy hospodaření obce vycházejí z Ústavy České republiky, podle 

které mohou mít obce vlastní majetek a hospodařit podle svého vlastního rozpočtu. 

Řádným hospodařením obce se zabývá několik právních předpisů, mezi které patří zákon 

o obcích, zákon o rozpočtových pravidlech, zákon o finanční kontrole
14

, nebo zákon 

o přezkoumání. Mezi základní principy hospodaření obce podle zákona o obecním 

zřízení lze řadit zejména povinnost obce: 

 vyuţívat svůj majetek účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly 

vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti, 

 pečovat o zachování a rozvoj svého majetku, 

 vést evidenci svého majetku, 

 chránit svůj majetek před zničením, poškozením, odcizením nebo zneuţitím, 

 naloţit s nepotřebným majetkem způsoby a za podmínek stanovených zvláštními 

předpisy, pokud obecní zřízení nestanoví jinak, 
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  Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění 
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 chránit svůj majetek před neoprávněnými zásahy a včas uplatňovat právo na náhradu 

škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení, 

 trvale sledovat, zda dluţníci včas a řádně plní své závazky, a zabezpečit, aby nedošlo 

k promlčení nebo zániku z nich vyplývajících práv, 

 při úplatném převodu majetku sjednat cenu zpravidla ve výši, která je v daném místě a 

čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem; případnou odchylku od ceny 

obvyklé zdůvodnit, 

 opatřovat písemnosti doloţkou o tom, ţe byly splněny podmínky platnosti právního 

úkonu obce, pokud je zákonem platnost právního úkonu obce podmíněna předchozím 

zveřejněním, schválením nebo souhlasem, 

 neručit za závazky fyzických osob a právnických osob kromě: 

a) závazků vyplývajících ze smlouvy o úvěru, jsou-li peněţní prostředky určeny pro 

investici uskutečňovanou s finanční podporou ze státního rozpočtu, státních fondů 

nebo národního fondu, 

b) závazků vyplývajících ze smlouvy o úvěru, jsou-li peněţní prostředky určeny pro 

investici do obcí vlastněných nemovitostí,  

c) těch, jejichţ zřizovatelem je obec, kraj nebo stát, 

d) těch, v nichţ míra účasti jí samé nebo spolu s jinou obcí nebo obcemi, krajem 

nebo kraji nebo státem přesahuje 50 %, 

e) bytových druţstev, 

f) honebních společenstev, 

 zveřejňovat na úřední desce záměry o dispozicích s nemovitým majetkem, 

 sestavovat kaţdoročně rozpočet obce a závěrečný účet obce a hospodařit podle 

schváleného rozpočtu, 

 nechat si přezkoumat hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok, 

 zajišťovat výkon finanční kontroly podle zákona o finanční kontrole. 

Stát neručí za hospodaření a závazky obce, pokud tento závazek nepřevezme stát 

smluvně.  

Hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok přezkoumá příslušný krajský 

úřad, auditor či auditorská společnost. Za včasné objednání přezkoumání hospodaření 

obce za uplynulý kalendářní rok odpovídá starosta. Pokud obec nepoţádá o provedení 

přezkoumání hospodaření příslušný krajský úřad, ani nezadá přezkoumání auditorovi či 

auditorské společnosti, přezkoumá hospodaření obce příslušný krajský úřad. Náklady na 
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přezkoumání hospodaření obce auditorem či auditorskou společností uhradí obec ze svých 

rozpočtových prostředků. Provedené přezkoumání krajským úřadem územní celek nehradí 

ze svých prostředků, ale jedná se o náklady krajského úřadu. Přezkoumání hospodaření je 

upraveno zákonem o přezkoumání. 

Sestavování rozpočtu a závěrečného účtu kraje a hospodaření s prostředky tohoto 

rozpočtu se řídí zákonem o rozpočtových pravidlech. Závěrečný účet spolu se zprávou o 

výsledcích přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok projedná 

zastupitelstvo obce do 30. června následujícího roku a přijme opatření k nápravě 

nedostatků.  

Podle zákona o účetnictví
15

 je obec jako účetní jednotka povinna vést účetnictví 

v plném rozsahu, pokud tento zákon nebo zvláštní právní předpis nestanoví jinak. 

Účetnictví musí být vedeno správně, úplně, průkazně, srozumitelně, přehledně a způsobem 

zaručujícím trvalost účetních záznamů. Na konci roku sestavuje obec účetní závěrku, 

která musí podávat věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace obce. 

Účetní závěrka se skládá z rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přílohy a od 1. ledna 2010 se 

nově sestavuje také přehled o peněţních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu, 

pokud k rozvahovému dni a za bezprostředně předcházející účetní období splní účetní 

jednotka dvě kritéria, kterými jsou: 

1. aktiva celkem více jak 40 000 000 Kč, 

2. roční úhrn čistého obratu více jak 80 000 000 Kč. 

Obec disponuje s tzv. veřejnými prostředky, kterými podle zákona o finanční 

kontrole rozumíme veřejné příjmy, veřejné výdaje, věci, majetková práva a jiné majetkové 

hodnoty patřící státu nebo jiné právnické osobě, např. obci. Kontrolu hospodaření se 

státním majetkem a finančními prostředky vybíranými na základě zákona ve prospěch 

právnických osob, avšak s výjimkou prostředků vybíraných obcemi (nebo kraji) v jejich 

samostatné působnosti, provádí Nejvyšší kontrolní úřad, a to podle zákona č. 166/1993 Sb., 

o Nejvyšším kontrolním úřadu. 

                                                   
15

  Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 



 
17 

 

3. Přezkoumání hospodaření 

Přezkoumání hospodaření ÚSC se řídí zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání 

hospodaření ÚSC a DSO, ve znění pozdějších předpisů. Tímto zákonem se rozvádí 

povinnost přezkoumávat hospodaření územních celků stanovenou jinými zákony, 

komplexně stanovuje předmět přezkoumání a hlediska, ze kterých se předmět přezkoumání 

ověřuje, dále postup při přezkoumání, zahrnující způsob jeho organizačního zabezpečení, 

jakoţ i procesní pravidla přezkoumání. Zákonem o přezkoumání byly: 

 vytvořeny předpoklady pro plné zabezpečení nejen kontrol hospodaření s vlastními 

prostředky územních celků, ale i s těmi, které jsou vynakládány ke spolufinancování 

různých akcí z prostředků poskytnutých České republice pro územní celky z Evropské 

unie, která vyţaduje úplnou kontrolu jejich pouţití, a to státním orgánem, 

 splněny poţadavky a podmínky kladené Evropskou komisí na zajištění řádné kontroly 

hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Evropské unie regionům a obcím 

v rámci Fondu soudrţnosti, strukturálních a dalších fondů. 

3.1 Základní pojmy 

3.1.1 Rozpočtový výhled 

Jedná se o pomocný nástroj ÚSC slouţícího pro střednědobé finanční plánování. 

Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 

aţ 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Období, na které se 

rozpočtový výhled sestavuje, je minimálně dvouleté. Pomocí rozpočtového výhledu ÚSC 

zvaţuje své potřeby a moţnosti finančního zabezpečení, tzn. zvaţuje své výdaje a pro ně 

pouţitelné příjmy pro delší časové období, neţ je daný rozpočtový (kalendářní) rok. Jak 

rozpočtový výhled členit zákon o rozpočtových pravidlech neupravuje, tudíţ má ÚSC 

moţnost zvolit si míru jeho podrobnosti a členění samostatně.  

Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, 

zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách 

dlouhodobě realizovaných záměrů. U dlouhodobých závazků se uvedou jejich dopady na 

hospodaření ÚSC po celou dobu trvání závazku. 



 
18 

 

Zákon
16

 nestanovuje, který orgán obce rozpočtový výhled projednává, čili je na 

zastupitelstvu obce, aby rozhodlo o tom, který orgán obce bude rozpočtový výhled 

projednávat. 

Jak jiţ bylo řečeno, rozpočtový výhled je nástrojem k plánování, lze tedy očekávat, 

ţe bude docházet ke změnám v údajích v něm obsaţených a je tedy potřeba, aby byla 

prováděna průběţná kontrola naplňování těchto ukazatelů obsaţených v rozpočtovém 

výhledu. K vyhodnocování plnění rozpočtového výhledu by mělo docházet alespoň jednou 

ročně a na jeho základě by měl být rozpočtový výhled aktualizován. 

3.1.2 Rozpočet  

Roční rozpočet vychází z rozpočtového výhledu, ale není vysloveně vázán jeho 

údaji. Zastupitelstvo obce tedy není přímo vázáno na údaje rozpočtového výhledu a můţe 

přijmout roční rozpočet i odlišný od údajů obsaţených v rozpočtovém výhledu, ovšem 

v takovém případě by odlišnosti proti rozpočtovému výhledu měly být odůvodněné a 

opodstatněné. 

Rozpočet se sestavuje zpravidla jako vyrovnaný. Může být schválen jako 

přebytkový, jestliţe některé příjmy daného roku jsou určeny k vyuţití aţ v následujících 

letech nebo jsou-li určeny ke splácení jistiny úvěrů z předchozích let. Kladný zůstatek 

finančních prostředků rozpočtového hospodaření běţného roku se převádí k pouţití v 

dalším roce, a to ke krytí rozpočtových výdajů, anebo se převádí do peněţních fondů. 

Rozpočet může být schválen také jako schodkový, ale jen v případě, ţe schodek bude 

moţné uhradit: 

 finančními prostředky z minulých let nebo 

 smluvně zabezpečenou půjčkou, úvěrem, návratnou finanční výpomocí nebo výnosem 

z prodeje komunálních dluhopisů územního samosprávného celku. 

Rozpočet se skládá z příjmů, výdajů a ostatních peněţních operací včetně tvorby a 

pouţití peněţních fondů a mimorozpočtových peněţních operací tykající se cizích 

prostředků, sdruţených prostředků a podnikatelské činnosti. Příjmy rozpočtu jsou 

tvořeny: 

 příjmy z vlastního majetku a majetkových práv,  

 příjmy z výsledků vlastní činnosti,  
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 příjmy z hospodářské činnosti právnických osob, pokud jsou podle tohoto nebo jiného 

zákona příjmem obce, která organizaci zřídila nebo zaloţila,  

 výnosy z místních poplatků,  

 výnosy daní nebo podíly na nich,  

 dotace ze státního rozpočtu a ze státních fondů,  

 dotace z rozpočtu kraje,  

 přijaté peněţité dary a příspěvky, 

 prostředky získané od Národního fondu,  

 prostředky získané správní činností ostatních orgánů státní správy, např. z jimi 

ukládaných pokut a jiných peněţních odvodů a sankcí, jestliţe jsou podle zvláštních 

zákonů příjmem obce, 

 příjmy z vlastní správní činnosti včetně příjmů z výkonů státní správy, k nimţ je obec 

pověřena podle zvláštních zákonů, zejména ze správních poplatků z této činnosti,  

 jiné příjmy, které podle zvláštních zákonů patří do příjmů obce. 

Zákon o rozpočtových pravidlech uvádí, které příjmy tvoří rozpočet obce a které 

rozpočet kraje, ale ve většině se příjmy obce a kraje shodují a totéţ platí i pro výdaje 

rozpočtu obce a výdaje rozpočtu kraje. Z rozpočtu obce, či kraje se hradí zejména: 

 závazky vyplývající z plnění povinností uloţených zákony, 

 výdaje na vlastní činnost v samostatné působnosti, zejména výdaje spojené s péčí o 

vlastní majetek a jeho rozvoj, 

 výdaje spojené s výkonem státní správy, 

 závazky vyplývající z uzavřených smluvních vztahů a ze smluvních vztahů vlastních 

organizací, 

 závazky přijaté v rámci spolupráce s jinými obcemi, či jinými územními celky nebo s 

dalšími subjekty, včetně příspěvků na společnou činnost, 

 úhrada úroků z přijatých půjček a úvěrů, 

 výdaje na emise vlastních dluhopisů a na úhradu výnosů z nich náleţejících jejich 

vlastníkům, 

 výdaje na podporu subjektů provádějících veřejně prospěšné činnosti a na podporu 

soukromého podnikání prospěšného pro obec, či kraj, 

 splátky přijatých půjček, úvěrů a návratných výpomocí, 

 jiné výdaje uskutečněné v rámci působnosti obce, či kraje, včetně darů a příspěvků na 

sociální nebo jiné humanitární účely. 
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Ze zákona
17

 je dána ÚSC povinnost zveřejnit návrh rozpočtu před jeho 

projednáváním zastupitelstvem ÚSC, a to nejpozději 15 dnů před tímto projednáváním. 

Podle vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě se 

rozpočet zpracovává v třídění podle rozpočtové skladby. Toto třídění nemusí být co 

nejpodrobnější, neboť zastupitelstvo by se mělo při schvalování rozpočtu zabývat jen 

zásadními číselnými hodnotami schvalovaného rozpočtu, které mají slouţit jako závazné 

ukazatele pro subjekty, jimţ jsou určeny. 

Po schválení rozpočtu zastupitelstvem územního samosprávného celku se ihned 

provádí rozpis rozpočtu, jehoţ součástí je sdělení závazných ukazatelů rozpočtu těm 

subjektům, které jsou povinny se jimi řídit. 

Jestliţe byl rozpočet schválen, může být změněn jen z důvodu: 

 organizační změny - změny v organizaci hospodářství financovaného rozpočtem, 

 metodické změny - změny právních předpisů ovlivňujících výši rozpočtových příjmů 

nebo výdajů, 

 věcné změny - změny objektivně působících skutečností ovlivňujících plnění rozpočtu 

příjmů či výdajů. 

Tyto rozpočtové změny se provádějí rozpočtovými opatřeními, která se evidují v časové 

posloupnosti. Rozpočtovým opatřením je: 

 přesun rozpočtových prostředků, při němţ se jednotlivé příjmy nebo výdaje navzájem 

ovlivňují, aniţ by se změnil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl celkových 

příjmů a výdajů, 

 pouţití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem 

nezajištěných výdajů, čímţ se zvýší celkový objem rozpočtu, 

 vázání rozpočtových výdajů, jestliţe je jejich krytí ohroţeno neplněním rozpočtových 

příjmů; tímto opatřením se objem rozpočtu sniţuje. 

