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Směrnice č.6 /2010
o finanční kontrole

a vnitřním kontrolním systému účetní jednotky

obsah směrnice:

l.oddíI : Úvodní ustanovení
1: Legislativní rámec
2: Cíl směmice
3: Předmět směmice
4: Závaznost směrnice

Il.oddíl: Provádění zákona o lrnanční kontrole
1: Finanční kontrola v obci
2: Veřejnosprávní kontrola zřízené příspěvkové organizace
3: veřejnospřávní kontrola u žadatelů a příjemců piíspěvLti z lozpočtu obce

III. Závěreč í ustanovení

1. Uvodní ustanovení

1: Legislativní rámec

Legislatil'ní lámec plo zabezpečení finanční kontoly:
a) Zákott č.32012001 Sb., o finanční kontrole, v pla1ném znění
b) vyhláška č' 416/2004Sb., v platném znění' kterou se provádí zríkon č. 320/2001 Sb''

o finanční kontole
c) Zákon o účetnictvi ě.563/1991 Sb., v platném znění
ó) Zakon č' 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, v platném zÍění
e) Zákon č' 552/1991 Sb., o státní kontrole' v platném znění
f) obecně závazné vyhlášky obce
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2: cíl směrnice

Cílem finanční kontroly podle $ 4 zríkona č' 320/200l Sb- je prověřovat:
- dodlžování p.ávních předpisů a opatření piijatých obcí,
- zajištění ocfuany veřejných prostř€dků ploti rizikům, nesrovnalostem nebojiným

nedostatkům způsobeným zejména porušením právních předpisů' nehospodrímým'
neúčelným a neefelrtir,nírn nakládráním s veřejnýni prostředky lebo tlestnou činností,

- včasné a spo]ehlivé infonnování vedoucích orgánů obce,

- hospodámý. efektivrrí a účelný výkon r'eřejné sprá\T.

3: Předmět směrnice

Zákon č. 320/2001 Sb'
lymezuje uspořádríní a lozsah finanční kontroly vykonávané mezi:
- orgány veřejné správy
- olgány veřejné správy a Žadateli nebo příjemci veřejné finanční podpory
- rrvníť olgiínů veřejné splávy
stanovuje:
- předrrrět
". hlavní cíle
.. zásady finanční kontroly

ve smyslu ustanovení tohoto zákona obec

A) \Ttvoří systém finanční kontloly, kterým zajistí vnitŤní finanční kontrolu svého
hospodďení

B) kontoluje hospodaření s veřejn;íni prosliedky u ziízené příspěvkové organizace' a to
r,1'konáním r'eřej noprární kontroly

C) lykonává veřejnoplávní kontlolu u žadatelů a příjemců veřejné finanční podpory. ktelou
jim poskltuje

4: ZávaznoŠt směřnice

Všem pncovníkům a zastupitelům obce by]y dány instukce o cílech a významu finanční
kontroly v obci. Tim zde by1o vytvořeno příznivé konbolní plostředi, ve ktelém bude kontola
prováděna pruběŽně. Velká pozomost bude věnována rizikům,jejicb sledování a určováníjejich

Il. Provádění zákona o finanční kontro]e

1: Finanční kontrola v obci

řídicí kontrola - je zajišťována odpovědnými pracovníky v rrímci placovÍí náp]ne
jntelní audit - v obci Zríměl není zřízen. Je nalrrazen jiným opatiením, a to kontrolou
plovedeDou stalostou (staŤostkou)-

a)
b)

Řidicl kontrolu orovádi \ r
- pirkazce operace y,)

ci své normální pracormí náplně

- správce rozpočtu ii,,
- hlavní r]čet'ní qt



Příkazcem operaceje v účetníjednotce obec Záměl stalosta (starostka). Zajišťu.je a prověiuje
hlavně věcnou striinku operace.

Funkce správce lozpočtu a lrlavní účetní jsou v účetní jednotce obec Záměl sloučeny do jedné
osoby' kterou j e úóetní obce.

Bez souhlasu kteréhokoliv z nich nesmí bý Žádná hospodraská operace zahájerra ani nadále
prováděna.

1.i. vnitiní kontlo]a se zaměřlje na:

a) kontrolu hospodďení podle lozpočtu
b) kontrolu nakládání s majetkem
c) kontrolu provi1dění lozpočtových opatření

1'2. Podle zákona o ťrnarrční kontrole se v účetníjednotce provádí:

a) předběžná kontrola _ tj. kontŤola plánovaných a připravovaných opelací. Musí být
provedena pied schválením rozpočtu a před vznikem závazku nebo pohledávky' pokud
tyo nebyl) souČásti ro7počlu. /

//
termín: před započetím operace kontroluje: příkazce op"ru"" 

|',1f
spra\ ce rolpoČlu aí]rLni

b) přůběžná kontřola kontrola náležitostí účetních dokladů, správnosti zaúčtování,
kontrola rozpočtoťch opatření

temín: pruběžně

c) následná kontrola celkové zhodÍocení opodstatněnosti, dodržení správného
7aučto\ áni' Í
dodržování zákonů a rmiti'rrích směmic l

h)
konlroluje| pňka7ce operace l l

sprá\ ce rozpočlu a učéLni

1'3. o všech finančních kontolách musí b}'t vyhotoven písemný záznanr.

2: Veřejnosprávní kontřola zřízené příspěvkové organizace

Zabmuje finanční kontrolu skuteěností rozhodných pro hospodďení s veřejnými plostředky.
Je zároveň i jin1im opatřením, ktelé nahlazuje \'nitřní audit'

u""""'" 
"' $l.lřJJ;ffiT 

" 
/',

termín: dle určení stalostv
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Za zavedení systému Íinanční kontoly je zodpovědný starosta' Záldadnim opatřením pro

naplnění zákona o fiÍranční konto1e je lTpracováni \Ť třních směmic pŤo orgallzac1 a

il;;;;;;;" 
" 

p;aúdelná kontr;h jejich plnění' Pokud nejsou o'to směmic€ v}pracovláoy' je

to áadni poruseni zátona, protože bez nich nemá tento zákon smysl'

zp.áuu o ú'r"an nnančjci kontrol musí bý předložena v rozsahu a stnrktuře stanovené

uynasto" !. +l olzoo4 v elektronické podobě Krajskému uŤadu'

3: Veřejnosprávni kontrola u žadatelů a příjemců dotace, příspěvků nebo íávratné Íinančni

Yýpomoci z rozpočtu obc€

Tuto kontrolu provádí obec u všech subjektu, L1eré o dotaci, příspěvek nebo návratnou finanění

qfpomoc požádají.

III. Závěrečná ustanovení

termín: do 15. únola ísledujícího roku zodpovědný: staxosta

one: (.4.4976

"ilhřft"|'.9':n

Josef Novotný
staÍosta obce
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