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Krásný den milé kolegyně, vážení kolegové,

skončily závěrky roku 2020 všech účetních jednotek. Magický den podávání daňových přiznání 1. 7. 2021 je za 
námi. Ano, obce a příspěvkové organizace odesílaly účetní závěrky už v měsíci únoru, nicméně finální termín 
pro podání daňového přiznání jsme všichni měli až teď.

Jaké byly moje kontroly účetnictví, ze kterých vychází daňové přiznání?

Byly různé a ta různost vycházela podle mne především ze znalostí paní účetní.

Samozřejmě, že je tam často také znalost daňových poradců, kteří mnoho účetních jednotek zastupují a kteří 
některé systémové chyby zachytí.

Přiznám se, že je zde velká různorodost kvality. U subjektů veřejného sektoru zejména v oblasti dotací, 
celkově v oblasti dokladové doloženosti účtů. Stále se setkávám s přístupem, že subjekty neřeší zákon o DPH 
a koeficienty. 

Někde to byla připravenost účetnictví skvělá, někde to byla „sodoma gomora“.

Účetních veřejného sektoru je jako šafránu, často slyším, že je to tak odlišné, myšleno účetnictví podnikatelů 
a účetnictví obcí.  

Já to vidím tak, že pečlivost, smysl pro detail a dokončování úkolů, je potřebná všude.

A to je základ.

Chcete být lepší jako účetní obce nebo příspěvkové organizace?

Pokud ano, pak se ptám, kolik času jste investovali do vzdělávání v poslední době?

Přijímáte, že je třeba znát také problematiku DPH?

Vím, vím, ano, máte těch předpisů opravdu hodně, ale když se chce, všechno jde.

Přeji Vám zamyšlení, takovou introspekci nad svojí prací, zda je co zlepšit a co můžeme pro zlepšení kvality 
účetních závěrek udělat.

Máte-li chuť, napište mi na podpora@ucetni-portal.cz, co konkrétně řešíte a co Vás tíží na Vaší pozici účetní, 
případně daňového poradce subjektů veřejného sektoru a co pro Vás bylo nejvíce prospěšné.

Krásné letní dny.

Z dovolené s dětmi... vnoučaty...

P.

Pěva Čouková
zakladatelka a   Účetního Portálu ®
majitelka účetní a daňové kanceláře Oswald a.s. ®
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23
zkušební komisařka KDP ČR ®
DAŇAŘ ROKU 2020 v kategorii DANĚ Z PŘÍJMŮ
www.pevacoukova.cz

»  Kola se točí… 
»  Jedeme dál… 
»  Spolu to zvládneme… 
»  Jsme optimističtí… 
»  Nevzdáváme se…

ÚVODNÍ SLOVO

https://www.pevacoukova.cz/
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strany 17–21
Transfery – 1. část
Autor: ing. Pěva Čouková

9. 4. 2021

strany 7–11
Kde začíná a končí možná podpora třetích osob  
ze strany obce
Autor: JUDr. Miroslav Kubánek

19. 5. 2021 

strany 12–16
Mohou zaměstnanci územních samosprávných  
celků podnikat?
Autor: JUDr. Ladislav Jouza

2. 6. 2021

strany 22–27
Transfery – 2. část
Autor: ing. Pěva Čouková

23. 4. 2021

strany 28–34
K metodice přezkoumání hospodaření stavu  
pohledávek a závazků a nakládání s nimi
Autor: Mgr. et. Mgr. Martina Smetanová

6. 5. 2021

strany 35–39
Uzavírání dodatků ke změnám smluv vzešlých  
z veřejných zakázek 
Autor: Mgr. Anna Bednářová

16. 4. 2021

V TOMTO ČÍSLE NAJDETE

Citát:

„Kdybych měl cihlu pokaždé, když jsem opakoval větu kvalita, služba, čistota a hodnota, myslím, 
že bych s nimi pravděpodobně mohl přemostit Atlantský oceán.“

Ray Kroc

Články



Starostové, hlavní účetní...
Seznamte se...
Jsme nadšenci účetnictví a daní a věnujeme se veřejnému sektoru více jak 20 roků. 
Účetní Portál a.s. – ucetni-portal.cz
Chcete být lepší, nejlepší v oboru?
Chcete zkusit něco jiného?
Víte, že neuplatňování DPH v praxi je problém?
Máme pro Vás právě teď tuto mimořádnou nabídku.

