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Finančníťbor obc,e Kunějovic,e pracuje t:nzáMadě rámcového plánu ČinnostÍ.
Finančníťbor proviadí kontrolu hospodaření s majetkem a finaněními prostředky obce, Plní dalŠÍÚkolY,
jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce. Hlavním úkolem finančníhoqýboru v praxi je zapojení se
ao.oŽp-o8tového proceiu, tedy projednávání rozpoětu, jeho plnění, rozpočtová oPatřenÍ. Nemalou Úlohu
sehráv-á také při sóstavování závěrečnóho účfu.Jedná o prodeji nebo zakoupení majetku. Aby v}kon
ťrnančního,_1Uo* byl aplikovatelný v praxi, je důležité,aby se jednotliví členovéfinanČníhoýboru seznámili
se zákonem é.25012000 Sb. o rozpočtových pravidlech iuemntchrozpočtů, který je tím nejdŮleŽitějŠÍm
právnímpředpisem souvisejícím s rozpočtem obce. Neméně dťrležit}je takó zákonč. 563/1991 Sb.,
postupy, které by měly b}t zékJadnikontrolní ČinnostífinanČního
Ó,io.toi"tuí,lďeý upravuje zžúrJadníúčetí
výboru obce. Nalákladě zna]ostí těchto aroo,, poOr-át"Ych piávnich předpisů se mohou členovéfinanČního
výboru zodpovědně yyjadřovat k rozpočtu obce, ale ikzáHadnim váahům v účetnictví,kde nemalou roli hraje
i prováděcí vyhláška k účetnictvía českéúčetnístandardy.
O provedené kontrole finanění výbor pořídí zápis,ktery obsahuje, co bylo kontrolovilno, jaké nedostatkY
byly zjištěny anávrhy opafiení směřující k odstranění nedostatků. Zápís podepisuje předseda a ělen výboru,
ktery pfovedl kontrolu, a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala. Výbor předložízápls zastupitelstvu
obce, k zápisupřipojí vyjádř,ení orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejicM činnost byla kontrolována.
Činnost finaněního výboru řídízastupitelstvo. Finančnív}bor je pouze \ríkonným orgánem zastupitelstva.
K rozhodnutí o provedení kontroly je třeba usnesení zastupitelstva. Konkrétníukoly nemusí byt finanČnímu
uýboru ukládany pouze zastupitelstvem obce, ale v jeho zastoupení a s jeho souhlasem můžeúkoly zadávat
i starosta obce.
Stálé body progru}mu:
- 2.3.1. Přípravao sestavení, zpracování a kontrola rozpočtu
ZáHaďnimúkolem finančníhovýboru je spolupracovat na přípravě a sestavení rozpoČtu a následně
kontrolovat čerpánírozpočtu, plnění rozpočtu, popřípadě se angažovat do prováděných zrrrén rozpoČtu
prostřednictvím rozpočiových opatření. kontroiu pmeoi aéerpéŇrozpočtumálrycházetzvýkanttcfuí'
v návaznostinarozpočet a účetnictví.Navrhovanározpočtová opatření by měla být konzultována ÍinanČním
výborem, který by měl doh]ížetna správnost dodržování rozpočtu v návaznosti na schválená pravidla
zastupitelstvem obce. Rozpočet je schvalován naparagtafy,tedy dle ěinností vykonávaných obcí nebo
n4kapitoly, které tvoří jednotlivé odbory obce. Pokud ťrnančníýbor shledá jakýkoliv nedostatek v plnění Či
ěerpánirozpočtu, musí ihned reagovat a dát podnět k nápravě.
- 2.3.2. Sestavení rozpočtového výhledu
Rozpočtový výhled je krátkodobý plrán, ktery se v obci sestavuje na období 2 let. V rozpočtovém plánu jsou
zachyceny jednotlivé příjmy avýdaje,které se očekávajído budoucna. V praxi sel,rychézízqména
znaplánov,aných aktivit volebního období. Výhled by měl býkaždoroěně aktualizovžnv návaznosti
na schvalovartý rozpoěet. Finančníqibor by měl do výhledu zakomponovat nově naplánované příjmy; zejméta
v souvislosti s dotačnímitituly, kteró plynouze státu, krajského uřadu. Ve výdajích by měly b>rt aktualizoviány
položky týkqícíse výdajů v souvislosti s investičnívýstavbou, dotacemi. Finančníqibor by měl rozpo.Čtový
ýhled zpracovat a předložit zastupitelstvu obce.
- 2.3.3" Investičníakce
Finanění výbor by se měl zabývatplánem investičníchakcí. Tento plrán by měl řádně prokonzultovat
av návaznosti na rozpoěet stanovit, kíeréinvestičníakce je možro v daném roce realizovat, a které akce
v závislosti na nedostatku ťrnančníchprostředků nebudou realizovány. Takto by měl ťurančnívýbor informovat
zastupitelstvo obce, které by mélo nráĚitrcalizací jednotliqých investičníchakcí, tak aby se obec nedostala
Zejtménase jedná o investičníakcerealizované prosfiednictvím dotacÍ, u kteých je nutné
do finančníchpottží.
financování vlastního podílu z prosředků obce. Zamáňeni stojí i financování investičníchakcí z Evropské
unie, kde je nutné nejdříve zajistitúvěrové prostředky pro realízaci investiění činnosti, protoŽe finanČní
prostředky z evropské unie přichazí ažpo profinancování celé nebo alespoň dílčíčásti investice.
do 17 . I.20t6
- 2.3"4.Inventarizace majetku obce .........
je
porormávána
majetku
Provádénáfyzickáinventaňzace
Finančnívýbor se podílína inventarízacíchobce.
s účetnímstavem ve všech zaíizeníchobce. Nepolůitelné,ztttěené či zastaralé věci by měli b;it vyřazeny
a obvyklým způsobem zlikvidovány. Finanění ýbor by měl áodnotit způsob ryužívánivěcí v majetku obce,

