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6 Záv�r 

Cílem této práce bylo popsání právní úpravy vývoje vykazování údaj�  

a informací o hospoda�ení obcí a jejich p�edch�dc� místních a m�stských národních 

výbor�, a kontroly tohoto hospoda�ení. Za po�átek popisu tohoto vývoje byl zvolen za�átek 

70. let a tento výb�r je také v úvodu zd�vodn�n.  

Pro� je výkaznictví pro obce, nad�azené rozpo�ty, vládu a její hospodá�skou 

politiku d�ležité, je detailn� popsáno ve druhé kapitole zabývající se teoretickými aspekty 

výkaznictví a jeho významem pro plánování, �ízení a hodnocení hospoda�ení dle rozpo�tu. 

Rovn�ž jsou zde uvedeny cíle, kam by m�l správný systém efektivního výkaznictví 

sm��ovat, jaké údaje by m�l poskytovat a které funkce by m�l zašti�ovat.  Podobné 

charakteristiky i když ve stru�n�jší form�, jsou v základním p�ehledu uvedeny i pro 

kontrolu hospoda�ení obcí.  

Informa�ní povinnost obcí a na ni navazující kontrola je podrobn�ji popsána  ve 

t�etí �ásti, která je rozd�lena z hlediska vývoje do t�ech období. Na po�átku každé  této 

etapy stála významná politická a spole�enská zm�na, která m�la dopad na celkové 

fungování státního aparátu a ekonomiky, a� už se jednalo o zm�nu státního uspo�ádání na 

konci 60. let �i zm�nu politického systému v roce 1989 nebo o reformu ve�ejné správy 

v roce 2000.  

Z pohledu, kterému se v�nuji ve své práci, se jedná o zm�ny v oblasti:  

• právních p�edpis� upravující pravidla rozpo�tového hospoda�ení,  

• legislativy, na níž jsou postaveny poklady vytvá�ení a p�edkládání výkaz�  

a dalších informací, a to v�etn� ú�etnictví vedeného národními výbory  

a obcemi,  

• právních p�edpis� upravujících rozsah a obsah vnit�ních i vn�jších kontrol 

hospoda�ení národních výbor� a obcí, 

• a samoz�ejm� aplikace t�chto právních norem ve vyvíjejících se, následn�

opoušt�ných a poté nazp�t zvažovaných informa�ních systémech.  



84 

V jednotlivých vývojových fázích lze pozorovat projev ur�itých tendencí  

a odlišností. Hospoda�ení národních výbor� v první etap� bylo velmi ovlivn�no politickou 

situací a také faktem, že tyto subjekty byly státními orgány a pouhými správci majetku. 

Tém�� veškerá jejich �innost byla svázána  p�esnými pokyny bu� ve form� právních 

p�edpis� nebo požadavky nad�ízených orgán�, po�ínaje ministerstvy až po národní výbory 

vyššího stupn�. Rozpo�et byl velmi úzce navázán na hospodá�ské a jiné plány stanovené 

státními nebo stranickými orgány. Na základ� p�tiletých plán� se vytvá�ely rozpo�tové 

výhledy a jednoro�ní rozpo�ty, dle kterých národní výbory hospoda�ily. Národní výbory 

byly p�vodn� p�ímou sou�ástí státního rozpo�tu, v pr�b�hu období se však projevovala 

ur�itá, by� omezená, možnost nakládat se sv��enými  pen�žními prost�edky. 

Zp�soby i formy nakládání s rozpo�tovými prost�edky byly pomocí právních 

p�edpis�, pokyn� a opat�ení precizovány do podrobností a detail�. Podobn� d�kladn� byla 

stanovena jednotná pravidla a kontrolní mechanismy pro provád�ní kontroly, a to jak 

vnit�ní kontroly národních výbor�, tak i kontroly provád�né externími subjekty.  

Pravidla výkaznictví a povinného sb�ru dat o hospoda�ení do centrálních 

informa�ních systém�, které byly provázány s platebním systémem Státní banky 

�eskoslovenské, umož�ovaly Ministerstvu financí na základ� pom�rn� p�esného a na tu 

dobu v�asného pohledu na ve�ejné prost�edky v jejich plné ší�i zachycovat a analyzovat 

trendy ve vývoji státních financí. Omezením se však ukázala nedostate�ná technická  

a odborná vybavenost národních výbor�. T�žkopádnost celého systému nebyla  

do budoucna udržitelná.  