MALÁ NABÍDKA »»» KNIHY: TEORIE + PŘÍKLADY
Autor: ing. Pěva Čouková 

Účetnictví pro veřejnou správu – teorie pro obce, DSO a příspěvkové organizace 
270 stran | 11 přehledů | 19 pomůcek | s možností stáhnutí e-booku

+
 Účetnictví – vyřešené příklady 2021 – obce, dobrovolné svazky obcí 
150 stran | 60 příkladů | s možností stáhnutí e-booku

NEBO

Účetnictví – vyřešené příklady 2021 – příspěvkové organizace 
182 stran | 51 příkladů | s možností stáhnutí e-booku

(Z příkladů přidáme tu knihu, která odpovídá typu Vaší účetní jednotky.) 

STŘEDNÍ NABÍDKA »»» ONLINE PROGRAM  
   SPECIALISTA PRO VEŘEJNOU SPRÁVU
Akreditováno MV ČR jako e-learning

Záznam 10denního vzdělávacího programu z 31. 10. 2019 – 13. 2. 2020
Lektor: ing. Pěva Čouková

Program specialisty pro veřejnou správu – e-learning

1 |  Co by Vám nemělo uniknout ze znalosti hmotného a nehmotného majetku pro obce 
a příspěvkové organizace | č. akreditace: AK/PV-251/2020 

2 |   Jak zaúčtovat provozní a investiční transfery u obce a příspěvkové organizace, použití 
fondů z pohledu účetnictví a rozpočtových pravidel | č. akreditace: AK/PV-252/2020

3 |   Zásady nezbytné pro správně vedené účetnictví obce a příspěvkové organizace, zásoby, 
opravné položky a rezervy | č. akreditace: AK/PV-253/2020

4 |   Rozpočet obce a rozpočtová opatření, rozpočtový výhled, výkaz FIN 2-12 M – chyby 
a omyly z pohledu účetní | č. akreditace: AK/PV-254/2020

5 |  Inventarizace a správná příprava na ni v návaznosti na povinnosti  
obce a příspěvkové organizace | č. akreditace: AK/PV-255/2020

6 |  Vnitropodnikové směrnice pro obce a příspěvkové organizace –  
sestavení, chyby a omyly | č. akreditace: AK/PV-256/2020

7 |  Předkládání FIN 2-12 M a nezbytné kontroly a vazby na účetnictví očima  
auditora | č. akreditace: AK/PV-257/2020

8 | Účetní závěrka, její schvalování a vše nezbytné | č. akreditace: AK/PV-258/2020
 9 | Závěrečný účet aneb jak kvalitně jej sestavit | č. akreditace: AK/PV-259/2020
10 |  Daňové přiznání k dani z příjmů pro obce a příspěvkové organizace | č. akreditace:  

AK/PV-260/2020

MIMOŘÁDNÁ AKCE PRO VEŘEJNÝ SEKTOR A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ucetni-portal.cz/mimoradna-nabidka-verejny-sektor

https://www.ucetni-portal.cz/mimoradna-nabidka-verejny-sektor/#
https://www.ucetni-portal.cz/mimoradna-nabidka-verejny-sektor/#


VELKÁ NABÍDKA »»» 2 X 6 ONLINE SEMINÁŘŮ
Ihned k dispozici | záznam tzv. navěky 
Natočeno v 1. pololetí 2021 | každý seminář v rozsahu 6 vyučovacích hodin

 ONLINE BALÍČEK  č. 1 –  Obce a příspěvkové organizace – DPH včetně novinek, 
účetní a dańová závěrka, chyby a omyly u majteku 
z pohledu účetnictví, daní a DPH, účtování dotací

 ing. Simona Pacáková 
 ing. Bc. Lenka  Zábojová 

+

ONLINE BALÍČEK  č. 2 –  Obce, DSO, příspěvkové organizace, spolky , ústav, 
církve a další neziskové organizace od A do Z 

ing. Pavel Lampa

Chcete vědět více? Podívejte se sem.

MAXI NABÍDKA »»» MALÁ + STŘEDNÍ + VELKÁ 
   NABÍDKA JEŠTĚ VÝHODNĚJI
Chcete naplnit zákony a vzdělávat se efektivně?