Jde-li o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu, o změny závazných ukazatelů 

vůči jiným osobám, nebo jestliţe hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku, 

rozpočtová opatření se uskutečňují povinně. 

ÚSC své finanční hospodaření uskutečňují v souladu se schváleným rozpočtem, 

provádějí pravidelnou kontrolu svého hospodaření a hospodaření jimi zřizovaných 

právnických osob po celý rok. 
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Pokud nastane situace, ţe rozpočet nebude schválen do 1. ledna rozpočtového 

roku, musí se rozpočtové hospodaření ÚSC řídit pravidly rozpočtového provizoria, a 

to aţ do doby, neţ bude rozpočet schválen. Tato pravidla rozpočtového provizoria 

stanovuje zastupitelstvo ÚSC. Rozpočtové příjmy a výdaje, které byly uskutečněny v době 

rozpočtového provizoria, se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. 

3.1.3 Závěrečný účet  

Závěrečný účet je dán § 17 zákona o rozpočtových pravidlech. Jeho obsahem jsou 

údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o 

hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a pouţití fondů v 

tak podrobném členění a obsahu, aby bylo moţné zhodnotit finanční hospodaření 

územního samosprávného celku nebo svazku obcí a jimi zřízených nebo zaloţených 

právnických osob, jeho součástí je i vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, 

rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k 

hospodaření dalších osob. Součástí závěrečného účtu je i zpráva o výsledku přezkoumání 

hospodaření. 

Zpracovaný návrh závěrečného účtu ÚSC musí být nejméně po dobu 15 dnů před 

jeho projednáním v zastupitelstvu obce zveřejněn na úřední desce, aby se k němu mohli 

občané obce vyjádřit. Zastupitelstvo obce projedná závěrečný účet za uplynulý kalendářní 

rok nejpozději do 30. června následujícího roku. Projednávání závěrečného účtu se uzavírá 

vyjádřením: 

 souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, 

 souhlasu s výhradami, na základě kterých musí být přijata opatření potřebná k nápravě 

zjištěných chyb a nedostatků. 

3.1.4 Majetek ve vlastnictví obce 

„Obec vystupuje při hospodaření s majetkem zcela samostatně a je za své úkony 

s ním provedené plně odpovědná. Vzhledem k tomu, ţe neexistuje ucelený obecně závazný 

předpis o obecním majetku, předpokládá se, ţe kaţdý územní celek si zpracuje vlastní 

vnitřní předpis o bliţším hospodaření s majetkem a o způsobu vedení evidence, oceňování 

a účtování majetku. 

Kaţdá obec má specifické potřeby a vzhledem ke svému specifickému postavení si 

musí vţdy ponechat majetek v takovém rozsahu, druhu a kvalitě, aby byla schopna 
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zajišťovat sluţby a veškeré aktivity i v rámci přenesené působnosti. Svůj majetek obec 

vyuţívá i k podnikatelským aktivitám.“
18

 

Na základě ustanovení zákona o obcích musí obec vyuţívat svůj majetek účelně a 

hospodárně. Obec je také povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku, vést jeho 

evidenci, chránit majetek před zničením, poškozením, odcizením nebo zneuţitím.  

„Obce mohou vlastnit majetek státu a s takovým majetkem hospodaří podle 

uzavřených smluvních vztahů a vnitřních pravidel obce. Velmi častou formou je smlouva o 

výpůjčce. Obce majetek státu neodpisují a evidují jej na svých podrozvahových účtech.“
19

 

3.2 Přezkoumání hospodaření 

V roce 2004, konkrétně 1. srpna 2004 vstoupil v platnost zákon č. 420/2004 Sb., o 

přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO. Tento zákon, jak jeho název napovídá, upravuje 

přezkoumání hospodaření ÚSC a stanovuje předmět, hlediska, postup a pravidla 

přezkoumání.  

3.2.1 Předmět přezkoumání
20

 

Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročním hospodaření obce, které tvoří součást 

závěrečného účtu podle zákona o rozpočtových pravidlech. Konkrétně jde o tato 

přezkoumání: 

 přezkoumání plnění příjmů a výdajů rozpočtu 

 přezkoumání finančních operací týkajících se tvorby a pouţití peněţních fondů 

 přezkoumání nákladů a výnosů podnikatelské činnosti obce 

 přezkoumání peněţních operací týkajících se sdruţených prostředků  

 přezkoumání finančních operací týkajících se cizích zdrojů  

 přezkoumání hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a 

s dalšími prostředky poskytnutými ze zahraničí 

 přezkoumání vyúčtování a vypořádání finančních vztahů  

 přezkoumání nakládání a hospodaření s majetkem územního celku 

 přezkoumání nakládání a hospodaření s majetkem státu 

                                                   
18

  UHLÍŘOVÁ, J.; PROKŮPKOVÁ, D. Nejčastější závady při přezkumech hospodaření v oblasti majetku. 

OBEC a finance. 2008, č. 1, s. 58-59. ISSN 1211-4189 
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  UHLÍŘOVÁ, J.; PROKŮPKOVÁ, D. Nejčastější závady při přezkumech hospodaření v oblasti majetku. 

OBEC a finance. 2008, č. 1, s. 58-59. ISSN 1211-4189 
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  Metodická pomůcka pro přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO ve smyslu zákona č. 

420/2004 Sb. Auditor. 2006, č. 6, s. 11. Dostupný z WWW: 
<http://www.kacr.cz/Article.asp?nDepartmentID=49&nArticleID=147&nLanguageID=1>. 
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 přezkoumání zadávání a provádění veřejných zakázek 

 přezkoumání stavu pohledávek a závazků a nakládání s nimi 

 přezkoumání ručení za závazky fyzických a právnických osob 

 přezkoumání zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob 

 přezkoumání zřizování věcných břemen k majetku územního celku 

 přezkoumání účetnictví vedené obcí 

3.2.1.1 Přezkoumání plnění příjmů a výdajů rozpočtu 

Cílem přezkoumání plnění příjmů a výdajů rozpočtu je zjištění, zda je rozpočtový 

proces v souladu s poţadavky zákona o rozpočtových pravidlech, jestli dochází k plnění 

rozpočtu jak byl schválen zastupitelstvem, zda jsou jednotlivé příjmy a výdaje v souladu 

s vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.  

Auditor nebo kontrolor posuzuje proces schválení rozpočtu, strukturu schváleného 

rozpočtu a reálnost příjmů a výdajů a prověřuje, zda v případě schválení schodkového 

rozpočtu je zajištěno financování tohoto schodku. Dále prověřuje oprávněnost k provádění 

změn rozpočtu orgány územního celku a posuzuje zavedení změn rozpočtu do výkazu Fin 

2-12 M - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO. Nakonec dochází ke kontrole 

plnění rozpočtu, kde se namátkově přezkoumává plnění vybraných poloţek v návaznosti 

na schválené limity rozpočtových výdajů, komplikovanějších poloţek, mezi které řadíme 

např. příspěvky vydané z rozpočtu územního celku nebo fakturační vztahy mezi územním 

celkem a jím zřízených organizací. Do kontroly plnění rozpočtu se zahrnuje také prověření, 

zda určité významné akce nebyly uskutečněny dříve, neţ byly schváleny v rozpočtu 

zastupitelstvem a posouzení závěrečného výkazu Fin 2-12 M - Výkaz pro hodnocení plnění 

rozpočtu ÚSC a DSO, apod. 

3.2.1.2 Přezkoumání finančních operací týkajících se tvorby a použití 

peněžních fondů 

Cílem přezkoumání finančních operací týkajících se tvorby a pouţití peněţních 

fondů je posouzení, jestli:  

 je tvorba finančních zdrojů fondů a uskutečňovaných výdajů fondů v souladu s 

vyhlášenými pravidly,  

 uskutečněné příjmy a výdaje jsou v souladu s rozpočtem fondu na dané období, 

 je dodrţen způsob klasifikace příjmů a výdajů ve vazbě na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o 

rozpočtové skladbě. 
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Častým prohřeškem v této oblasti bývá, ţe určitý výdaj, který by měl být výdajem 

fondu, je realizován přímo v rámci rozpočtu nebo dochází k realizaci výdajů, které nejsou 

v souladu s vyhlášenými pravidly. Ve vazbě na účetnictví jsou časté případy, kdy jsou 

zřizované fondy financovány cizími zdroji a nedochází k proúčtování závazků a 

pohledávek fondů. 

3.2.1.3 Přezkoumání nákladů a výnosů podnikatelské činnosti obce 

Územní celek musí vykazovat podnikatelskou činnost mimo rozpočet, neboť je 

důleţité vyčlenit činnosti, které nejsou základním posláním obce do samostatného okruhu a 

odděleně sledovat jejich přínos pro finanční pozici obce. 

Úkolem tohoto přezkoumání je posouzení efektivity hospodářské činnosti obce a 

posouzení věcné a časové souvislosti nákladů a výnosů souvisejících s hospodářskou 

činností obce. 

Základními chybami stávajícími se v této oblasti jsou úhrady přímých nákladů 

v rámci hlavní činnosti, ale věcně souvisejících s podnikatelskou činností, nezahrnutí 

podílu reţijních nákladů souvisejících s prováděním podnikatelské činnosti do této činnosti 

nebo nesprávná aplikace časového rozlišení nákladů a výnosů. 

3.2.1.4 Přezkoumání peněžních operací týkajících se sdružených prostředků 

Kaţdá spolupráce mezi obcemi vzniká na základě písemné smlouvy, která musí být 

předem schválena zastupitelstvy obcí a právě u těchto smluv dochází ke kontrole. 

Přezkoumává se, zda došlo k řádnému schvalovacímu procesu, zda jsou vymezené práva a 

povinnosti účastníků sdruţení adekvátní, posuzuje se také vazba na příjmy a výdaje 

v rozpočtu a všechny finanční toky probíhající v rámci uzavřených dodavatelsko-

odběratelských smluv. Kontrolor provede kontrolu závěrečného majetkového a finančního 

vypořádání sdruţení, nevyčerpaných prostředků z určité sdruţené akce a jejich schválení a 

převedení na jinou sdruţenou akci v rámci rozpočtu, atd. 

3.2.1.5 Přezkoumání finančních operací týkajících se cizích zdrojů 

Kontrolor zkoumá soulad mezi jednotlivými peněţními toky a uzavřenými 

smlouvami a to s ohledem na sjednané podmínky dispozic s danými prostředky. 

3.2.1.6 Přezkoumání hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými 

z Národního fondu a s dalšími prostředky poskytnutými ze zahraničí 

Kontroluje se dodrţení podmínek pro čerpání finančních prostředků a posuzují se 

také případná rizika vyplývající z nedodrţení daných podmínek. 
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3.2.1.7 Přezkoumání vyúčtování a vypořádání finančních vztahů  

Přezkoumává se vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, 

k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí a k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším 

osobám. Jedná se o posouzení splnění a dodrţování závazných podmínek územním 

celkem, dále se prověřuje účetní zachycení těchto finančních vztahů u územního celku, atd.  

3.2.1.8 Přezkoumání nakládání a hospodaření s majetkem územního celku 

Cílem přezkoumání je zjištění, zda je s majetkem nakládáno podle zákonných 

ustanovení, jestli proběhl schvalovací proces v zastupitelstvu související s nakládáním 

majetku, zda je majetek správně evidován a jsou splněny pravidla pro inventarizaci 

majetku, jestli je majetek vyuţíván účelně a hospodárně, neboť se jedná o povinnost obce 

na základě § 38 zákona o obcích. 

Základními chybami bývají např. vyuţívání majetku třetími osobami bez řádného 

oprávnění, nedořešené majetkoprávní vztahy k majetku, investice do cizího majetku bez 

smluvního ošetření. V účetní rovině se jedná zejména o problematiku dodrţení povinností 

inventarizace daného majetku. V rovině péče řádného hospodáře, ve smyslu § 38 zákona o 

obcích, je nezbytné vytvořit vnitro-organizační systém pro řádné nakládání s majetkem, 

stanovit podmínky pro získání maximálního efektu z prodeje majetku a stanovení 

podmínek pro nakládání s nepotřebným majetkem. 

3.2.1.9 Přezkoumání nakládání a hospodaření s majetkem státu 

Jedná se zejména o kontrolu oprávněnosti nakládat a hospodařit s tímto majetkem, 

dodrţování podmínek pro nakládání a hospodaření s takovýmto majetkem a z účetního 

hlediska se jedná o prověření zachycení tohoto majetku na podrozvahových účtech.  

3.2.1.10 Přezkoumání zadávání a provádění veřejných zakázek 

Z hlediska přezkoumání hospodaření nebývá problémem nedodrţení procesu dle 

zákona o veřejných zakázkách
21

, leč nestandardní vyuţití určitých postupů, které vedou 

k nehospodárnému vynakládání finančních prostředků.  

Oblastmi přezkoumání u zadávání a provádění veřejných zakázek je: 

 posouzení, zda územní celek dodrţel postup dle zákona o veřejných zakázkách,  

 posouzení, zda územní celek vybral dodavatele dle zákona o veřejných zakázkách,  

 posouzení, zda je následné plnění ze strany dodavatele v souladu s podmínkami 

určenými v rámci výběrového řízení. 

                                                   
21

  Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
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3.2.1.11 Přezkoumání stavu pohledávek a závazků a nakládání s nimi 

V rámci přezkoumání stavu pohledávek a závazků a nakládání s nimi se kontroluje 

zejména dodrţování právních předpisů upravujících tyto poloţky, jejich evidence a 

následná inventarizace a nakonec se zkoumá, zda bylo s pohledávkami řádně a hospodárně 

nakládáno. Zásadní otázkou v této oblasti jsou pohledávky. Z hlediska obecné úrovně se 

posuzuje celý proces nakládání s pohledávkami od okamţiku jejich vzniku, přes postup 

jejich vymáhání aţ do jejich zániku. Prověřuje se také dodrţování pravidel vnitřního 

kontrolního systému pro hospodaření s pohledávkami. 