Druhou etapu charakterizovalo zrušení národních výbor� a vznik samosprávných 

obcí. Rozpo�tová pravidla byla benevolentní a obcím tak umož�ovala nakládat se 

svými prost�edky a majetkem zna�n� nezávisle. Plánování (p�evážn� st�edn�dobé p�tileté) 

je považováno za p�ežitek. Rozpo�ty obcí mohou být schvalovány jako p�ebytkové nebo 

schodkové s možností obcí financovat rozdíly i z externích zdroj�.  

Lze pozorovat výrazné oddálení od p�esných postup� stanovených pro vedení  

a zpracování ú�etnictví a s ním souvisejících agend. Jednotná informa�ní soustava p�estala 

být legislativn� �ízena a centrální informa�ní systémy nejsou až na sb�r výkaz�

prost�ednictvím ARISu dále vyvíjeny a používány. Rovn�ž zaniklo automatické propojení 
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na bankovní systém ABO. Ministerstvo financí tak ztratilo operativní p�ehled o využití 

státních prost�edk�, které p�erozd�lovalo a poskytovalo do rozpo�tu obcí, a bylo odkázáno 

jen na údaje, které získávalo prost�ednictvím ú�etních a finan�ních výkaz�. Každá obec má 

jako samostatný právní subjekt od této doby právo volby, jakým zp�sobem zajistí evidenci 

svého majetku a pen�žních prost�edk�, v�etn� cizích zdroj�, standardizace z�stává 

zachována pouze na úrovni výkaz�.  

V�tšina vytvá�ených kontrolních mechanism� a metodik jejich provád�ní není dále 

využívána. Rozbory hospoda�ení, finan�ní kontrola, periodické revize nejsou dále 

provád�ny, �ada t�chto �inností nebyla �ešena bu� v�bec, nebo okrajov� s tím, že bylo na 

rozhodnutí každé obce, zda p�evezme d�íve zažité postupy, nebo si je upraví dle vlastního 

uvážení, �i se jimi nebude zabývat v�bec. �asté byly jen proklamace bez ur�ení 

konkrétních postup�, p�ípadn� byly zavád�ny povinnosti, jejichž pln�ní bylo v praxi 

nevymahatelné. Právní úprava v oblasti informa�ních povinností, rozpo�tu a kontroly 

v oblasti místních rozpo�t� je pom�rn� strohá.   

T�etí etapa je ovlivn�na reformou ve�ejné správy, p�edevším zrušením okresních 

ú�ad� a vznikem vyšších územních samosprávných celk� – kraj�. Také pohled na 

hospoda�ení obcí se m�ní. Rozpo�tová pravidla pro státní orgány a samosprávu jsou 

odd�lena. I sebemenší porušení zákona o rozpo�tových pravidlech územních rozpo�t� je 

považováno za porušení rozpo�tové kázn�, které m�že být sankcionováno, zp�t se do 

hospoda�ení obcí prosazují st�edn�dobé výhledy. Rozpo�tové organizace jsou zrušeny  

a nahrazeny subjekty bez vlastní právní subjektivity a svého rozpo�tu. Jsou vydávány  

ve form� vyhlášek a jednotných standard� nové postupy ú�tování a ú�tová osnova. 

Všechny obce p�ejdou povinn� na systém plného rozsahu podvojného ú�etnictví, nebo�

novelou zákona o ú�etnictví je od 1. 1. 2010 zrušena možnost vést u obcí ú�etnictví jen  

ve zjednodušeném rozsahu. Tato zm�na souvisí s vytvá�ením ú�etnictví státu, jehož cílem 

je vytvo�ení podmínek pro efektivní zajišt�ní správných, úplných a v�asných informací  

o hospodá�ské situaci státu. Efektivní zajiš�ování informací je nutn� spojeno s požadavky 

na elektronizaci a digitalizaci dat, která umožní jejich rychlý p�enos s nemožností  

nežádoucích úprav a zásah�. Zárove� by elektronizace m�la p�isp�t k d�sledn�jší 

inventarizaci majetku, kdy je na základ� uvedené novely zákona o ú�etnictví p�ipravováno 

ze strany Ministerstva financí sjednocení postupu pomocí samostatné vyhlášky. Po�ítá se  

i s rozši�ováním okruhu skute�ností, které budou sledovat tzv. vybrané ú�etní jednotky, 