Tato nabídka zahrnuje:

1.    Knihy 

• Účetnictví pro veřejnou správu – teorie pro obce, DSO a příspěvkové organizace +
• Účetnictví – vyřešené příklady 2021 – obce, dobrovolné svazky obcí NEBO 
• Účetnictví – vyřešené příklady 2021 – příspěvkové organizace

2. Online program Specialista pro veřejnou správu

3.  Balíčky online seminářů (2 x 6 online seminářů) 

•  Obce a příspěvkové organizace – DPH včetně novinek, účetní a dańová závěrka, 
chyby a omyly u majteku z pohledu účetnictví, daní a DPH, účtování dotací + 

•  Obce, DSO, příspěvkové organizace, spolky , ústav, církve a další neziskové 
organizace od A do Z

»»  NABÍDKA JE DOČASNÁ – NENECHTE SI UJÍT  ««
VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE ZDE.

MIMOŘÁDNÁ AKCE PRO VEŘEJNÝ SEKTOR A NEZISKOVÉ ORGANIZACE MIMOŘÁDNÁ AKCE PRO VEŘEJNÝ SEKTOR A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ucetni-portal.cz/mimoradna-nabidka-verejny-sektor

https://www.ucetni-portal.cz/mimoradna-nabidka-verejny-sektor/#
https://www.ucetni-portal.cz/mimoradna-nabidka-verejny-sektor/#
https://www.ucetni-portal.cz/mimoradna-nabidka-verejny-sektor/#
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KAŽDÝ DEN PRO VÁS VYBÍRÁME AKTUALITY

Číselník účelových znaků pro sledování poskytnutých transferů a půjček veřejným 
rozpočtům územní úrovně

MFČR zveřejnilo číselník pro sledování poskytnutých transferů a půjček veřejným rozpočtům územní úrovně. Tento číselník 
naleznete v příloze a jedná se o aktualizaci ke dni 23. 6. 2021.

Informace o závažných zjištěních z vykonaných finančních kontrol za rok 2020

Povinnost oznamovat závažná zjištění vyplývá z § 22 odst. 5 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
O závažných zjištěních z vykonaných finančních kontrol informují kontrolní orgány Ministerstvo financí nejpozději do 
1 měsíce od ukončení finanční kontroly. Za závažné zjištění se považuje
a) zjištění, na jehož základě kontrolní orgán oznámil podle zvláštního právního předpisu státnímu zástupci nebo policejním 
orgánům skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin,
b) zjištění neoprávněného použití, zadržení, ztráty nebo poškození veřejných prostředků v hodnotě přesahující 300 000 Kč.
Informaci naleznete v příloze.

Finanční zpravodaj č. 24/2021

Finanční zpravodaj obsahuje Pokyn GFŘ – D-50, kterým se stanovuje formát a struktura datové zprávy. Viz příloha této 
aktuality.

Stanovisko k otázce: Musí se v rámci přezkoumání hospodaření vždy prověřovat, 
zda účetní (resp. ekonomičtí pracovníci) obcí disponují zvláštní odbornou 
způsobilostí?

Na stránkách Ministerstva financí byla zveřejněna odpověď na otázku, zda je předepsána potřeba přezkoumávat zvláštní 
odbornou způsobilost úředníků automaticky vždy v rámci každoročního přezkoumávání hospodaření. Podrobnosti 
naleznete v příloze.

Doporučení pro obce při vydávání obecně závazných vyhlášek, kterými se stanoví 
koeficienty pro výpočet daně z nemovitých věcí

Na základě zákona č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, došlo mimo jiné 
k novelizaci § 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, který upravuje místní 
koeficient. S ohledem na tuto změnu Generální finanční ředitelství připravilo toto doporučení pro obce při vydávání obecně 
závazných vyhlášek, kterými se stanoví koeficienty pro výpočet daně z nemovitých věcí, aby předešlo nejasnostem a chybám 
při zpracování obecně závazných vyhlášek správci daně.