navrhnout prodej nebo pronájem toho majetku. kten neru rružílán a seznámit zastupitelsWo obce
s provedenou inventarizací a jejím rísledkem. \-!sledek inrentarizace je následně projednán a schválen
zastupitelstvem,
- 2.3.5. Průběžná kontrola hospodaření
Finančníýbor by měl kontrolovat hospodaření obce pruběžrě, jednou za dya až tři měsíce.
Měl by se zaměřit zejménana plnění rryplývajícíze smluv, na správné dodávky materiálu a sluŽeb dle
jednotlivých smluvních vztahů, na dodržování termínůinvestičníýstavby, narealtzaci plánovaných oprav,
ale i oprav nahodilých, na správné zacházení se svěřeným majetkem, na činnosti, které jsou pro finanČnívýbor
a zastupitelstvo považovány za ty nejdůležitější.
- 2.3.6" Sledování stavu placení daní a poplatků

Daně a poplatky jsou do rozpoětu obce přijímány každoročně.Příjmy z daní jsou stanoveny pouzenazák|adé
daňových predikcí, jejichž přesná výše není znémla. Zde je velmi důležitésledovat naplňoviání příjmŮ, protoŽe
od r,}še příjmů se odvíjíplnění výdajů apíipadnáinvestičníýstavba nebo opravy. Některé správní poplatky
vybíranénazákladé obecně závaznýchvyhlášek, jako jsou platby zasvoz odpadu a psy, jemožnéstanovit
v přesné výši. Ostatní poplatky se odvíjíod potřeb oběanů. Týo poplatky není možnérozpoČtovat v přesné
ýši, je nutné provádět jejich odhad na základé znalostí a zkušeností. Proto je nutné týo poplatky sledovat, aby
bylo možno rcalizovatplánované v|daje. Finanění výbor by měl naplňování daní apoplatkŮ pravidelně
analyzovat ana základě ýše jejich plnění doporučovat zastupitelshrr obce realizaci nebo pozastavení
některých naplánovanýcharozpočtovaných činností.Ynávaznosti na stanovené poplatky prostřednictvím
obecně závaznýchvyhlášek by mělo by.t stanoveno, jaká je platební morálka občanů,zďabyly rozeslány
upomínky, které byly následně plněny, nebo zdabude muset dojít k exekučnímuřízení.