3.2.1.12 Přezkoumání ručení za závazky fyzických a právnických osob 

Kontrolor se zaměřuje v této oblasti přednostně na dodrţování § 38 odst. 3 zákona 

o obcích, kde je ustanoveno, ţe obec nesmí ručit za závazky fyzických osob a právnických 

osob vyjma: 

 závazků vyplývajících ze smlouvy o úvěru, jsou-li peněţní prostředky určeny pro 

investici uskutečňovanou s finanční podporou ze SR, státních fondů nebo národního 

fondu nebo do obcí vlastněných nemovitostí, 

 těch, jejichţ zřizovatelem je obec, kraj nebo stát, 

 těch, v nichţ míra účasti jí samé nebo spolu s jinou obcí, krajem nebo státem přesahuje 

50 %, 

 bytových druţstev a honebních společenstev. 

Dále kontroluje dodrţování schvalovacího procesu a prověřuje smlouvy, které 

mohou obsahovat ustanovení o přijetí ručitelského závazku. 

3.2.1.13 Přezkoumání zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch 

třetích osob 

Úkolem přezkoumání v této oblasti je zjištění, zda je dodrţován schvalovací postup 

zastupitelstvem, kterému je vyhrazeno rozhodování o zastavení movitých věcí nebo práv 

v hodnotě vyšší neţ 20 000 Kč a zastavení nemovitých věcí, a následně i vazba rozhodnutí 

o zastavení věci na zápisy do příslušné evidence, např. katastru nemovitostí. 

3.2.1.14 Přezkoumání zřizování věcných břemen k majetku územního celku 

Kontrolor posuzuje smlouvy, schvalovací proces i vazbu na evidenci. 

3.2.1.15 Přezkoumání účetnictví vedené obcí 

Cílem kontroly je zejména posouzení způsobu vedení účetnictví, soulad se 

zákonem o účetnictví, českými účetními standardy pro ÚSC a vyhláškou č. 435/2010 Sb., 
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kterou se mění vyhláška 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. Posuzuje se formální správnost vedení účetnictví, způsob oceňování, vykazování 

a prezentace účetních postupů, zvolená metodika účtování a jednotlivé účetní postupy.  

3.2.2 Hlediska přezkoumání 

Přezkoumání je zaměřeno na dodrţování povinností stanovených zvláštními 

právními předpisy, a to zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků
22

, 

o hospodaření s jejich majetkem
23

, zákonem o účetnictví
24

 a o odměňování
25

. Přezkoumává 

se, zda hospodaření s finančními prostředky je v souladu s rozpočtem a zda se dodrţuje 

účel poskytnutých dotací. Přezkoumávání rovněţ sleduje dodrţení účelu návratné finanční 

výpomoci a podmínek jejich pouţití, a také věcnou a formální správnost dokladů 

o přezkoumávaných operacích. 

3.2.3 Postup přezkoumání 

Obec o způsobu přezkoumání hospodaření musí rozhodnout do 30. června 

kalendářního roku, tzn. ţe se obec rozhodne, komu přezkoumání hospodaření zadá, jestli 

krajskému úřadu nebo auditorovi, či auditorské společnosti. V této lhůtě také obec poţádá 

o provedení přezkoumání krajský úřad (viz Příloha č. 1) nebo oznámí krajskému úřadu, ţe 

se rozhodla zadat přezkoumání auditorovi nebo auditorské společnosti (viz Příloha č. 3). 

Krajský úřad předá časové plány přezkoumání obcí, které poţádaly o přezkoumání krajský 

úřad, a seznam obcí, které se rozhodly zadat přezkoumání auditorovi nebo auditorské 

společnosti, Ministerstvu financí do 21. července kalendářního roku. Na základě plánu se 

vykonají: 

 do konce kalendářního roku dílčí přezkoumání za předchozí část kalendářního roku, 

 po skončení kalendářního roku dílčí přezkoumání za zbývající část předchozího roku, 

 jednorázové přezkoumání za celý předchozí kalendářní rok. 

                                                   
22

  Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
23

  Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších přepisů a zákon č. 129/2000 Sb., o 

krajích (krajské zřízení, ve znění pozdějších přepisů 
24

  Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 435/2010 Sb., kterou se 

mění vyhláška 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 
25

  Nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých 

dalších orgánů a obcí, ve znění pozdějších přepisů a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon 

funkce členům zastupitelstev 
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Jednorázové přezkoumání lze uskutečnit u obcí, které nevykonávají hospodářskou činnost 

a mají počet obyvatel menší neţ 800 osob. V ostatních ÚSC se uskutečňují dílčí 

přezkoumání.  

Jestliţe se obec rozhodne zadat přezkoumání auditorovi, musí s ním uzavřít 

písemnou smlouvu o poskytnutí auditorské sluţby (viz Příloha č. 2), která musí obsahovat 

tyto náleţitosti: předmět a hlediska přezkoumání, obsah zprávy o výsledku přezkoumání 

hospodaření a lhůta předání této zprávy. O uzavření smlouvy s auditorem obec informuje 

příslušný krajský úřad nejpozději do 31. ledna následujícího roku.  

Pokud obec nepoţádá o přezkum hospodaření krajský úřad ani jej nezadá 

auditorovi, krajský úřad provede přezkoumání hospodaření obce sám a oznámí 

zastupitelstvu této obce do 28. února následujícího roku nejpozději 5 dnů přede dnem 

zahájení přezkoumání jeho počátek a jméno kontrolora pověřeného řízením přezkoumání.  

3.2.4 Kritéria, práva a povinnosti kontrolorů 

Výkonem přezkoumání pověří Ministerstvo financí státní zaměstnance zařazené 

v tomto ministerstvu a krajský úřad zaměstnance kraje. Přezkoumání provádí tzv. 

kontrolor, který musí splňovat tyto požadavky:  

 mít alespoň úplné střední vzdělání,  

 musí splňovat poţadavek praxe spočívající v činnosti, která souvisí odborně 

s předmětem přezkoumání, nejméně po dobu 3 let a  

 musí být bezúhonný, 

 musí být nepodjatý a objektivní. 

Ministerstvo financí nebo krajský úřad oznámí písemně územnímu celku nejpozději 

5 dnů přede dnem zahájení přezkoumání jeho počátek a jméno kontrolora pověřeného 

řízením přezkoumání. 

Mezi oprávnění kontrolorů patří mimo jiné vstupovat do objektů, na pozemky a 

do jiných prostor, které souvisejí s předmětem přezkoumání a poţadovat od obce, aby 

zajistila nezbytnou součinnost svých zaměstnanců, případně členů volených orgánů, 

předloţila ve stanovených lhůtách účetní doklady a další originální písemnosti, aby 

poskytla pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a souvisejících okolnostech. 

Kontroloři jsou povinni oznámit představiteli územního celku zahájení 

přezkoumání a prokázat se písemným pověřením a sluţebním průkazem. Musí postupovat 

tak, aby byl zjištěn skutečný stav věci a šetřit přitom práva a právem chráněné zájmy obce, 
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jejích zaměstnanců a členů volených orgánů. Jsou povinni zachovat mlčenlivost o 

zjištěných skutečnostech, písemně potvrdit převzetí písemností a dalších nosičů dat a 

zajistit jejich řádnou ochranu proti jejich ztrátě, zničení, poškození nebo zneuţití a tyto 

písemnosti, či jiné nosiče dat neprodleně vrátit územnímu celku po skončení kontroly. 

Kontrolor musí vést o průběhu přezkoumání spisovou dokumentaci, tzn. pořídit zápisy 

z jednotlivých dílčích přezkoumání a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření, a 

s obsahem těchto zápisů pak následně seznámit územní celek za účelem přijetí opatření 

k nápravě zjištěných chyb a nedostatků. Dále je kontrolor povinen předat územnímu celku 

návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a umoţnit mu se k ní vyjádřit do 30 

pracovních dnů od doručení návrhu této zprávy, pokud se objeví nějaké námitky, potom 

tyto námitky prověřit a nakonec územnímu celku předat konečnou verzi zprávy o výsledku 

přezkoumání hospodaření. Jestliţe kontrolor při přezkoumání zjistí, ţe byl spáchán trestný 

čin, postupuje podle trestního řádu
26

 a ihned o tom písemně informuje příslušné 

zastupitelstvo. 

3.2.5 Práva a povinnosti územních celků 

Územní celek jako kontrolovaný subjekt je především oprávněn být seznámen 

s počátkem přezkoumání, podat námitku podjatosti kontrolora, být informován o 

přibraných osobách k přezkoumání, být seznámen s obsahem zápisů z dílčích přezkoumání 

a návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, jakoţ i konečnou verzí zprávy o 

výsledku přezkoumání hospodaření a musí mít moţnost vyjádřit se ke zprávě o přezkumu 

hospodaření. Kontrolovaný územní celek má povinnost umoţnit kontrolorům a přibraným 

osobám vstupovat do objektů, na pozemky a do jiných prostor souvisejících s předmětem 

přezkoumání a poskytnout potřebnou součinnost svých zaměstnanců, případně členů 

volených orgánů. Územní celek se musí zdrţet jednání, které by mohlo ohrozit 

přezkoumání nebo vést ke zmaření účelu přezkoumání a poskytnout kontrolorům 

informace a dále písemnosti a další nosiče dat, o které kontroloři poţádali. 

3.2.6 Osoby přibrané a povinné k přezkoumání 

Na procesu přezkoumávání hospodaření se mohou podílet rovněţ tzv. přibrané 

osoby. Přezkoumávající orgán můţe v zájmu odborného posouzení věci přibrat další 

osoby, například znalce nebo jiné odborné experty, jejichţ práva a povinnosti se přiměřeně 
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řídí právy a povinnosti kontrolorů provádějících přezkoumání hospodaření. Územní celek 

musí být písemně informován o přibraných osobách alespoň 5 pracovních dnů předem. 

Pověření přibrané osoby je omezeno na potřebný rozsah přezkoumání a na nezbytně 

nutnou dobu.  

Přezkoumávání se mohou účastnit také tzv. povinné osoby, tedy osoby povinné 

poskytnout součinnost při přezkoumání. Povinnou osobou je právnická nebo fyzická 

osoba, která pro územní celek dodává nebo dodala zboţí, koná nebo konala práce, 

poskytuje nebo poskytovala sluţby, případně se na této činnosti podílí nebo podílela. 

Pokud by kontrolor zjistil v dokladech o těchto činnostech nesrovnalosti, provede kontrolu 

dokladů přímo u povinné osoby (ta musí kontrolorovi předloţit na vyţádání doklady 

v rozsahu, který je nezbytný k ověření příslušné operace).  

Poskytnout kontrolujícím potřebnou součinnost je při přezkoumání hospodaření 

povinna i příspěvková organizace zřízená územním celkem. Přezkoumávající orgán 

kontroluje hospodaření a nakládání s majetkem a s příspěvky, které jí územní celek 

poskytl. 

3.2.7 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 

Na základě výsledků jednorázového přezkoumání, anebo na základě zápisů 

z dílčích přezkoumání se zpracovává zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. 

Povinné náležitosti této zprávy jsou dány § 10 zákona o přezkoumání a jsou jimi: 

 identifikační údaje územního celku, 

 jména a funkce kontrolorů a přibraných osob, 

 místo, kde se přezkoumání uskutečňovalo, 

 období, v němţ přezkoumání probíhalo a rok, za který bylo vykonáno, 

 datum vyhotovení zprávy, 

 popis zjištěných chyb, nedostatků a povinností, které nebyly dodrţeny, 

 označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých zjištění chyb vychází, 

 závěr z přezkoumání, 

 podpisy kontrolorů a datum převzetí zprávy představitelem územního celku, stvrzený 

jeho podpisem. 

Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření musí obsahovat vyjádření, 

zda při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo byly zjištěny chyby a 

nedostatky, které spočívají:  
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 v porušení rozpočtové kázně,  

 v neúplnosti, nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení účetnictví, 

 v pozměňování záznamů nebo dokladů v rozporu se zvláštními právními předpisy, 

 v porušení povinností nebo překročení působnosti územního celku, 

 v neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání nebo při přezkoumání za 

předcházející roky, 

 v nevytvoření podmínek pro provedení přezkoumání. 

Vyjádření, ţe při přezkoumání byly zjištěny chyby a nedostatky, které spočívají 

v porušení rozpočtové kázně, lze udělit, jestliţe byl pozdě schválený rozpočet; nebyl 

sestaven rozpočtový výhled nebo rozpočet byl schválený jako vyrovnaný i v případě 

zahrnutí finančních zdrojů nesouvisejících s příjmy příslušného roku, namísto schválení 

rozpočtu jako schodkový s definováním krytí schodku. 

Chyby a nedostatky spočívající v neúplnosti, nesprávnosti nebo neprůkaznosti 

vedení účetnictví znamenají např. neprovedení úplné inventarizace majetku a závazků;  

vedení neúplné a neprůkazné evidence majetku; zkreslení účetní závěrky v důsledku 

chybného účtování na majetkových účtech; účtování bez účetních dokladů a opoţděné 

účtování z časového hlediska. 

„Pokud vyplývají ze zprávy o přezkoumání hospodaření nějaké nedostatky, je 

zastupitelstvo povinno přijmou nápravná opatření. Pokud nebudou nedostatky odstraněny 

do dalšího přezkoumání, ovlivní tato skutečnost výsledek přezkoumání následujícího roku 

tak, ţe v závěru zprávy bude konstatováno „neodstranění nedostatků zjištěných při 

přezkoumání za předcházející roky“.“
27

 

Povinnou součástí závěru je i upozornění na případná rizika, která lze ze 

zjištěných nedostatků odvodit a která mohou mít v budoucnosti negativní dopad na 

hospodaření obce. V závěru zprávy se má rovněž uvést podíl pohledávek a závazků 

obce na jejím rozpočtu a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku obce . 

Kontrolor projedná zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření se starostou, 

hejtmanem, či primátorem a předá jim stejnopis této zprávy. 