Více aktualit na www.ucetni-portal.cz/aktuality/

24. 6. 2021

23. 6. 2021

23. 6. 2021

18. 6. 2021

31. 5. 2021

https://www.ucetni-portal.cz/ciselnik-ucelovych-znaku-pro-sledovani-poskytnutych-transferu-a-pujcek-verejnym-rozpoctum-uzemni-urovne-6071-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/ciselnik-ucelovych-znaku-pro-sledovani-poskytnutych-transferu-a-pujcek-verejnym-rozpoctum-uzemni-urovne-6071-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/stahnout/ciselnik-ucelovych-znaku_11335.xls
https://www.ucetni-portal.cz/informace-o-zavaznych-zjistenich-z-vykonanych-financnich-kontrol-za-rok-2020-6068-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/stahnout/informace-o-zavaznych-zjistenich-z-vykonanych-financnich-kontrol-za-rok-2020_11330.pdf
https://www.ucetni-portal.cz/financni-zpravodaj-c-24-2021-6066-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/stahnout/financni-zpravodaj-c-24-2021_11328.pdf
https://www.ucetni-portal.cz/stanovisko-k-otazce-musi-se-v-ramci-prezkoumani-hospodareni-vzdy-proverovat-zda-ucetni-resp-ekonomicti-pracovnici-obci-disponuji-zvlastni-odbornou-zpusobilosti-6056-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/stanovisko-k-otazce-musi-se-v-ramci-prezkoumani-hospodareni-vzdy-proverovat-zda-ucetni-resp-ekonomicti-pracovnici-obci-disponuji-zvlastni-odbornou-zpusobilosti-6056-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/stanovisko-k-otazce-musi-se-v-ramci-prezkoumani-hospodareni-vzdy-proverovat-zda-ucetni-resp-ekonomicti-pracovnici-obci-disponuji-zvlastni-odbornou-zpusobilosti-6056-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/stahnout/stanovisko-k-otazce-proverovani-odborne-zpusobilosti_11314.pdf
https://www.ucetni-portal.cz/doporuceni-pro-obce-pri-vydavani-obecne-zavaznych-vyhlasek-kterymi-se-stanovi-koeficienty-pro-vypocet-dane-z-nemovitych-veci-6012-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/doporuceni-pro-obce-pri-vydavani-obecne-zavaznych-vyhlasek-kterymi-se-stanovi-koeficienty-pro-vypocet-dane-z-nemovitych-veci-6012-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/aktuality/
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SPECIALISTA PRO 
VEŘEJNOU SPRÁVU

ONLINE / 10 DNŮ 

ÚČTUJETE NA OBCI? TAK TOHLE JE OPRAVDU TŘEBA MÍT! 
NAPROSTO JEDINEČNÝ ONLINE SPECIALISTA PRO VEŘEJNOU SPRÁVU!

Proč?

 1  Tápete? Teď už nebudete!

 2  Jste si opravdu jistí? S námi v zádech budete vždy! GARANTUJEME!

 3  Komplexní vzdělávání krok za krokem, které pochopí každý! Jinak vracíme peníze!

LEKTOR
Pěva Čouková

auditorka
daňová poradkyně

členka sekce neziskových osob KDP ČR ®
majitelka účetní a daňové 

kanceláře Oswald a.s.®
zakladatelka a   Účetního Portálu®

DAŇAŘ ROKU 2020 v kategorii DANĚ Z PŘÍJMŮ

www.specialista-verejnasprava.cz

IHNED K DISPOZICI

Akreditováno MV ČR jako e-learning. Záznam programu z 31. 10. 2019 – 13. 2. 2020

#závěrečný účet   #účtování   #účetní závěrka   #rozpočet    
#přiznání k dani z příjmů právnických osob   #kontroly účetnictví    

#vnitřní směrnice   #FIN 2-12 M   #transfery   #inventarizace   #majetek
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Mohou zaměstnanci územních 
samosprávných celků podnikat?
Autor: JUDr. Ladislav Jouza

Úvod 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, (dále jen „zákoník práce“ či „ZP“) upravuje pracovní a platová práva úředníků 
podpůrně (subsidiárně). Znamená to, že se jeho ustanovení použijí jen v případech, pokud zvláštní zákon, kterým je zákon 
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, (dále jen „zákon o úřednících“) 
nestanoví jinak. Na ostatní zaměstnance, kteří nejsou úředníky, se ZP vztahuje v plném rozsahu. Působnost ZP se vztahuje 
i na starosty. U nich se uplatní § 5 odstavec 2 ZP, podle něhož je-li veřejná funkce vykonávána v pracovním poměru, řídí se 
tento pracovní poměr zákoníkem práce. 

