Povinnosti obcí a dobrovolných svazků obcí podle
zákona č. 420/2004 Sb.

Zákon

č.

420/2004

Sb.,

o

přezkoumávání

hospodaření

územních

samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, který nahradil vyhlášku
č. 41/2002 Sb., nabyl účinnosti dne 1. srpna 2004. Řeší komplexně problematiku
přezkoumání hospodaření a zrovnoprávňuje proti předchozí právní úpravě postavení
obcí a DSO, pokud jde o volbu způsobu přezkoumání. Umožňuje všem obcím
a DSO, bez ohledu na počet jejich obyvatel, požádat o provedení přezkoumání
hospodaření krajský úřad nebo zadat přezkoumání auditorovi.
V zákoně je stanoven předmět a hlediska přezkoumání zahrnující všechny oblasti,
které mají vliv na hospodaření a finanční situaci obcí. Nově zákon definuje práva
a povinnosti pracovníků provádějících přezkoumání (zákon používá pojem kontrolor)
a oprávnění a povinnosti obcí a DSO.
Celkový proces přezkoumání se rozděluje do přezkoumání dílčích a jednorázových.
V případě obcí, které vykonávají hospodářskou činnost a mají počet obyvatel větší
než 800 (a rovněž u všech DSO), musí být prováděna vždy dvě dílčí přezkoumání
jejich hospodaření, jednak do konce kalendářního roku za předchozí část tohoto
roku, jednak za zbývající část roku po jeho skončení. U všech ostatních obcí
se může uskutečnit pouze jednorázové přezkoumání za celý kalendářní rok.

Hlavní povinnosti obcí a DSO stanovené zákonem:
-

do 30. června každého kalendářního roku podat žádost na krajský úřad
o provedení přezkoumání nebo ve stejném termínu oznámit krajskému úřadu
zadání přezkoumání auditorovi nebo auditorské firmě (§ 4 odst. 1 zákona

-

umožnit provedení dílčího nebo jednorázového přezkoumání hospodaření (§ 7
odst. 2)

-

v případě zadání přezkoumání auditorovi s ním uzavřít písemnou smlouvu
o poskytnutí auditorské služby podle zákona o auditorech a informovat o jejím
uzavření krajský úřad, a to nejpozději do 31. ledna následujícího roku
(§ 4 odst. 7 a 8)

-

přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v zápisu z dílčího
přezkoumání a informovat o nich a o jejich splnění krajský úřad v průběhu
konečného přezkoumání (§ 13 odst. 1, písm. a)

-

v případě zadání přezkoumání auditorovi předat krajskému úřadu stejnopis
zprávy o výsledku přezkoumání auditorem do 15 dní po jejím projednání
v orgánech obcí a DSO (§ 12 odst.2)

-

přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v konečné zprávě
o výsledku přezkoumání nebo ve zprávě auditora a podat o tom písemnou
informaci krajskému úřadu v termínu do 15 dní po projednání této zprávy
spolu se závěrečným účtem v orgánech obce nebo DSO (§ 13 odst. 1, písm.
b); současně se v této informaci uvede lhůta, ve které bude podána písemná
zpráva o plnění přijatých opatření

-

zaslat krajskému úřadu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření (§ 13
odst. 2)