3.2.8 Přezkoumání auditorem 

Zákon o přezkoumání se částečně vztahuje i na případy, kdy přezkum hospodaření 

územního celku provádí auditor, který jinak postupuje podle zákona o auditorech a 
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  LORENC, J.; KAŠPÁRKOVÁ, J. Rozpočtová skladba 2007 pro územní samosprávné celky. 2. vyd. 

Polešovice: M LORDY, 2006. 308 s. ISBN 80-239-7889-6 
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auditorského standardu Komory auditorů ČR č. 52 – Přezkoumání hospodaření ÚSC. Na 

auditora se vztahují jen ta ustanovení zákona, která upravují předmět přezkoumání, 

hlediska přezkoumání, obsah zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a uloţení 

pořádkové pokuty aţ do výše 50 000 Kč územnímu celku, pokud nevyhoví poţadavku 

auditora poskytnout mu vyţádané doklady, písemnosti, informace a vysvětlení.  

„Auditor můţe přezkoumání hospodaření provést jednorázově nebo je rozdělit do 

dílčích přezkoumání hospodaření. Z dílčích přezkoumání hospodaření je auditor, v souladu 

se zákonem o přezkoumání, povinen pořídit zápisy. Pokud auditor provádí přezkoumání 

hospodaření rozdělené do dílčích přezkoumání hospodaření, je povinen ve zprávě o 

výsledku přezkoumání hospodaření vycházet ze zápisu z dílčích přezkoumání 

hospodaření.“ 
28

 

O průběhu přezkoumání si vede auditor spis, ve kterém jsou zaznamenány 

všechny významné skutečnosti. Mezi náleţitosti spisu patří také smlouva o provedení 

auditu, plán a program auditu, dokumentace o provedení auditu a jednotlivých fázích, 

účetní závěrka nebo konsolidovaná závěrka, výroční zpráva nebo konsolidovaná výroční 

zpráva, další doklady dokumentující průběh auditu a zpráva auditora. Tento spis musí být 

archivován po dobu 10 let ode dne splnění smlouvy. 

Auditor je povinen: 

 prověřit, zda byly odstraněny nedostatky zjištěné při dílčím přezkoumání hospodaření 

daného roku nebo při přezkoumání za předcházející roky, 

 získat písemné prohlášení osoby nebo osob odpovědných za údaje, které jsou 

předmětem přezkoumání a tvoří součást závěrečného účtu. Toto prohlášení obsahuje 

uznání odpovědnosti příslušné osoby, resp. osob, za údaje o hospodaření územního 

celku; potvrzení, ţe auditorovi byly poskytnuty veškeré relevantní informace a přístup 

k nim; potvrzení o tom, ţe auditorovi předkládané informace o hospodaření jsou úplné 

a správné a další potvrzení o jiných skutečnostech nebo k podpoře jiných důkazních 

informací, které dle svého odborného úsudku auditor povaţuje za nezbytné, 

 nezíská-li prohlášení odpovědné osoby, zváţit dopad této skutečnosti na závěr své 

zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření zpracovaná auditorem musí 

obsahovat kromě povinných náležitostí dle zákona o přezkoumání:  

 jméno a příjmení auditora nebo obchodní jméno auditorské společnosti, 
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 auditorovo číslo osvědčení Komory auditorů ČR, 

 místo podnikání či adresu trvalého pobytu auditora nebo sídlo auditorské společnosti, 

 označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých uvedená zjištění vycházejí, 

 přehled právních předpisů, popř. vybraných ustanovení právních předpisů, s nimiţ 

auditor ověřil soulad při provádění přezkoumání hospodaření, 

 informace a vysvětlení, která nemají vliv na závěr auditora, pokud je taková informace 

důleţitá z hlediska potřeb předpokládaných uţivatelů, 

 výrok auditora, který můţe mít formu závěr bez výhrad, závěr s výhradou, záporný 

závěr nebo dokonce odmítnutí vydat závěr 

Ke zprávě může auditor vypracovat také tzv. dopis vedení, který bude 

obsahovat zjištěné chyby a nedostatky, dopady a případné rizika a souhrn doporučení 

auditora v návaznosti na provedené přezkoumání hospodaření. 

Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření auditor projedná se starostou 

(hejtmanem nebo primátorem), příp. i finančním výborem a následně ji předá v písemné 

podobě starostovi (hejtmanovi či primátorovi). Stejnopis této zprávy předá územní celek 

přezkoumávajícímu orgánu do 15 dnů po jejím projednání v orgánech územního celku. 

Auditor je povinen při své práci jednat čestně a svědomitě; dodrţovat vnitřní 

předpisy Komory auditorů ČR a další profesní předpisy; není oprávněn nařizovat změny a 

opravy údajů vykázaných účetní jednotkou, pouze doporučuje; má právo po účetní 

jednotce poţadovat poskytnutí veškerých podkladů, písemností, dokumentů, knih, smluv a 

veškerou součinnost; má právo účastnit se inventarizace, popř. si ji vyţádat; má právo 

poţadovat odměnu za svou činnost a je vázán mlčenlivostí. 

3.2.9 Přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků a 

pořádkové pokuty 

Jestliţe jsou v zápisu z dílčího přezkoumání uvedeny zjištěné chyby a nedostatky, 

je územní celek povinen přijmout opatření k provedení nápravy těchto chyb a nedostatků a 

informovat o tom, i o jejich splnění, přezkoumávající orgán při konečném přezkoumání. 

Pokud jsou ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření zpracované kontrolorem 

krajského úřadu nebo auditorem uvedeny zjištěné chyby a nedostatky, je územní celek 

povinen přijmout opatření k provedení nápravy těchto chyb a nedostatků a podat o tom 

písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu (viz Příloha č. 4), a to nejpozději do 

15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku. 
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Územní celek musí stanovit lhůtu, ve které předloţí přezkoumávajícímu orgánu písemnou 

zprávu o plnění přijatých opatření (viz Příloha č. 5) a v této lhůtě zprávu 

přezkoumávajícímu orgánu také předá. 

Je-li územím celkem zmařen výkon kontrolora k provedení přezkoumání 

hospodaření, nesplní-li územní celek povinnosti dané mu zákonem o přezkoumání nebo 

nepřijme-li územní celek opatření k nápravě, vystavuje se nebezpečí, ţe mu krajský úřad 

uloţí pořádkovou pokutu do výše 50 000 Kč. Pořádkové pokuty lze za nesplnění 

povinností kontrolovaného subjektu ukládat téţ příspěvkovým organizacím a rovněţ 

osobám povinným poskytovat součinnost. Provádí-li přezkum hospodaření auditor, můţe 

uloţit obci krajský úřad pořádkovou pokutu jen tehdy, pokud obec nevyhoví poţadavku 

auditora poskytnout mu veškeré jím vyţádané doklady a jiné písemnosti. V podnětu 

auditora musí být uvedeny všechny významné skutečnosti s tímto podnětem spojené. 

Výše pokuty je stanovena na základě rozsahu následků, které porušení právní 

povinnosti způsobilo; okolností, za nichţ k němu došlo; doby, po kterou k porušování 

právní povinnosti docházelo a ke stupni závaţnosti. 

Řízení o uloţení pořádkové pokuty vede příslušný přezkoumávající orgán, který 

pokuty také vybírá a vymáhá. Rozhodnutí o uloţení pokuty lze vykonat do 2 let po 

uplynutí lhůty stanovené k jejímu zaplacení. V případě, ţe pokutu uloţil krajský úřad, 

jedná se o příjem rozpočtu krajského úřadu, v jiném případě je pokuta příjmem státního 

rozpočtu. 

3.2.10 Dozor nad přezkoumáním hospodaření 

Přezkoumání hospodaření podléhá státnímu dozoru, který provádí Ministerstvo 

financí na základě zákona o finanční kontrole. O výsledku dozoru nad přezkoumáním vydá 

Ministerstvo financí písemnou zprávu, kterou následně předá Komoře auditorů ČR. 

Nejedná se zde o nové provedení přezkoumání hospodaření územního celku, nýbrţ o 

překontrolování vykonané práce auditorem nebo kontrolorem krajského úřadu za 

posledních několik let. Ministerstvo financí stanoví ověřovací období, ve kterém dojde 

k výkonu dozorované činnosti, dále stanoví tzv. dozorované období, za které bude 

zkoumán předmět dozoru a vymezí základní oblasti dozorové činnosti. Např. ověřovací 

období je nyní od 1. pololetí 2010, dozorované období zahrnuje roky 2006 – 2008 a dozor 

byl zaměřen na tři základní oblasti dozorové činnosti: 
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1) „zhodnocení úrovně smluvního vztahu mezi obcí a auditorem nebo auditorskou 

společností, na jehoţ základě se přezkoumání hospodaření realizuje, zhodnocení 

jednotlivých zpráv o výsledku přezkoumání hospodaření (zápisů z dílčích 

přezkoumání hospodaření) z formálního i věcně obsahového hlediska a vyhodnocení 

souladu uzavřeného smluvního vztahu s obsahem jednotlivých zpráv, resp. zápisů z 

dílčích přezkoumání hospodaření, 

2) vyhodnocení výsledků přezkoumání hospodaření u těchto předmětů přezkoumání 

hospodaření: 

a) rozpočtový proces, 

b) zhodnocení stavu pohledávek a závazků a nakládání s nimi,  

c) nakládání a hospodaření s majetkem, 

d) zhodnocením finančních operací, týkajících se tvorby a pouţití peněţních fondů, 

e) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, 

f) zřizování věcných břemen, 

g) dodrţování účelu poskytnuté dotace nebo návratné výpomoci a podmínek jejich 

pouţití, 

h) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, 

3)  zhodnocení věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích 

(kontrola vybraného vzorku dokladů).“
29

 

3.2.11 Nejčastější chyby a nedostatky zjištěné při přezkoumání 

hospodaření obcí 

Oblast rozpočtu a rozpočtového procesu:
30

 

 rozpočtový výhled nebyl schválen orgány územního celku, 

 rozpočtový výhled byl schválen bez další vazby na roční rozpočty, 

 rozpočtový výhled nebyl upraven podle aktuálního stavu zdrojů a závazků, 

 při zpracování ročního rozpočtu se nevycházelo z hodnot rozpočtového výhledu, 

 v rozpočtovém výhledu jsou nadhodnoceny příjmy nebo podhodnoceny výdaje,  
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  Ministerstvo financí České republiky [online]. c2005 [cit. 2011-03-22]. Dozor státu nad přezkoumáním 

hospodaření. Dostupné z WWW: 
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 určité výdaje byly realizovány z běţného rozpočtu, ačkoli byly rozpočtovány jako 

výdaje z peněţního fondu, 

 absence pravidel pro plnění a čerpání finančních prostředků z peněţních fondů, 

 malá informovanost zaměstnanců úřadu a veřejnosti o hospodaření s fondy, 

 schválení rozpočtového provizoria bez vazby na existující závazky splatné v období 

rozpočtového provizoria, 

 podcenění kontrolní funkce rozpočtu, 

 nedostatečně stanovené kompetence a odpovědnost při provádění změn rozpočtu,  

 neprovádí se pravidelné měsíční kontroly plnění rozpočtu a nesledují se potřeby změn 

rozpočtu, 

 v případě schodkového rozpočtu není zajištěno financování tohoto schodku, 

 rozpočtová opatření bývají v souvislosti s provedenými výdaji zpracována opoţděně, 

 chybí formální náleţitosti a věcné odůvodnění rozpočtových opatření, 

 nevede se operativní evidence rozpočtových opatření v chronologickém uspořádání, 

 v závěrečném účtu nebývají prezentovány doplňující komentáře k významným 

poloţkám tvorby a čerpání rozpočtu, 

 v závěrečném účtu nebývají prezentovány doplňující údaje k poloţkám financování a 

informace o výši a struktuře úvěrové zátěţe ÚSC. 

Oblast účetnictví a související agendy:
31

 

 účtování o hospodářské činnosti nahodile a bez předem stanovených pravidel,  

 účtuje se pouze o výnosech a náklady jsou jako výdaje přímo zahrnuty v rozpočtu, 

 smlouvy o sdruţených prostředcích nejsou postoupeny účtárně a předloţeny 

k zaúčtování, 

 nezaúčtování závazku k okamţiku uskutečnění účetního případu (k datu vzniku 

závazku),  

 nevyuţití účelových finančních prostředků na daný účel, 

 pohledávky za rozpočtovými příjmy nejsou zaúčtovány k datu jejich vzniku, 

 pohledávky nejsou řádně vymáhány v souladu s obecně závaznými předpisy nebo 

vnitřními normami, 
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  UHLÍŘOVÁ, J.; PROKŮPKOVÁ, D. Chyby v účetnictví z pohledu auditora při přezkumu hospodaření 

samospráv. OBEC a finance. 2007, č. 5, s. 64-65. ISSN 1211-4189 
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 neschválení ručitelského závazku zastupitelstvem, takţe smlouva o vzniku ručitelského 

závazku není povaţována za účetní doklad, tudíţ o závazku není účtováno a ručitelský 

závazek není předmětem inventarizace, 

 neschválení zástavy majetku zastupitelstvem, takţe smlouva o zřízení věcného 

břemene a zástavního práva není povaţována za účetní doklad, tudíţ o věcném 

břemenu a zástavním právu není účtováno a nejsou ani součástí inventarizace majetku, 

 chybějící náleţitosti inventurních soupisů a účetních dokladů, 

 neexistence některých účetních dokladů, 

 nesprávné stanovení historických vstupních cen, 

 nesprávné účtování a oceňování prostředků investovaných do portfolií, cenných papírů, 

podílů a derivátů, 

 nezapočítávání vedlejších nákladů do pořizovací ceny dlouhodobého majetku, 

 záměna provozních a investičních výdajů, 

 nevykazování zásob, závazků, 

 pozdní vyřazování majetku z účetnictví, nadhodnocení aktiv, 

 nesprávné účtování při směnách majetku, o majetku předaném do správy, 

 neprovádění inventarizací v souladu s předpisy, 

 nedostatečný rozsah přílohy k účetní závěrce, apod. 