Kdo je úředníkem 

Úředníky se pro účely tohoto zákona (zákona o úřednících) rozumí zaměstnanci, kteří se podílejí v uvedených územních 
orgánech na výkonu správních činností, tedy plní úkoly v samostatné nebo přenesené působnosti územního samosprávného 
celku podle zvláštních právních předpisů. Správní činností je zejména správní rozhodování, správní kontrola, dozor 
nebo dohled, příprava návrhů právních předpisů a zajišťování právní činnosti správních úřadů, příprava návrhů koncepcí 
a programů, vytváření a vedení informačních systémů ve veřejné správě, statistika, správa rozpočtu samosprávného celku, 
krizové řízení a plánování, ochrana utajovaných skutečností, zabezpečování obrany státu, poskytování darů a dotací, 
poskytování informací podle zvláštního právního předpisu, další činnosti vyplývající ze zvláštních zákonů a příprava 
a vypracování věcných podkladů k ostatním správním činnostem. K výkonu správních činností zařazuje zaměstnance 
na základě definice správních činností a v souladu s druhem práce uvedeným v pracovní smlouvě vedoucí úřadu. 
Samosprávný celek může zavést vnitřním předpisem systemizaci pracovních míst, na kterých budou vykonávány správní 
činnosti.

Zaměstnanci ÚSC, kteří nevykonávají v územních celcích správní činnosti (např. práce obslužné, servisní apod.), a nejsou 
tedy úředníky, se řídí v pracovněprávních otázkách pouze ZP. Znamená to, že v ÚSC jsou dvě kategorie zaměstnanců 
s odlišnými právy a povinnostmi v pracovněprávních vztazích: úředníci a „ostatní” zaměstnanci.

Odlišnosti v pracovněprávních vztazích úředníků oproti ZP jsou odůvodněné vytvořením legislativních předpokladů ke 
zvýšení kvality veřejné správy, k profesionalizaci a zlepšení odbornosti úředníků a k omezení politického subjektivismu při 
rozhodování o personálních otázkách.

ZP má tedy v pracovněprávních vztazích úředníků podpůrnou platnost. Pokud zákon neupravuje specificky některé nároky 
úředníků, platí obecně ZP. Pracovněprávní vztahy úředníků se tedy řídí ZP zejména v oblasti dovolené, skončení pracovního 
poměru, obsahu pracovních smluv, pracovní doby apod.

1

2

Odpověď na otázku vyslovenou v titulku není jednoduchá. Jinak pro tyto účely musíme posuzovat zaměstnance územních 
samosprávných celků a úředníky pracující v ÚSC. Kromě toho je nutno vzít v úvahu právní úpravu uvedenou v zákoníku práce 
a v zákoně o úřednících územních samosprávných celků.
Ladislav Jouza
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Rozšířené povinnosti úředníka

Úprava povinností pro úředníka je oproti ZP rozšířena a odlišná (viz § 16 zákona o úřednících). Jde tedy o speciální úpravu 
oproti zaměstnancům ÚSC, na které se vztahuje § 303 ZP. Na úředníky se v této části ZP nevztahuje.

Mezi povinnosti úředníků např. patří povinnost hájit veřejný zájem, což je souhrn práv a oprávněných zájmů České 
republiky, samosprávného celku a fyzických a právnických osob.

Významná je úprava povinnosti v případě, kdy úředník pochybuje o tom, zda příkaz (pokyn) vedoucího zaměstnance je 
v souladu s právními předpisy. V takovém případě má úředník povinnost pozastavit plnění úkolu a neprodleně o tom písemně 
informovat vedoucího úředníka, který mu úkol zadal. Spor o zákonnost vydaného příkazu má podle zákona vyřešit vedoucí 
úřadu, který rovněž má odpovědnost za protizákonný příkaz. I přes písemný příkaz musí však úředník odmítnout splnit 
úkol, který by byl trestným činem nebo jiným správním deliktem. Jiný postup by mohl ochromit fungování veřejné správy, 
zejména proto, že úředníci by mohli na základě subjektivního výkladu právních předpisů odmítat plnit příkazy nadřízených.

