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ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANKY
číslo jednací: KUJCK 65880/2018
spisový znak: KHEJ 63118/2018/kakr/3

datum: 16.05.2018

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů

Dne 10.05.2018 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 10.05.2018, v níž požadujete poskytnutí následujících informací:
zda může být u prováděného přezkumu hospodaření přítomen kromě starosty a účetní i další člen zastupitelstva obce. Jedná
se o přezkum hospodaření prováděný vždy za minulý rok ekonomickým odborem oddělení přezkumu a metodiky hospodaření
obcí KÚ.

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:

provedení přezkoumání hospodaření obcí je založeno v ust. § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), zejména v odstavcích 1 až 3, které zní:
(1) Obec požádá o přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok příslušný krajský úřad, anebo zadá přezkoumání
auditorovi nebo auditorské společnosti (dále jen „auditor“). Přezkoumání hospodaření obce provádí kraj v přenesené
působnosti.
(2) Nepožádá-li obec o přezkoumání svého hospodaření příslušný krajský úřad, ani nezadá přezkoumání auditorovi, přezkoumá
hospodaření obce příslušný krajský úřad.
(3) Přezkoumání hospodaření upravuje zvláštní právní předpis.
Provedení přezkoumání hospodaření vyplývá také z ust. § 17 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, definovaném takto:
Územní samosprávný celek a svazek obcí jsou povinny dát si přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok.
Přezkoumání hospodaření upravuje zvláštní předpis (rozumí se zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů).
Pokud se týká podmínek, za jakých má probíhat realizace výkonu přezkoumání hospodaření obce, je nutné použít ust. § 10
odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, který tuto oblast upravuje takto:
Kontrolovaná osoba je povinna vytvořit podmínky pro výkon kontroly, umožnit kontrolujícímu výkon jeho oprávnění stanovených
tímto zákonem a poskytovat k tomu potřebnou součinnost a podat ve lhůtě určené kontrolujícím písemnou zprávu o odstranění
nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou, pokud o to kontrolující požádá.
Nesplnění těchto povinností je posuzováno a vyřizováno podle příslušného zákona jako přestupek.
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Ze všeho shora uvedeného vyplývá, že žádný z citovaných právních předpisů, upravujících provedení přezkoumání
hospodaření, nestanovuje exaktně účastníky tohoto přezkoumání hospodaření, ani z hlediska jejich počtu, ani z hlediska jejich
funkcí, mimo starosty, který ze zákona zastupuje obec navenek a je tak pro přezkoumávající orgán jediným ustanoveným
zástupcem přezkoumávaného subjektu. Povinností starosty je zajistit prostřednictvím dalších zúčastněných osob za obec
potřebnou součinnost. Nic dalšího, tím méně připustit např. případné ovlivňování členů kontrolní skupiny, kterým směrem a na
co mají zaměřit svou pozornost při přezkoumání hospodaření.
Závěrem lze celou záležitost shrnout takto: účast osob za obec při realizaci výkonu přezkoumání hospodaření, včetně
členů zastupitelstva obce, je čistě věc přezkoumávané obce.
S pozdravem

Ing. Zdeňka Pandulová
pověřená vedoucí odboru
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