Oblast majetku:
32

 

 obec majetek ve vlastnictví státu vyuţívá bez smluvního vztahu a tento majetek 

nepodléhá ţádné evidenci, 

 majetek ve vlastnictví státu nebývá pojištěn, inventarizován, 

 nestanovení pravidel pro výběrové řízení, 

 nedodrţování postupu při výběrovém řízení v souladu s platnou vnitřní směrnicí, 

 veřejné zakázky malého rozsahu jsou zadávány přímo a diskriminačně, 

 není vedena evidence o poskytnutých zástavách majetku, 

 smlouvy ke zřízení věcného břemene jsou bez jakékoliv další evidence,  

 není veden přehled o sjednaných věcných břemenech, 

 neexistence vnitřních norem upravujících podmínky a postupy při pronájmu a prodeji 

majetku
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4. Porovnání přezkoumání hospodaření města 

Slavičín a městyse Pozlovice 

4.1 Město Slavičín
33

 

První historická zmínka o Slavičínsku pochází z roku 1141. Dle darovací listiny 

olomouckého biskupa Bruna ze Schauenburku byl Slavičín 2. června 1256 věnován v léno 

Helembertovi de Turri. V té době zde byl kostel a fara, Slavičín byl městečkem s právem 

trţním, celním a hrdelním. 

V roce 985 zde pobýval svatý Vojtěch při příleţitosti misionářské cesty z Uher přes 

Vlárský průsmyk na Moravu. Pověst vypráví, ţe se tehdy se svou druţinou zastavil v 

místě, kde dnes stojí slavičínský kostel. Kdesi na protějším kopci stála tvrz, patřící slepé 

hraběnce. Ta nemohla v noci spát, a kdyţ přistoupila k oknu, spatřila oheň hořící v táboře 

svatého Vojtěcha. Na oslavu slavného činu jejího náhlého prozření přijala osada název 

Slavičín.  

Slavičín se stal městem v roce 1964.  

Město Slavičín se nachází v jihovýchodní části Zlínského kraje, v předhůří Bílých 

Karpat. Slavičín se rozkládá na ploše 5 584 hektarů v nadmořské výšce 350 metrů a má cca 

7 000 obyvatel. 

Znak schválený 8. ledna 1970 odkazuje na osobnost 

sv. Vojtěcha (patrona farního kostela) zúţené horní modré pole 

děleného štítu se stříbrnou biskupskou mitrou se zlatým lemováním 

a červenou podšívkou. Do dolního stříbrného pole vloţil autor 

návrhu - Jiří Louda - červenou vykrajovanou kůţi, na níţ leţí zlaté 

ozubené kolo (symboly koţedělné a kovozpracující výroby).  

Zastupitelstvo města Slavičín má 21 členů a zřídilo 

kontrolní výbor, finanční výbor, osadní výbor Divnice, osadní 

výbor Nevšová a osadní výbor Hrádek na Vlárské dráze. Rada 

města má 7 členů a zřídila komisi dopravy, komisi kulturní a 

sportovní, komisi likvidační a komisi pro občanské záleţitosti. 
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Město Slavičín zřídilo několik příspěvkových organizací, patří mezi ně: základní 

škola Slavičín – Vlára, základní škola Slavičín – Malé Pole, mateřská škola Slavičín – 

Vlára, mateřská škola Slavičín – Malé Pole, dům dětí a mládeţe Slavičín a městská 

nemocnice Slavičín. Dále město Slavičín zaloţilo také řadu obchodních společností. 

Jediným společníkem je ve společnostech: 

 BTH Slavičín, spol. s r. o. (zajišťuje správu bytů a nebytových prostor v majetku 

města a výrobu tepla pro centrální vytápění, zajišťuje také správu bytů v SVJ),  

Sluţby města Slavičína, s. r. o. (správa a provoz veřejného majetku města – veřejné 

osvětlení, veřejná prostranství, komunikace, odpadové hospodářství a také technické 

sluţby pro veřejnost), 

Slavičínské lesy, s. r. o. (správa lesního majetku města) 

Vlastnický podíl 50 % má město Slavičín ve společnosti Skládka odpadů Slavičín, 

s. r. o. (zajišťuje nakládání a likvidaci komunálních odpadů).  

Dále je město členem Bytového druţstva Centrum Slavičín, jehoţ dalším členem je 

společnost BTH Slavičín, spol. s r. o., takţe také toto druţstvo je vlastně zcela majetkem 

města. 

4.2 Městys Pozlovice
34

 

Historie Pozlovic sahá aţ do roku 1287 pod názvem Pozlovicensem. V tomto roce 

nechal vladyka Soběhrd postavit kostel s farou a pravděpodobně i školu. Další písemná 

zpráva pochází z roku 1412, kdy Pozlovice patřily Elišce ze Šternberka, která vlastnila i 

gotický hrad Starý Světlov, jenţ byl postaven za vlády Přemyslovců a tyčil se na kopci v 

lesích nad Pozlovicemi, ovšem v té době byl název vesnice Pozlowicz. 

Za císařovny Marie Terezie, přesně 25. 2. 1758, byly Pozlovice povýšeny na 

městečko s trţním právem - 2 trhy (týdenní a výroční nebo dobytčí). 

Jméno obce vzniklo z osobního jména Pozl, Pozel. Jeho základem je přídavné 

jméno zel „zlý“. Je to ves, kterou obývali Pozlovici, tj. lidé Pozlovi.  

Městys Pozlovice leţí ve Zlínském kraji, na hranici chráněné krajinné oblasti Bílé 

Karpaty. Celkově se Pozlovice rozkládají na ploše 980 hektarů v průměrné nadmořské 

výšce 302 metrů. V Pozlovicích ţije cca 1300 obyvatel. 

V roce 2001 byly Pozlovice zařazeny na seznam lázeňských míst. 
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Dne 13. května 2008 předal tehdejší předseda Poslanecké sněmovny Miloslav 

Vlček zástupci Pozlovic dekret, který obec Pozlovice povýšil na městys. 

 Ve znaku Pozlovic v modrém štítě ze zlaté koruny vyrůstá 

stříbrný korunovaný pegas se zlatými kopyty a hřívou, nahoře 

provázený dvěma zlatými kalichy. 

 Zastupitelstvo městyse Pozlovice má 15 členů a zřídilo 

kontrolní a finanční výbor, jeţ jsou dány obecním zřízením. Rada 

městyse má 5 členů a zřídila komisi kulturní, komisi stavební a 

ţivotního prostředí.  

K plnění svých úkolů městys zřídil dvě příspěvkové 

organizace – základní školu a mateřskou školu a jednu obchodní 

společnost – Sluţby městyse Pozlovice s. r. o. U těchto organizací 

provádí kontrolu městys. 

4.3 Porovnání přezkoumání hospodaření města Slavičín a 

městyse Pozlovice 

4.3.1 Hospodaření města Slavičín
35

 

4.3.1.1 Rozpočet města Slavičín na rok 2009 

Rozpočet města Slavičín na rok 2009 byl schválen usnesením zastupitelstva města 

č. XV/5/2009 dne 25. 2. 2009. Podrobný rozpis závazných ukazatelů schváleného rozpočtu 

schválila rada města usnesením č. 61/1247/09 dne 10. 3. 2009. Jelikoţ nebyl rozpočet 

schválen do 1. ledna rozpočtového roku, muselo se rozpočtové hospodaření města Slavičín 

řídit do 10. 3. 2009 pravidly rozpočtového provizoria, která stanovilo zastupitelstvo města 

usnesením č. XIV/4/2008 dne 10. 12. 2008. Příjmy a výdaje uskutečněné po dobu trvání 

rozpočtového provizoria byly zahrnuty do celoročního plnění rozpočtu za rok 2009. 

Rozpočet byl schválen jako schodkový a bylo smluvně zajištěno několik úvěrů, ke 

krytí tohoto schodku. 

V průběhu roku 2009 došlo ke změnám rozpočtu a na jejich základě zastupitelstvo 

města schválilo na svých zasedáních celkem 112 rozpočtových opatření a v rámci svěřené 
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pravomoci rada města schválila dalších 10 rozpočtových opatření. Těmito rozpočtovými 

opatřeními bylo řešeno: 

 zapojení rozpočtových rezerv do výdajů rozpočtu města, 

 přesuny finančních prostředků mezi jednotlivými závaznými ukazateli rozpočtu města,  

 zapojení nových příjmů, zejména dotací, vlastních nedaňových příjmů rozpočtu města, 

příjmů z prodeje majetku města, 

 zapojení nových výdajů navazujících na vyšší příjmy, zejména účelové výdaje vázané 

na dotace, úprava nebo zařazení nových jmenovitých akcií, 

 změna výše salda rozpočtu města z důvodu vyšších výdajů běţného roku a krytí těchto 

výdajů navýšením překlenovacího úvěru. 

Tab. 4.1 Plnění rozpočtu a výsledek hospodaření města Slavičín za rok 2009 po účetní 

konsolidaci v Kč 

Údaje 
Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 
Skutečnost 

Příjmy 77 213 000, 00 111 224 000, 00 109 870 854, 89 

Výdaje 98 387 000, 00 141 320 000, 00 136 649 302, 46 

Saldo -21 174 000, 00 -30 096 000, 00 -26 778 447, 57 

Zdroj: Závěrečný účet hospodaření města Slavičín za rok 2009 

Tab. 4.2 Srovnání příjmů a výdajů rozpočtu města Slavičín za roky 2007, 2008 a 2009 

po účetní konsolidaci v tis. Kč 

Údaje  2007 2008 2009 

Daňové příjmy 53 323 60 297 56 038 

Nedaňové příjmy 9 444 10 146 8 857 

Kapitálové příjmy 1 603 5 015 29 098 

Přijaté transfery 23 841 15 646 15 878 

Příjmy celkem 88 211 91 104 109 871 

Běţné výdaje 55 178 62 408 64 165 

Kapitálové výdaje 28 434 10 467 72 484 

Výdaje celkem 83 612 72 875 136 649 

SALDO + 4 599 + 18 229 -26 778 

Zdroj: Závěrečný účet hospodaření města Slavičín za rok 2009 

Tabulka 4.1 obsahuje údaje o schválených příjmech a výdajích rozpočtu na rok 

2009, dále upravené údaje příjmů a výdajů rozpočtu na základě změn rozpočtu a následně 

projednaných rozpočtových opatřeních a nakonec skutečné údaje příjmů a výdajů rozpočtu 

zjištěné ke konci roku 2009. 
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Tabulka 4.2 porovnává podrobněji rozdělené příjmy a výdaje rozpočtu za roky 

2007, 2008 a 2009. 

4.3.1.2 Tvorba a čerpání účelových fondů města Slavičín za rok 2009 

Město Slavičín mělo v roce 2009 zřízeny tři účelové fondy. Zůstatek fondu 

zaměstnavatele k 31. 12. 2009 byl 354 331 Kč, zůstatek fondu rozvoje bydlení 

k 31. 12. 2009 byl 762 741 Kč a stav fondu obnovy vodohospodářské infrastruktury 

k 31. 12. 2009 byl 300 000 Kč. 

4.3.1.3 Majetek, finanční prostředky, pohledávky a závazky města Slavičín 

za rok 2009 

V následující tabulce (Tab. 4.3) jsou uvedeny údaje o dlouhodobém majetku, 

zásobách, finančních prostředcích, pohledávkách a závazcích města Slavičín za roky 2007, 

2008 a 2009. 

Tab. 4.3 Srovnání stavu majetku, finančních prostředků, pohledávek a závazků města 

Slavičín za roky 2007, 2008 a 2009 v tis. Kč 

Údaje  2007 2008 2009 

Dlouhodobý nehmotný majetek 3 820 3 498 3 743 

Dlouhodobý hmotný majetek 777 229 790 682 791 435 

Zásoby 27 9 8 

Dlouhodobý finanční majetek 128 947 132 797 153 232 

Finanční prostředky 9 722 13 626 3 201 

Pohledávky  8 275 3 733 14 691 

Závazky 43 713 28 629 53 083 

Zdroj: Závěrečný účet hospodaření města Slavičín za rok 2009 

4.3.1.4 Finanční kontrola dle zákona na úrovni města Slavičín 

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě vymezuje povinnost 

vykonávat finanční kontrolu mezi orgány veřejné správy navzájem, vůči ţadatelům a 

příjemcům finančních prostředků z veřejných zdrojů a uvnitř orgánu veřejné správy. 

Na úrovni města Slavičín je finanční kontrola vykonávána podle směrnice Rady 

města Slavičín č. 03/2003, kterou se stanoví pravidla a postupy kontrolní činnosti a oběh 

dokladů v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a 

o změně některých zákonů, ve znění pozdějších přepisů. 

 Vzhledem k tomu, ţe počet obyvatel města Slavičín je niţší neţ 15 000, nemá 

město povinnost zřídit útvar interního auditu. 

Finanční kontrola je v souladu se zákonem prováděna na dvou úrovních: 
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 Vnitřní (řídící) kontrola 

Vnitřní kontrolou jsou prověřovány veškeré hospodářské a účetní operace od jejich 

nařízení, kontroly a přezkoušení, aţ po zaúčtování a konečnou prezentaci. Vnitřní 

kontrola je zaměřena především na dodrţování právních předpisů a nařízení, soulad 

operací se záměry města, minimalizací rizik a hospodárné, účelné a efektivní vyuţití 

finančních prostředků města. 

 Vnější (veřejnosprávní) kontrola 

Vnější kontrola je zaměřena na hospodaření s veřejnými prostředky města u zřízených 

příspěvkových organizací a u ţadatelů a příjemců veřejné podpory z rozpočtu města 

(dotace, granty, apod.). Cílem je prověření souladu uţití finančních prostředků města 

s právními předpisy, záměry města, dodrţení stanovených podmínek pro pouţití 

prostředků a kontrola hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti pouţití těchto prostředků. 

4.3.2 Hospodaření městyse Pozlovice
36

 

4.3.2.1 Rozpočet městyse Pozlovice na rok 2009 

Rozpočet městyse Pozlovice na rok 2009 byl schválen usnesením zastupitelstva 

městyse č. 13/VIII/2008/ZM dne 16. 12. 2008. Rozpočet byl schválen jako přebytkový a 

příjmy převyšující výdaje určeny ke splátce úvěrů a vyuţití na výdaje v následujících 

letech. V průběhu roku 2009 došlo ke změnám rozpočtu a na jejich základě zastupitelstvo 

městyse schválilo na svých zasedáních šest rozpočtových opatření.  