3

NOVINKA

AUTOR
Pěva Čouková

auditorka
daňová poradkyně

členka sekce neziskových osob KDP ČR ®
majitelka účetní a daňové 

kanceláře Oswald a.s. ®
zakladatelka a   Účetního Portálu ®

DAŇAŘ ROKU  v kategorii DANĚ Z PŘÍJMŮ

JEDINEČNÉ 
KNIHY PRO 
VEŘEJNOU 

SPRÁVU 
+ E-BOOK

JEŠTĚ NENÍ NA VAŠEM STOLE?
JE TŘEBA JI TAM MÍT…

Vyřešené příklady pro příspěvkové organizace revidovala expertka na 
veřejnou správu ing. Simona Pacáková.

60 příkladů - OBCE - včetně rozpočtové skladby

51 příkladů - PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE – včetně účtování fondů

P.S. všechny příklady jsou k dispozici  
na Účetním Portálu pro členy – balíček GOLD

Více na www.ucetni-portal.cz/knihy/eshop/

NOVINKA

Reference
uvnitř knih
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Zákon ukládá úředníkům povinnosti, které jsou povinni plnit nebo dodržovat i mimo zaměstnání. Jedná se o povinnost 
zdržet se jednání, jež by závažným způsobem narušilo důvěryhodnost samosprávného celku, o povinnost mlčenlivosti 
a nezneužívání informací nabytých v souvislosti s výkonem zaměstnání ve prospěch vlastní nebo někoho jiného a nepřijímat 
dary nebo jiné výhody.

Zákon odchylně od ZP upravuje povinnost mlčenlivosti, a to v souladu se zvláštní povahou veřejné správy. Mlčenlivost 
úředníků nemá na rozdíl od soukromé sféry chránit zájmy zaměstnavatele, ale řádný výkon veřejné správy.

Bez anonymity

K větší transparentnosti veřejné správy má přispět povinnost úředníka při ústním nebo písemném jednání s fyzickými nebo 
právnickými osobami sdělovat své jméno, příjmení, úřad, ve kterém je zařazen k výkonu práce a další údaje. Samosprávný 
celek může v organizačním řádu stanovit, pro které funkce a činnosti lze nahradit toto označení uvedením 
identifikačního čísla úředníka.
Některé další povinnosti úředníků jsou převzaty ze ZP. Jedná se např. o povinnost pracovat svědomitě a řádně, využívat 
pracovní doby a pracovních prostředků, řádně hospodařit s prostředky svěřenými územním celkem, zachovávat pravidla 
slušnosti při úředním jednání.

Úředník si může přivydělávat

Úředník nesmí být členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby, jejímž předmětem činnosti je 
podnikání. Jedná se tedy o podnikatelské subjekty, jako jsou např. obchodní korporace, družstva apod. Úředník však může 
být do uvedených orgánů podnikatelských subjektů vyslán územním celkem, pak mu ovšem nenáleží za tuto činnost 
odměna (viz § 16 odstavec 3 zákona o úřednících).

Poznámka
Těmito právnickými osobami jsou např. obchodní korporace a družstva, které mají své řídící orgány. Jsou to především statutární 
a  kontrolní orgány. Řídícími orgány jsou např. představenstva akciové společnosti a představenstva družstva, jednatelé 
společnosti s ručením omezeným, komplementáři komanditní společnosti a u veřejné obchodní společnosti každý ze společníků, 
pokud společenská smlouva nestanoví jinak. Ve všech uvedených případech jde o statutární orgány. Kontrolními orgány jsou 
např. dozorčí rada akciové společnosti nebo kontrolní komise družstva. Zaměstnanci státní správy nemohou být tedy členy těchto 
uvedených orgánů. Výdělečnou činností není ani finanční vklad do obchodní společnosti, neboť je nutno rozeznávat členský 
a zaměstnanecký poměr. Při peněžním vkladu do společnosti se zpravidla jedná jen o členský vztah, bez osobního podílu člena na 
činnosti společnosti.