19.12.2016
Kontrola pokladny
je
stanovena
Finančníqýbor je zapojendo kontroly peněžních prostředlcu v hotovosti. Kontrola pokladny

- 2.3.7

"

nejenom na přesný den, ale i přesný čas, aby byly všechny pokladní operace zaznartenény a peněžní
prostředky nachystány ke kontrole. O provedené kontrole se provádí zapis ihned, ve kterém je stanovený
qýsledek kontroly, včebrě kontrolních souětů jednotlivých mincí a bankovek. Připojeny jsou podpisy
kontrolujících i pokladníka. Manko pokladny se eviduje jako pohledávkazapokladníkem, přebl'tek se zúČtuje
do ýnosů.
evidence a dokladů
- 2.3.8. Vedení účetní
Při kontrole je sledováno dodržovénízejména zákona o účetnictví,náIežítosti účetníchdokladŮ,
ale dtležitáje i kontrol a dodtžovánízékonao finančníkontrole v návaznosti na podpisové vzory příkazce
operace, správce rozpoětu a hlavní účetní.V neposlední řaděje důleátékontrolovat správnost prováděcíCh
předpisů k zákonu o úěetnictvía konstatovat, zda je účetrrictvívedeno správně, prukazně abez zjiŠténýchchyb
nebo byly zjištěny nějaké nedostatky. Při nedostatcích je nutnó uvést, o jaké nedostatky se jednalo, lďeré právni
předpisy nebyly dodrženy, včetně odkazuna nedodržený paragafpříslušnéhozákona, popřípadě ustanovení

vniřní směrnice.
-2.3.9. Příprava materiálů pro přezkum hospodaření

.........

20.4.2016

Všechny obce jsou povinny nechat si přezkoumat své účetnictví.Tento přezkum vykonává krajslcý Úřad.
Finanění výbor by měl úzce spoluptasovatna přípravě podkladů pro přezkum hospodaření a poslgrtnout
potřebnou součinnost v průběhu přezkumu hospodaření. O přezkumu hospodaření je sepsrán kontrolujícím
zápis,ke kíerémuse vyjadřuje finančníqibor a o výsledku přezkumu hospodaření je prosřednictvím
finančníhoqýboru informováno zastupitelstvo obce.
- 2.3.1S. Kontrola čerpánídotací
Kontrola čerpánídotací je velice důležitousoučásti náplně finaněního qiboru. Dotace jsou nejčastěji
přidělovany s účelemvyčerprání do konce kalendářního roku. V pruběhu roku je nutrré evidovat přidělenou
dotaci prosřednictvím účelovéhoznaku dotace a následně zajišťovat čerpanídotačníchprostředkŮ.
Jednotlivé vldaje musí b}t označeny účelov;/mznakem, a to tak, že piijmy avydale oznaéenéÚČeloqým
znakém se sobě rovnají. Nerovnost můženastat v případě nedočerpání dotace, pak se musí peněŽní
prosfiedky wátit poskýovateli. V případě, kdy peněžníprosťedky přečerpáme, označímeve výdajích porrze
část realizovaných rnýdajů účeloqimmakem azbylou část výdajů neoznačíme.
Největším problémem u dotací je smlouvou stanovený vlastrí podíťpeněžníchprostředkŮ.
Zds je úkolem finančníhovýboru zajištění těchto prostředků a zejména evidence vlastrích prostředkŮ dle
j ednotlivých dotaěních titulů.
V současnosti jsou největším problémem obcí dotace poslcytované zEIJ. U těchto dotací je nutný smlouvou
stanovený vlastní procentní podíl, který musí být nejdříve profinancovaný, a následně jsou peněŽní,
prostředky z EU poskýnuty. Problém způsobují nepřesné informace o pravidlech účtování,sloŽitost