Tab. 4.4 Plnění rozpočtu a výsledek hospodaření městyse Pozlovice za rok 2009 po 

účetní konsolidaci v Kč 

Údaje 
Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 
Skutečnost 

Příjmy 12 685 000, 00 18 180 000, 00 18 686 794, 19 

Výdaje 11 737 000, 00 26 933 000, 00 26 039 314, 76 

Saldo + 948 000, 00 -8 753 000, 00 -7 352 520, 57 

Zdroj: Závěrečný účet městyse Pozlovice za rok 2009 

V Tab. 4.4 jsou uvedeny údaje o schváleném rozpočtu na rok 2009, upravený 

rozpočet na základě změn rozpočtu a následně projednaných rozpočtových opatřeních a 

nakonec skutečné údaje příjmů a výdajů rozpočtu zjištěné ke konci roku 2009. 

Tabulka 4.5 udává podrobněji rozdělené příjmy a výdaje rozpočtu a srovnává je za 

roky 2007, 2008 a 2009. 
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Tab. 4.5 Srovnání příjmů a výdajů rozpočtu městyse Pozlovice za roky 2007, 2008 a 

2009 po účetní konsolidaci v tis. Kč 

Údaje 2007 2008 2009 

Daňové příjmy 11 798 12 351 10 303 

Nedaňové příjmy 2 257 2 151 2 521 

Kapitálové příjmy 142 1 113 389 

Přijaté transfery 2 753 5 589 9 237 

Konsolidace příjmů 539 2 307 3 763 

Příjmy celkem 16 411 18 897 18 687 

Běţné výdaje 10 308 12 500 14 716 

Kapitálové výdaje 6 081 5 696 15 086 

Konsolidace výdajů 539 2 307 3 763 

Výdaje celkem 15 850 15 890 26 039 

SALDO + 561 + 3 007 -7 352 

Zdroj: Závěrečný účet městyse Pozlovice za rok 2009 

4.3.2.2 Tvorba a čerpání účelových fondů městyse Pozlovice za rok 2009 

Městys Pozlovice měl v roce 2009 zřízen sociální fond. Pravidla tvorby a pouţití 

byla stanovena Směrnicí č. 2/2008. Dne 20. 1. 2010 bylo usnesením č. 5/I/201/ZM  

rozhodnuto o přidělení částky 2 000 Kč do sociálního fondu. Tyto prostředky byly čerpány 

v roce 2009 v souvislosti se stravováním a ţivotními jubilei zaměstnanců městyse 

Pozlovice. Stav k 31. 12. 2009 byl 35 Kč. 

4.3.2.3 Majetek, finanční prostředky, pohledávky a závazky městyse 

Pozlovice za rok 2009 

Tab. 4.6 Stav majetku, finančních prostředků, pohledávek a závazků městyse 

Pozlovice k 31. 12. 2009 v tis. Kč 

Údaje  2009 

Dlouhodobý nehmotný majetek 594 

Dlouhodobý hmotný majetek 120 425 

Zásoby  426 

Dlouhodobý finanční majetek 8 037 

Finanční prostředky 2 663 

Pohledávky 509 

Závazky 10 092 

Zdroj: Příloha č. 2 Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Pozlovice za rok 

2009 + vlastní přepracování 
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V předcházející tabulce (Tab. 4.6) je uveden stav dlouhodobého majetku, zásob, 

finančních prostředků, pohledávek a závazků městyse Pozlovice k 31. 12. 2009. 

4.3.2.4 Finanční kontrola dle zákona na úrovni městyse Pozlovice 

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě vymezuje povinnost 

vykonávat finanční kontrolu mezi orgány veřejné správy navzájem, vůči ţadatelům a 

příjemcům finančních prostředků z veřejných zdrojů a uvnitř orgánu veřejné správy. 

Vzhledem k tomu, ţe počet obyvatel městyse Pozlovice je niţší neţ 15 000, nemá 

městys povinnost zřídit útvar interního auditu. 

Finanční kontrola je v souladu se zákonem prováděna na dvou úrovních: 

 Vnitřní (řídící) kontrola 

Vnitřní kontrolu provádí určený zaměstnanec úřadu městyse Pozlovice, který má 

zároveň pozici účetního a ekonoma úřadu městyse Pozlovice. Dalšími kontrolními 

orgány jsou finanční a kontrolní výbor. 

 Vnější (veřejnosprávní) kontrola 

Vnější kontrolou byla pověřena zaměstnankyně úřadu městyse Pozlovice na základě 

usnesení zastupitelstva městyse. Tuto kontrolu provádí u dvou příspěvkových 

organizací zřízených městysem Pozlovice, konkrétně se jedná o Základní školu 

Pozlovice a Mateřskou školu Pozlovice. 

4.3.3 Přezkoumání hospodaření města Slavičín za rok 2009
37

 

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, § 42, bylo provedeno 

přezkoumání hospodaření města Slavičín za rok 2009. 

V předešlém znění zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, bylo ustanoveno, ţe obec 

s počtem obyvatel vyšším jak 5 000 zadá přezkoumání svého hospodaření auditorovi a od 

roku 2003 provádí městu Slavičín přezkoumání auditor. 

 Na základě uzavřené smlouvy přezkoumání za rok 2009 provedl Ing. Ivan Kučera, 

auditor, číslo osvědčení Komory auditorů ČR 0353. 

Auditor provedl přezkoumání hospodaření v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o 

přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO, ve znění pozdějších přepisů a auditorskými 

směrnicemi Komory auditorů ČR.  

Přezkoumání hospodaření bylo naplánováno a provedeno výběrovým způsobem 

s ohledem na významnost jednotlivých skutečností tak, aby auditor získal přiměřenou 
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jistotu pro své vyjádření. Auditor vykonal přezkoumání jednorázově v měsíci dubnu 2010. 

Přezkoumání probíhalo tři dny za účasti auditora a jeho dvou zaměstnanců. 

Předmětem přezkoumání bylo zejména: 

 hospodaření podle rozpočtu, 

 provádění změn rozpočtu, 

 dodrţování rozpočtové kázně, 

 vedení účetnictví, dodrţování platných postupů účtování, 

 evidence majetku, pohledávek a závazků města, provedení inventarizací,  

 čerpání dotací, 

 zadávání veřejných zakázek, 

 vnitřní kontrolní systém, 

 činnost finančního a kontrolního výboru, 

 ručení města třetím osobám, 

 zástavní práva k nemovitému a movitému majetku města. 

Při kontrole byly zjištěny následující skutečnosti: 

I. Rozpočtové hospodaření 

Proces sestavení, projednání a schválení rozpočtu a rozpočtových změn je 

v souladu s předpisy a za účasti zastupitelstva. Avšak k datu schválení rozpočtu města 

nebyl rozpočtovaný schodek smluvně zajištěn úvěrovým krytím v plném rozsahu. 

II. Změny rozpočtu 

V průběhu roku 2009 byly schváleny městským zastupitelstvem změny rozpočtu, 

které reagovaly na rozpočtová opatření provedená Krajským úřadem ve Zlíně, přijaté 

dotace ze státního rozpočtu a evropských fondů a na změny navazující na vývoj 

rozpočtového hospodaření. Konkrétně byla městským zastupitelstvem schválena 3 

rozpočtová opatření, viz Tab. 4.7. 

Tab. 4.7 Rozpočtová opatření v tis. Kč 

Rozpočtové 

opatření 

Datum 

schválení 
Číslo usnesení Příjmy Výdaje  

RO č. 1-32/2009 24. 6. 2009 XVII/5/2009 26 712 26 712 

RO č. 33-80/2009 16. 9. 2009 XVIII/4/2009 6 203 15 125 

RO č. 81-112/2009 9. 12. 2009 XII/3/2009 1 096 1 096 

Celkem - - 34 011 42 933 

Zdroj: Zpráva o přezkoumání hospodaření města Slavičín za rok 2009 + vlastní 

zpracování 
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Schválená rozpočtová opatření navazují na údaje schváleného rozpočtu a 

upraveného rozpočtu uvedené ve výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města. 

III. Dodržování rozpočtové kázně 

Na základě údajů výkazu Fin 2-12 M – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC 

a DSO bylo zjištěno, ţe rozpočtované výdaje nebyly překročeny v rámci jednotlivých 

oddílů a paragrafů o částku vyšší jak 1 000 Kč, s výjimkou oddílu a paragrafu 6117 – 

volby do evropského parlamentu, kde došlo k překročení schváleného rozpočtu 

o 1 245 Kč. 

IV. Dodržování platných postupů účtování 

Město Slavičín v průběhu účetního období 2009 postupovalo při vedení účetnictví 

v souladu s vyhláškou 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou ÚSC, příspěvkovými 

organizacemi, státními fondy a organizačními sloţkami státu a dále v souladu s českými 

účetními standardy pro účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 505/2002 Sb. Při 

namátkovém ověření některých účetních případů nebylo zřejmé, zda se jedná podle faktury 

o opravu a udrţování, o náklady související s pořízením majetku anebo technické 

zhodnocení stávajícího majetku a tudíţ nebylo zcela jisté, zda jsou poloţky zaúčtovány 

správně. Např. účetní města Slavičín zaúčtovala sluţbu jako opravu, kdeţto auditor 

usoudil, ţe se jedná o rekonstrukci. Aby se město Slavičín takovýmto případům v dalších 

letech vyvarovalo, tak auditor doporučil blíţe specifikovat účel, předmět plnění, dokládat 

soupisy provedených prací a vţdy přiloţit vyjádření odpovědné osoby k účetnímu případu 

a splnit tak poţadavek srozumitelnosti účetního případu a dokladovat současně správnost 

účtování. 

V. Provedení inventarizací a stavy rozvahových účtů k 31. 12. 2009 

K provedení inventarizací byl vydán příkaz starosty dne 7. 12. 2009. Termín 

provedení inventarizace byl stanoven k datu 31. 12. 2009, současně byla jmenována hlavní 

inventarizační komise a dílčí inventarizační komise. Provedení fyzických a dokladových 

inventarizací bylo doloţeno inventurními zápisy a inventurními soupisy. Výsledky 

inventarizace byly projednány v hlavní inventarizační komisi dne 18. 2. 2010. Zjištěné 

skutečnosti auditorem jsou uvedeny v Tab. 4.8 a 4.9. 
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Tab. 4.8 Inventarizace dlouhodobého majetku 

kontrolováno stav poznámka 

Dlouhodobý nehmotný majetek skutečný = účetní 
doloţeno inventurním soupisem a 

porovnáno se stavem v hlavní knize 

Dlouhodobý hmotný majetek: 

a) Budovy a stavby skutečný = účetní 

doloţeno inventurními soupisy; 

převody nemovitostí proběhly 

v souladu s obecním zřízením a 

zákonem o účetnictví, kromě 
převodu 1 nemovitosti, o kterém 

mělo být účtováno jiţ v roce 2008 

b) Samostatné movité věci a 

DDHIM 
skutečný = účetní 

doloţeno inventurními soupisy a 

inventurními zápisy 

c) Pozemky skutečný = účetní 

doloţeno inventurním soupisem dle 

jednotlivých parcelních čísel a 
porovnáno se stavem v hlavní knize 

d) Umělecká díla skutečný = účetní 
doloţeno inventurním soupisem 
včetně fotodokumentace a 

porovnáno se stavem v hlavní knize 

e) Pořízení DHM – nedokončené 

investice 
skutečný = účetní 

doloţeno dokladovou inventarizací a 

porovnáno se stavem v hlavní knize 

Dlouhodobý finanční majetek skutečný = účetní 

doloţeno dokladovou inventarizací a 

porovnáno se stavem v hlavní knize; 
ocenění cenných papírů nebylo dle 

ustanovení provedeno reálnou cenou 

– metodou ekvivalence 

Zdroj: Zpráva o přezkoumání hospodaření města Slavičín za rok 2009 + vlastní zpracování 

Tab. 4.9 Inventarizace zásob, pohledávek, finančního majetku, závazků a úvěrů 

kontrolováno stav poznámka 

Zásoby skutečný = účetní 
doloţeno fyzickou inventarizací a 
porovnáno se stavem v hlavní knize 

Pohledávky: 

a) Pohledávky  skutečný = účetní 

jednotlivé kategorie pohledávek 

doloţeny v rámci dokladové 

inventarizace rozpisem dle 
jednotlivých dluţníků a porovnáno 

se stavem v hlavní knize 

b) Pohledávky za zaměstnanci skutečný = účetní 

doloţeno v rámci dokladové 

inventarizace dle jednotlivých 

pracovníků a porovnáno se stavem 
v hlavní knize 

c) Ostatní pohledávky skutečný = účetní 
doloţeno dokladovou inventarizací a 
porovnáno se stavem v hlavní knize 

Finanční majetek: 

a) Ceniny skutečný = účetní 
doloţeno fyzickou inventarizací a 

porovnáno se stavem v hlavní knize 
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b) Peněţní prostředky na BÚ skutečný = účetní 
doloţeno dokladovou inventarizací a 

porovnáno se stavem v hlavní knize 

Závazky: 

a) Závazky z obchodního styku skutečný = účetní 

doloţeno v rámci dokladové 

inventarizace soupisem dle 
jednotlivých věřitelů a porovnáno se 

stavem v rozvaze 

b) Dlouhodobé přijaté zálohy skutečný = účetní 
doloţeno dokladovou inventarizací a 

porovnáno se stavem v rozvaze 

c) Půjčky od obyvatelstva skutečný = účetní 
doloţeno inventurním soupisem a 

porovnáno se stavem v rozvaze 

d) Ostatní závazky skutečný = účetní doloţeno dokladovou inventarizací 

Bankovní úvěry skutečný = účetní doloţeno dokladovou inventarizací 

Zdroj: Zpráva o přezkoumání hospodaření města Slavičín za rok 2009 + vlastní zpracování 

VI. Dodržování předpisů o odměňování 

Bylo provedeno ověření u dvou pracovníků Městského úřadu Slavičín, zvláště 

jejich zařazení do platové třídy a platového stupně v návaznosti na dosaţené vzdělání a 

započitatelnou praxi, zejména zda zařazení odpovídá nařízení vlády č. 469/2002 Sb., 

kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady zaměstnanců ve veřejných 

sluţbách a správě, ve znění pozdějších přepisů. Při ověření nebyly shledány nedostatky a 

nesprávnosti. 