86 

mezi které jsou zahrnuty i obce. Jedná se nap�. o sledování podmín�ných pohledávek  

a závazk�, oce�ování majetku ur�eného k prodeji reálnými cenami nebo budoucího 

p�ír�stku a úbytku majetku �i jiného aktiva nebo pasiva. Všechny tyto úpravy nepochybn�  

zvýší požadavky na odbornost, technické vybavení a �asovou náro�nost. Je otázkou, zda se 

malé obce budou schopny vypo�ádat s novými požadavky na odpovídající úrovni, �i tyto 

zm�ny spíše nep�isp�jí k jejich dobrovolnému slu�ování a tím snižování jejich po�tu. Vyšší 

míra právní regulace p�i nakládání s ve�ejnými prost�edky je jist� pot�ebná, ale vždy je 

nutné p�ihlížet i k místním podmínkám a okolnostem. 

P�ijetím nového zákona o obcích p�echází odpov�dnost za vnit�ní kontrolu na 

zastupitelstvo obce a jimi z�izovaných komisí. Zavádí se op�t systém finan�ních kontrol, 

povinné každoro�ní p�ezkoumávání hospoda�ení obcí nezávislým auditorem nebo krajským 

ú�adem, za jehož provedení zodpovídá starosta obce. Ministerstvo financí zkoumá 

zadluženost obcí a pozd�ji i další ukazatele a kritéria hospoda�ení obcí. Z celého p�ístupu je 

z�ejmé zp�ís�ování vztah� mezi státními financemi, které zastupuje Ministerstvo financí,  

a obecními rozpo�ty, jejichž objem má díky zákonnému p�erozd�lování ve�ejných zdroj�

neustále vzr�stající trend. P�estože je proklamována samostatnost územních 

samosprávných celk�, jejich právo na vlastnictví, je viditelná i snaha poznat d�kladn�ji 

nejen strukturu majetku, s nímž územní samosprávné celky disponují, ale i jeho reálnou 

hodnotu. 

Informa�ním systémem, který je dále používán pro p�edkládání povinných ú�etních 

a finan�ních výkaz�, z�stává ARIS. Vznikají však další agendové systémy, mezi které pat�í 

informa�ní systém finan�ní kontroly ve ve�ejné správ�, ze kterého jsou �erpány informace 

a výsledky pro pot�ebu vlády �R.  Stále �ast�ji se za�íná hovo�it o nutnosti budovat 

integrovaný systém Státní pokladny k zajišt�ní efektivn�jšího �ízení státních financí, do 

kterého budou zahrnuty i obce a územní rozpo�ty obecn�.    

Pro detailní záv�ry ke každé etap� odkazuji na kapitoly 3.1.4, 3.2.4 a 3.3.4., které 

shrnují tato období.  

V samostatné kapitole této práce je nabídnut stru�ný pohled na srovnatelnou právní 

úpravu výkaznictví obcí na Slovensku, kde je již systém Státní pokladny zaveden zákonem 

z roku 2002. V �eské republice se po�ítá se spušt�ním systému Státní pokladny do 
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rutinního provozu od 1. 1. 2010. V sou�asné chvíli však stále neexistuje legislativní 

podklad. Vzhledem k tomu, že systém p�edstavuje citelný zásah do dosud používaných 

postup� a po�et jeho uživatel� je odhadován na desetitisíce, lze jen st�ží p�edpokládat, že 

p�echod na tento systém bude proveden v�as a bez problém�.

I z  obecného pohledu, který je uveden v šesté kapitole, je však z�ejmé, že p�i 

budování n�kterých funkcí nov� vytvá�eného systému, zejména v oblasti rozpo�etnictví,  

ú�etnictví a platebního styku, se lze inspirovat a pou�it v minulosti, která však samoz�ejm�

byla omezena  úrovní technického a technologického vybavení a možnostmi. I v této 

oblasti je tedy potvrzena teorie neustálého vývoje ve spirále, nebo� se postupn� vracíme 

k d�íve používaným metodám, ovšem z úrovn� vyššího poznání. 