z EU,
účtovanía náročná er idence podkladu pro rlúčtoráru dotačníchtitulU Poskrlovaných
- 2.3.11. Návrh1 rl-hlášek o místníchpoplatcích
o místníchPoPlatcích, jako
Finančnívýbor má r- kompetenci piedkiájat za.rupitelsnu obce nár rh1- rl'hláŠek
jejich PoPlatkŮ
jsou poplatk.l- zapopelnice. za ps}, nebo z ub;to. ací kapacit1,. T11o rl,hlášk,v a zejména výŠe
*uriuýt o. sóulaáu i příslušnými rl-hláškami o jednotlirlch poplatcích.
22, 6,2016
- ?.3.12. Závěrečný účet.........,
zÍizovaných
věetně
a
to
Závéreéný úěet předstar.uje shrnutí hospodaření obce za ce\ý kalendářní rok,
právnických osob a příspěvkových organizací. Jeho součástíje zhodnocení i vedlejŠÍhosPodářské _Činnosti
pohledávkY, závazkY. VŠe,co se
Lbce. Závérečnýúčeiobsahuje detailŇ pohled na jednotlivé příjmy, výdaje,
ÚČtu. FinanČnívýbor se Při
v pruběhu roku událo v účetnicwía rozpočtu, -.r.í bý zaítmfto v závéreéném
informaČním Přínosem Pro
zpracování závérečnéhoúčtumůžezabývattakoými operacemi, které budou
je
stanovená Povinnost
zastupitelstvo obce, aletaképro veřejnóst, protožě uzávérečnéhoÚČtu zákonem
schválen
ÚČet
bli-ŽávéreČný
musí
ho zveřejni t, aby se k němu mohli oboane vyjádřit. Následně
nebo
zastupitelstvem-obce, které mu musí udělit rrý.ok, záv&eěný účetbyl schválen, atobezvýhrad
osoby zodPovědné
s l}Úadami, přiče# rlrhrady musí bý v zápisupřesně uvedeny a stanoveny
za odstranění nedostatků.
prostřednictvím ťrnaněního výboru mohou být provedeny ana|ýzy všech druhůpříjmůa výdajů
rypovídací schoPnost neŽ
zaptacoyaí|e do nejruznějších graíů,které tak Áohou poskl,tnout mnohem větŠÍ
na krátkodobé
samotná čísla.Zqímavý je tařé vztahmezi pohledávťami a závazky, a to i v Členění
jejich
Detailní zPracování
splatnostÍ.
grafů
i
s
a dlouhodobé, věetně ,uřo*ponovaní úvěru do přehledných
závéreóného účtuje na kreativitě a iniciativním přístupu f,rnanČního výboru.
- 2.3.X3" Zaíazování majetku do užívání
akce bY měla blt sledována
S pořizováním investičníLo majetku souvisí účetníevidence. KaŽďáinvestiČní
ÚČtu,
ňasť,tak aby byla na první póhled identifikovaíelná. Pořizovaný majetek se eviduje naPoÍizovacím
V
ÚČet.
na přísluŠnýmajetkový
Praxi
zekteréhomusí bý v okamžiku uvedení do lžívénípřeúčtován
zabývat
měl
se
bY
r,"ýbor
FinanČní
let.
i
několik
Úětu
nastávajípřípady évidence investic na pořizovacím
na
jednotlir,}ch
investic
PřísluŠné
detailnievidinci;ednotlivých akcí astánovit termíny pro zařazení
nebude řádně
ktery
majetku,
pořizovaného
t<urrrrrtovriní
zbytečnému
majetkové účty,áby neďoěhazelo ke
,ďiur"nna majetkový Účet v okamžiku uvedení investice do užívání,

budou schŽaet ČtYřikrát
Na svém posledním j ednáníqýboru dne2l.12.2015 se ělenové FV usnesli,Že se
příštíchjednání Pro rok2016, které se
do roka, případně dle pótreby. Zastupíte|stvo obce nawhlo termíny
19, |2,2016,
budou to"at v zasedicimístnosti OÚ od 19 hodin, ato 21.3.,20, 6,,19,9, a
rozebránY ÚkolY
Finančnívýbor upřesnil adresy pro zasíIéŇpozváneka telefonní kontakty. BYIY Podrobně
a povinnosti FV.
Činnosti, kdY v jednotliv}ch
Zastupitelstvem obce Kunějovice byly finančnímuqiboru schváleny I1.12.2015
měsícíchbude kontroloviáno :
_rozsraha,výkaz
2l.bíezna_ kontrola správnosti uýsledku hospodaření zarok}}l' (výkazy
poŽadavkY odZO,
rozpočtu FIN 2-12, příloha úěeúzávěrlq), aktuálně rozpočtováopatřenÍ,
rozPoČtová oPatření
kontrola plnění ,orp^očto, hospodaření ,u'Í'.qtzot6,návrhy opaťenÍ, aktuálně
zall.Ql2016,návrhY oPaťenÍ,
20. červen - kontrohlnventury^majetku oice, kontrola pinění hospodaření
kontrola individuálních akcí
plnění hosPodaření zaIII.Ql2}l6, náwhY
19. záíí-spolupráce na náwhu rozpoětu na rok 2016,kontrola
opatření, aktuálně rozpočtová opatření
inventura pokladny, požadavky odZO
19. prosinec

-

průběžně ťrnančnívýbor kontroluje naplňování příjmů,cash flow

- potřebu finanČníchProstředkŮ během

roku, financování dotací.
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