VII. Přijaté dotace a jejich čerpání 

V průběhu roku 2009 obdrţelo město Slavičín několik dotací podléhajících 

vyúčtování od různých poskytovatelů v celkové výši 9 274 681 Kč a vyuţilo částku 

9 264 337,50 Kč, vratka do státního rozpočtu 10 343,50 Kč. Čerpání dotací navazuje na 

účetní evidenci, tj. na účetní deníky za příslušné účelové znaky. 

VIII. Veřejné zakázky 

V roce 2009 bylo uskutečněno celkem 5 výběrových řízení na veřejné zakázky, 

z toho 4 zakázky byly malého rozsahu a 1 velkého rozsahu. Všechna výběrová řízení 

proběhla v souladu s ustanoveními města Slavičín a ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

IX. Vnitřní kontrolní systém 

V návaznosti na zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole byla Radou města 

Slavičín schválena směrnice č. 3, která stanovuje pravidla a postupy kontrolní činnosti.  

X. Činnost finančního a kontrolního výboru 

V průběhu roku 2009 bylo finančním výborem uskutečněno celkem 5 schůzí, na 

kterých byly projednány zejména otázky spojené s návrhem rozpočtu, návrhy změn 
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rozpočtu formou rozpočtových opatření, výsledky inventarizace, výsledky rozpočtového 

hospodaření města za rok 2008, výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených 

městem, výsledky rozpočtového hospodaření města za jednotlivá čtvrtletí roku 2009, 

pohledávky města, výsledky výběrového řízení na přijetí úvěru, rozpočtový výhled města 

na rok 2010 – 2012. 

V průběhu roku 2009 bylo kontrolním výborem uskutečněno celkem 6 schůzí, na 

kterých bylo projednáno zvláště provedení inventarizací v místních částech, kontrola 

uzavírání nájemních a kupních smluv, uţívání a údrţba motorových vozidel ve vlastnictví 

města, půjčky z Fondu rozvoje bydlení, plnění usnesení městského zastupitelstva, výsledky 

kontroly a vyúčtování grantů poskytnutých z prostředků rozpočtu města, kontrola 

veřejných zakázek malého rozsahu. 

XI. Provedené kontroly státními orgány 

V roce 2009 proběhly kontroly ze strany Finančního úřadu ve Zlíně. Předmětem 

kontrol byly skutečnosti rozhodné pro stanovení povinnosti odvodu za porušení rozpočtové 

kázně u systémových investičních dotací poskytnutých ze státního rozpočtu. Byl 

kontrolován celkový objem dotací ve výši 2 937 000 Kč. Na základě těchto kontrol byl 

vyměřen městu Slavičín odvod za porušení rozpočtové kázně v částce 21 116 Kč. 

XII. Ručení města třetím osobám 

V roce 2001 poskytlo město Slavičín záruku Komerční bance a. s. za závazky 

Bytového druţstva Centrum Slavičín vyplývající z přijetí hypotečního úvěru ve výši 

35 mil. Kč za účelem výstavby bytů a nebytových prostor. Ručení je poskytováno za úvěr 

včetně příslušenství. V současné době jsou jedinými členy druţstva město Slavičín a 

společnost BTH Slavičín, spol. s r. o. 

XIII. Zástavní práva k nemovitému majetku města 

Jedná se o zajištění závazků města vyplývajících z přijatých dotací, úvěrů a půjček. 

Nyní je zřízeno zástavní právo k 13-ti nemovitostem náleţejícím do majetku města 

Slavičín v celkové účetní hodnotě 199 884 125, 40 Kč. 

Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl zastaveného 

majetku na celkovém majetku územního celku 

Dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. byly zjištěny následující 

ukazatele:  

 podíl pohledávek na rozpočtu územního celku činí 13, 37 %, 

 podíl závazků na rozpočtu územního celku činí 38, 84 %, 
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 podíl zastaveného majetku na celkovém majetku města činí 21, 07 %. 

Výsledek přezkoumání 

Hospodaření města, údaje účetní závěrky odpovídají ve významných hodnotách 

poţadavkům platných právních předpisů. Při provádění přezkoumání hospodaření města 

nebyly zjištěny podstatné chyby a nedostatky ani rozpory se závaznými právními normami.  

Dne 12. 4. 2010 byla zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Slavičín 

za rok 2009 projednána se starostou, který zároveň potvrdil, ţe převzal dvě vyhotovení této 

zprávy. 

4.3.4 Přezkoumání hospodaření městyse Pozlovice za rok 2009
38

 

Na základě ţádosti městyse, v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, a § 17 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a § 4 odst. 5 

zákona 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO, bylo provedeno 

přezkoumání hospodaření městyse Pozlovice za rok 2009. Rozsah přezkoumání 

hospodaření je dán ustanovením zákona 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC a 

DSO, ve znění pozdějších předpisů, zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů a zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Přezkoumání hospodaření vykonává městysi Pozlovice za celou dobu jeho 

existence Krajský úřad Zlín. Krajský úřad Zlín přezkoumání provádí na vlastní náklady, 

tudíţ městysi Pozlovice zdarma. 

Kontrolu provedla zaměstnankyně Zlínského kraje, zařazená do Krajského úřadu 

Zlínského kraje, odboru kancelář ředitele, kontrolního oddělení paní Marie Ostroţíková. 

Dílčí přezkoumání byla provedena ve dnech od 21. do 22. 9. 2009 a od 5. 5. do 

7. 5. 2010. 

Předmětem přezkoumání byly zejména tyto písemnosti: 

 rozpočtová opatření, 

 návrh rozpočtu a schválení rozpočtu, 

 závěrečný účet, 

 bankovní výpisy, 
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 inventurní soupis majetku a závazků, 

 pokladní kniha, 

 výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, 

 dokumentace k veřejným zakázkám, 

 vnitřní předpisy a směrnice. 

Při kontrole byly zjištěny následující skutečnosti: 

I. Rozpočtové hospodaření  

Proces sestavení, projednání a schválení rozpočtu a rozpočtových změn je 

v souladu s předpisy a za účasti zastupitelstva městyse Pozlovice. Návrh rozpočtu i 

rozpočtový výhled na rok 2010 – 2011 byly schváleny dne 16. 12. 2008 usnesením 

zastupitelstva městyse a zveřejněny vyvěšením na úřední desce od 1. 12. do 16. 12. 2008. 

II. Změny rozpočtu 

V průběhu roku 2009 byly schváleny zastupitelstvem městyse změny rozpočtu. 

Schválená rozpočtová opatření navazují na údaje schváleného rozpočtu a upraveného 

rozpočtu uvedené ve výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu městyse. Evidence 

rozpočtových opatření byla v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Archivována byla v časové posloupnosti 

v samostatné sloţce. 

III. Dodržování rozpočtové kázně 

Podle údajů účetní sestavy Fin 2-12 M - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC 

a DSO ke dni 31. 12. 2009 dosáhly celkové příjmy po konsolidaci výše 18 686 794, 19 Kč, 

coţ představuje plnění 102, 79 % upraveného rozpočtu, výdaje dosáhly výše 

26 039 314, 76 Kč, coţ představuje plnění 96, 68 % upraveného rozpočtu. 

IV. Dodržování platných postupů účtování 

Městys Pozlovice jako účetní jednotka účtuje v soustavě podvojného účetnictví 

v rozsahu uvedeném ve vyhlášce 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a v Českých účetních standardech pro územní 

samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační sloţky státu, za 

pouţití prostředků výpočetní techniky. 

Byla provedena úplná dokladová kontrola a u kontrolovaných účetních dokladů 

byly prověřovány zejména formální náleţitosti, správnost účtování a návaznost na vedenou 

operativní evidenci. Účetní doklady, v rozsahu provedené kontroly, obsahovaly náleţitosti 

stanovené v § 11 zákona o účetnictví, včetně podpisů osob, které ověřily věcnou správnost. 
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Účetní zápisy byly prováděny přehledně, srozumitelně a způsobem zaručujícím jejich 

trvanlivost. Nedostatky nebyly zjištěny. 

V. Provedení inventarizací a stavy rozvahových účtů k 31. 12. 2009 

Příkaz k provedení inventarizace za rok 2009 vydala starostka městyse dne 

31. 12. 2009, současně jmenovala inventarizační komise a stanovila zahájení a ukončení 

inventarizačních prací. Fyzická inventarizace byla provedena na základě údajů 

inventurních soupisů, dokladová inventarizace byla provedena na základě výpisů z účtů, 

záznamů uvedených v knize odeslaných a došlých faktur, vlastních operativních evidencí, 

dodavatelských a odběratelských faktur, apod. Inventarizace majetku byla provedena podle 

jednotlivých útvarů s rozčleněním podle majetkových účtů. Jednotlivé inventární soupisy 

obsahovaly podpisy inventarizační komise, datum zahájení, datum ukončení, apod. 

Porovnáním účetního, evidenčního a inventarizačního stavu nebyly zjištěny rozdíly. 

Porušení ustanovení § 29 a § 30 zákona o účetnictví nebylo zaznamenáno. 

VI. Dodržování předpisů o odměňování 

Dne 15. 4. 2009 schválilo zastupitelstvo městyse usnesením č. 7/II/2009/ZM 

odměny neuvolněným členům dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., a to s účinností od 

1. 4. 2009. Uvolnění členové zastupitelstva byli odměňováni podle platné legislativy jiţ od 

1. 1. 2009. Byla provedena kontrola správnosti výše poskytovaných odměn na údaje 

mzdových listů roku 2009 se zjištěním, ţe uvolnění zastupitelé byli odměňováni od ledna 

2009, neuvolnění členové zastupitelstva od dubna 2009 a to v souladu s přílohou č. 1 

k nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce. Nedostatky nebo rozdíly 

nebyly zjištěny. 

VII. Přijaté dotace a jejich čerpání 

V průběhu roku 2009 obdrţel městys Pozlovice několik dotací od různých 

poskytovatelů v celkové výši 9 237 435, 83 Kč. Čerpání dotací navazuje na účetní evidenci 

aţ na neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu ve výši 20 000 Kč na volby do Evropského 

parlamentu, kdy byly prostředky vyčerpány v plné výši, avšak ostatní osobní výdaje 

představovaly částku 12 419 Kč, materiál 6 801 Kč (celková faktura na 7 743 Kč), stravné 

volební komise 780 Kč a na stravné bylo vynaloţeno celkem o 60 Kč více, neţ umoţňuje 

Směrnice Ministerstva financí 124/42055/2004. Kontrolor v tomto případě doporučil 

kompenzovat vyšší vydanou částku na stravné s částí neuplatněného výdaje za nakoupený 

materiál na volby. Účtování bylo opraveno v průběhu dílčího přezkumu na místě. 

 



 
54 

 

VIII. Veřejné zakázky 

V roce 2009 bylo uskutečněno celkem 6 výběrových řízení na veřejné zakázky, 

z toho 3 zakázky byly malého rozsahu, 1 zakázka byla podlimitní malého rozsahu, u 1 

zakázky proběhlo podlimitní otevřené řízení a u poslední zakázky proběhlo zjednodušené 

podlimitní výběrové řízení. Všechna výběrová řízení proběhla v souladu s ustanoveními 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a s ustanoveními městyse Pozlovice. 

IX. Vnitřní předpisy a směrnice 

Všechna usnesení zastupitelstva městyse a rady městyse, jakoţ i vydávání směrnic 

a vyhlášek proběhlo podle právních předpisů. 

X. Činnost finančního a kontrolního výboru 

V průběhu roku 2009 byly finančním výborem projednány zejména otázky spojené 

s návrhem rozpočtu, návrhy změn rozpočtu formou rozpočtových opatření, výsledky 

inventarizace, výsledky rozpočtového hospodaření města za rok 2008, výsledky 

hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem, výsledky rozpočtového 

hospodaření města za jednotlivá čtvrtletí roku 2009, pohledávky města, rozpočtový  výhled 

města na rok 2010 – 2011. 

V průběhu roku 2009 bylo kontrolním výborem kontrolováno zvláště plnění 

usnesení zastupitelstva obce a rady obce, dodrţování právních předpisů, uţívání a údrţba 

motorových vozidel ve vlastnictví městyse, kontrola veřejných zakázek malého rozsahu. 

XI. Provedené kontroly státními orgány 

V roce 2009 proběhly kontroly ze strany Finančního úřadu ve Zlíně. Předmětem 

kontrol byly poskytnuté příspěvky a nenávratné finanční výpomoci občanským sdruţením, 

příspěvkovým organizacím a organizačním sloţkám městyse Pozlovice. Nebyly shledány 

chyby či nedostatky. 

Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl zastaveného 

majetku na celkovém majetku územního celku 

Dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. byly zjištěny následující 

ukazatele:  

 podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 8, 21 %, 

 podíl závazků na rozpočtu územního celku 16, 96 %, 

 podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 %. 



 
55 

 

Ing. Olga Tkáčová, starostka městyse Pozlovice, prohlásila, ţe v kontrolovaném 

období územní celkem nehospodařil s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky 

fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel smlouvu o 

převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku, nekoupil ani 

neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady. 

Výsledek přezkoumání 

Při přezkoumání hospodaření městyse Pozlovice za rok 2009 nebyly zjištěny chyby 

a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. a), b) a písm. c) 

zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO. 

Při přezkoumání hospodaření městyse za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a 

nedostatky. 

Při dílčím přezkoumání hospodaření městyse nebyly zjištěny chyby a nedostatky.  

Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004  Sb., o 

přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO. 

Dne 7. 5. 2010 byla zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse 

Pozlovice za rok 2009 projednána se starostkou, která zprávu převzala a zároveň potvrdila, 

ţe s obsahem zprávy byla seznámena. 

Z obsahu zpráv o přezkoumání hospodaření za rok 2009 jak města Slavičín tak 

městyse Pozlovice je patrné, ţe oblasti přezkoumání jsou v obou případech prakticky 

shodné. Kontrolor krajského úřadu se navíc zaměřil také na zpracování vnitřních směrnic, 

přezkoumaní dodrţování návrhu rozpočtu a aktualizování rozpočtového výhledu v průběhu 

roku. Rozdílné je pouze zpracování zpráv o výsledku přezkoumání hospodaření, kdy 

zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Pozlovice od kontrolora krajského 

úřadu je členěna podle druhů přezkoumaných písemností, kdeţto zpráva o přezkoumání 

hospodaření města Slavičín od auditora je rozdělena podle přezkoumaných oblastí. V obou 

zkoumaných případech však nebyly zjištěny ţádné takové nedostatky, aby byl vydán výrok 

s výhradou. Zjištění a doporučení kontrolního orgánu jsou vţdy podkladem pro další účetní 

období, kdy se následně účetní jednotka snaţí obdobných chyb vyvarovat.  

Mé postřehy z výše uvedených údajů jsou takové, ţe přezkoumání hospodaření 

vykonané krajským úřadem je pečlivější. Kontroloři krajského úřadu pevně dodrţují 

zákony a nebojí se uloţit vysoké pokuty i za velmi malé chyby udělané územními celky. 
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Kontroloři krajského úřadu jsou často školeni, kde je jim vysvětleno, na co se obzvláště 

mají při přezkoumání zaměřit, jaké jsou časté chyby územních celků, apod. 

Auditor je, podle mého názoru, více benevolentnější. Moţná je to dáno tím, ţe 

stejný auditor vykonává přezkoumání u daného územního celku několik let po sobě a 

vznikají tak „přátelské“ vztahy mezi tímto auditorem a územním celkem. Pokud dá auditor 

kladný výrok, má určitou jistotu, ţe si ho územní celek za rok vybere pro přezkoumání 

svého hospodaření znovu. Samozřejmě záleţí na povaze auditora, je to subjektivní 

záleţitostí. V případě přezkoumání auditorem se tak můţeme pouze domnívat, ţe 

zpracování zprávy a výrok můţe být ovlivněn i tím, ţe se jedná o smluvní vztah za úhradu. 

Auditor moţná hledá mírnější formulace a snaţí se dohledat nejrůznější podklady pro 

oprávněnost případných sporných postupů. Zprávy o přezkoumání hospodaření jsou totiţ 

často součástí podkladů k ţádostem o dotaci, je tedy zájmem ÚSC, aby výrok byl bez 

výhrad. Závaţné nedostatky však ani auditor nemůţe neuvést. 

Dále vzhledem k tomu, ţe auditor provádí jen jednorázové přezkoumání, je 

pochopitelné, ţe za rok hospodaření najde nějaké drobné chyby a nedostatky. Dílčí 

přezkoumání dává územním celkům moţnost napravit chyby a nedostatky zjištěné při 

dílčím přezkoumání ještě v průběhu běţného roku, a tak jejich nápravu urychlit a neuvést 

je ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření. 

4.3.5 Nejčastější chyby a nedostatky zjištěné při přezkoumání 

hospodaření města Slavičín 

Tab. 4.10 Chyby a nedostatky zjištěné při přezkoumání hospodaření města Slavičín 

Rok 

Chyby a nedostatky 

Rozpočet a 

rozpočtový 

proces 

Dodrţování 

postupů 

účtování 

Inventarizace 

Dotace 

a jejich 

čerpání 

Veřejné 

zakázky 

Vnitřní 

kontrolní 

systém 

2007 - X X - - - 

2008 - X X - - - 

2009 X X - - - - 

Zdroj: vlastní zpracování 

Při přezkoumání hospodaření města Slavičín za roky 2007, 2008 i 2009 auditor 

našel nesrovnalosti v účtování obdobného charakteru - při namátkovém ověření některých 

účetních případů nebylo zřejmé, zda se jedná podle faktury o opravu a udrţování, o 

náklady související s pořízením majetku anebo technické zhodnocení stávajícího majetku a 
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tudíţ nebylo zcela jisté, zda jsou poloţky zaúčtovány správně, proto dal auditor městu 

Slavičín doporučení, jak se tomu do budoucna vyhnout. 

V rámci inventarizace v roce 2007 byl zjištěn rozdíl v částce 0, 05 Kč u 

dlouhodobého hmotného majetku dle hlavní knihy a inventurního soupisu , zůstatek účtu 

042 (pořízení dlouhodobého hmotného majetku) dle hlavní knihy činil o 0, 70 Kč více neţ 

bylo doloţeno dokladovou inventarizací a ocenění cenných papírů nebylo dle ustanovení 

zákona o účetnictví provedeno reálnou cenou – metodou ekvivalence. 

Při přezkoumání hospodaření za rok 2008 v rámci inventarizace bylo zjištěno, ţe 

nebylo provedeno ocenění cenných papírů reálnou cenou – metodou ekvivalence a byl 

nalezen rozdíl mezi zůstatkem účtu 379 (ostatní závazky) a doloţenou dokladovou 

inventarizací. 

V roce 2009 došlo k prověření dodrţování rozpočtové kázně a bylo zjištěno 

překročení schváleného rozpočtu o 1 245 Kč. 

4.3.6 Nejčastější chyby a nedostatky zjištěné při přezkoumání 

hospodaření městyse Pozlovice 

Tab. 4.11 Chyby a nedostatky zjištěné při přezkoumání hospodaření městyse 

Pozlovice 

Rok 

Chyby a nedostatky 

Rozpočet a 

rozpočtový 

proces 

Dodrţování 

postupů 

účtování 

Inventarizace 

Dotace 

a jejich 

čerpání 

Veřejné 

zakázky 

Vnitřní 

kontrolní 

systém 

2007 - X - - - - 

2008 - - - - - - 

2009 - - - X - - 

Zdroj: vlastní zpracování 

Při dílčím přezkoumání hospodaření městyse Pozlovice za první polovinu roku 

2007 byla zjištěna chyba v oblasti účetnictví - na účetním dokladu chyběl podpis určité 

osoby. V roce 2008 při závěrečném dílčím přezkoumání za rok 2007 došlo k úplné 

dokladové kontrole a nedostatky zjištěné při prvním dílčím přezkoumání hospodaření za 

rok 2007 byly odstraněny. 

V roce 2009 obdrţel městys Pozlovice neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu ve 

výši 20 000 Kč na volby do Evropského parlamentu. Prostředky byly vyčerpány v plné 

výši a na stravné bylo vynaloţeno celkem o 60 Kč více, neţ umoţňuje Směrnice 

Ministerstva financí 124/42055/2004, kterou se upravuje postup obcí a krajů při 
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financování voleb do Evropského parlamentu. Kontrolor v tomto případě doporučil 

kompenzovat vyšší vydanou částku na stravné s částí neuplatněného výdaje za nakoupený 

materiál na volby. Účtování bylo opraveno v průběhu dílčího přezkumu na místě. 
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5. Závěr 

Diplomová práce se zabývá přezkoumáním hospodaření obcí provedené 

kontrolorem krajského úřadu a auditorem, přičemţ je vedena v souladu s ustanoveními 

zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO, ve znění pozdějších 

předpisů, zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a auditorského standardu Komory auditorů 

ČR č. 52.  

Za přijetím zákona o přezkoumání, který vešel v platnost dne 1. srpna 2004, stojí 

Evropská Unie, neboť kdyţ se ČR stala členem Evropské Unie, byla nucena ze strany 

Evropské komise vybudovat celostátní systém kontroly, který byl do té doby naprosto 

nedostačující. 

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO, ve znění 

pozdějších předpisů komplexně stanovuje předmět přezkoumávání a hlediska, ze kterých 

se předmět přezkoumání ověřuje, stanovuje postup při přezkoumání zahrnující způsob jeho 

organizačního zabezpečení a procesní pravidla přezkoumání, taxativně vymezuje oblasti, 

jeţ je moţno přezkoumání podrobit, stanovuje procesní pravidla přezkoumání, práva i 

povinnosti zúčastněných stran, a to v souladu s evropskými zvyklostmi a umoţňuje 

územním celkům zaujmout k výsledkům přezkoumání své stanovisko. 

„Předností zákona je, ţe vytváří předpoklady pro zvýšení účinnosti kontroly 

hospodaření územních celků, a to rozloţením jednorázových přezkoumání hospodaření 

územních celků do přezkoumávání dílčích, vykonaných v průběhu běţného roku a na 

počátku roku následujícího. Přijetí zákona o přezkoumání napomohlo také k odstranění 

nepříznivého ekonomického vývoje některých obcí, zejména rostoucí zadluţenost, rizika a 

problémy při nakládání s majetkem, dotování obecních rozpočtů z prodeje obecního 

majetku a špatné vedení účetnictví.“
39

 

Krajský úřad vykonává přezkoumání hospodaření ÚSC v rámci přenesené 

působnosti. K tomu účelu má specializované oddělení, odborně školené pracovníky 

zaměřené výlučně na tuto činnost. Na výkon přenesené působnosti dostává kraj dotace ze 

státního rozpočtu. Z průzkumu ve sledovaném regionu Zlínska vyplynulo, ţe krajský úřad 

Zlínského kraje zabezpečuje přezkoumání hospodaření zejména u menších obcí Zlínského 

                                                   
39

  PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů. 1. vyd. Praha: GRADA Publishing, 2007. 280 

s. ISBN 978-80-247-2097-5. 
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kraje. Větší města mají zajištěno přezkoumání auditorem. Důvodem můţe být i dobře 

nastavená spolupráce jiţ z doby, kdy toto bylo stanoveno zákonem, pro větší město také 

není placená sluţba tak velkou finanční zátěţí do rozpočtu, jako tomu můţe být u malých 

územních celků s minimálním rozpočtem příjmů. Je skutečností, ţe menší obce, příp. 

městyse, mají menší objem rozpočtu, uţší rozsah zajišťovaných činností, jednodušší 

finanční vztahy. Proto i přezkoumání ze strany krajského úřadu můţe být hloubkovější, 

mají větší prostor pro dílčí přezkoumání, coţ pak umoţňuje dané obci reagovat na zjištění 

ještě v průběhu účetního období a v rámci roční účetní závěrky se tak vyvarovat řady 

pochybení. Naopak pro většinu auditorů, pokud se výhradně nespecializují na 

problematiku ÚSC, není tato činnost rozhodující. Jejich specializací je spíše účetnictví a 

problematika obchodních společností. Nicméně i přezkoumání hospodaření ÚSC musí 

auditor provést v souladu s platnými předpisy tak, aby jeho výrok nemohl být zpochybněn. 

Pokud auditor vykoná přezkoumání jednorázově aţ po skončení účetního období, je obec 

či město v jisté nevýhodě, protoţe náprava drobnějších chyb (např. účtování) jiţ není 

moţná. Záleţí však na dohodě s auditorem a na uzavření vhodné smlouvy. Doporučení: i 

v případě přezkoumání auditorem sjednat dílčí přezkoumání v průběhu roku. Např. pro 

město Slavičín to mohlo být přínosem jiţ pro účetní období 2010, protoţe v tomto roce 

došlo k významným změnám v systému účetnictví ÚSC a při přezkoumání jistě v této 

oblasti vyplyne řada nejasností či přímo pochybení.  

Dále bych do budoucna, ku prospěchu věci, doporučila zavést do zákonů povinnou 

rotaci auditorů provádějících přezkoumání hospodaření, buď výměna auditora za jiného 

auditora, nebo výměna auditora za přezkoumání krajským úřadem a naopak. 

Z předchozích částí práce je zřejmé, ţe záměr důsledně kontrolovat hospodaření 

ÚSC s veřejnými zdroji a s majetkem, je zakotven v několika právních předpisech – zákon 

o obcích, zákon o rozpočtových pravidlech, zákon o přezkoumávání hospodaření. Stát 

v přenesené působnosti ukládá krajským úřadům realizovat tuto činnost, financuje ji 

příspěvkem na výkon přenesené působnosti. K výsledkům přezkoumání je přihlíţeno při 

posuzování ţádostí o dotace, ministerstvo financí dohlíţí na zadluţenost obcí apod. ÚSC 

mají povinnost sestavovat rozpočet zajištěným způsobem, rozpočtový výhled, závěrečný 

účet, nechat přezkoumat hospodaření, zveřejňovat rozpočet a závěrečný účet, projednávat 

veřejně, občané mají moţnost vyjadřovat se k těmto záleţitostem. Avšak v případě 

příspěvkových organizací a zejména obchodních společností, kam obce mohou a také 

vkládají významný majetek, a které realizují významné objemy finančních zdrojů, tak zde 
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tento mechanismus neplatí. Příspěvkové organizace podléhají ze zákona pouze vnitřnímu 

systému veřejnosprávní kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, kterou 

zajišťuje sám zřizovatel. Obchodní společnosti jsou dozorovány v souladu s obchodním 

zákoníkem. Dozorčí rada je jmenována v těchto případech městem jako jediným 

společníkem, funkci valné hromady plní rada města. Takţe veřejná kontrola tak, jak je 

míněna v případě samotných ÚSC, není takto striktně vymezena. Coţ umoţňuje nakládat 

v podstatě se stejným veřejným majetkem zcela odlišně. Stávající legislativa však ÚSC 

v této oblasti ţádné obdobné povinnosti neukládá. 

Cílem mé práce bylo porovnání přezkoumání hospodaření obce provedené 

krajským úřadem a přezkoumání hospodaření obce provedené auditorem. Byla provedena 

analýza rozdílů mezi těmito provedenými přezkoumáními a uvedeny nejčastější chyby, 

kterých se obce při svém hospodaření dopouští. Byla zde také popsána legislativa 

vztahující se k přezkoumání hospodaření ÚSC a na konkrétních příkladech přezkoumání 

jsou uvedeny i praktické postupy obou moţných způsobů, tj. přezkoumání krajským 

úřadem nebo auditorem. V závěru práce jsou také vypsána doporučení do budoucna a 

návrhy na zlepšení. Dle mého názoru byl cíl práce naprosto splněn. 
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