Na rozdíl od služebního zákona, který upravuje pracovněprávní vztahy zaměstnanců státu a jeho organizačních složek, 
zákon o úřednících samosprávných celků neobsahuje úplný zákaz jiné výdělečné činnosti. Úředník může podle zákona 
o úřednících vykonávat jinou výdělečnou činnost se souhlasem územního celku. Souhlas si však musí vyžádat k jakékoliv 
výdělečné činnosti, ať ji bude vykonávat v pracovněprávním vztahu (např. další pracovní poměr nebo dohoda o provedení 
práce), občanskoprávním vztahu nebo jako podnikání (např. podle živnostenského oprávnění).

Souhlas si nemusí úředník vyžadovat k činnosti vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké, k činnosti znalce 
nebo tlumočníka vykonávané pro soud nebo správní úřad, k činnosti v poradních orgánech vlády a ke správě vlastního 
majetku. Pokud bude např. vykonávat znaleckou nebo tlumočnickou činnost ve prospěch fyzické osoby (např. odhad 
nemovitosti pro kupní smlouvu fyzické osoby), musí si vyžádat předchozí souhlas od ÚSC. Zákaz výdělečné činnosti úředníků 
se nevztahuje na správu vlastního majetku.

Poznámka
Správou vlastního majetku lze rozumět např. vlastnictví domu s nájemními byty, kdy vlastník byty pronajímá za úplatu, s cílem 
především zajistit správu tohoto majetku. Pokud by však vlastník domu poskytoval služby navíc s osobním podílem vlastní práce, 
nad rámec správy vlastního majetku (např. zajišťování čistého prádla, nákupu apod.), šlo by zřejmě již o podnikatelskou činnost, 
k jejímuž výkonu by zaměstnanec státní správy potřeboval předchozí souhlas zaměstnavatele, u něhož je zaměstnán, tedy ÚSC. 
Podobně by tomu bylo např. při správě majetku získaného v restituci, např. pozemky apod.

Pokud by úředník vykonával výdělečnou činnost bez souhlasu ÚSC nebo kdyby ji na jeho pokyn neukončil, jednalo by 
se o porušení pracovních povinností (pracovní kázně) a mohl by z tohoto důvodu dostat výpověď z pracovního poměru. 
Souhlas s výkonem výdělečné činnosti vydává za samosprávný celek orgán, který je podle zvláštních předpisů statutárním 
orgánem samosprávného celku (např. podle § 69 odst. 2 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, plní funkci statutárního 
orgánu ředitel krajského úřadu.)

4

5
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Povinnosti vedoucích 

Vedoucí zaměstnanci (jejich pojem – viz § 11 ZP) mají vedle povinností uvedených v § 301 ZP další povinnosti, které vyplývají 
z jejich vedoucích postavení. Jejich porušení může mít stejné důsledky jako porušení povinností uvedených v § 301 ZP. Úloha 
vedoucích zaměstnanců – na rozdíl od „řadových“ zaměstnanců – je ještě znásobena tím, že musí např. vytvářet příznivé 
pracovní podmínky a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci a co nejlépe organizovat práci. Ustanovení § 301 ZP se 
však na úředníky ÚSC nevztahuje. Uplatní se u ostatních zaměstnanců.

Nedodržování nebo porušení těchto významných povinností může mít odraz v postizích za pracovní úrazy (viz 
§  302  písm.  c)  ZP) a v možné výpovědi z pracovního poměru pro nedostatky v organizaci práce (viz § 302 písm. b) ZP). 
Ustanovení § 302 ZP se na úředníky ÚSC vztahuje.

Zaměstnanci ÚSC

Zaměstnanci ÚSC, kteří nejsou úředníky, mají povinnosti stanoveny v § 303 a § 304 ZP. Např. jsou povinni:

  jednat a rozhodovat nestranně a zdržet se při výkonu práce všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost rozhodování,

  zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli při výkonu zaměstnání a které v zájmu zaměstnavatele 
nelze sdělovat jiným osobám; to neplatí, pokud byli této povinnosti zproštěni statutárním orgánem nebo jím pověřeným 
vedoucím zaměstnancem, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak,

  v souvislosti s výkonem zaměstnání nepřijímat dary nebo jiné výhody, s výjimkou darů nebo výhod poskytovaných 
zaměstnavatelem, u něhož jsou zaměstnáni, nebo na základě právních předpisů,

  zdržet se jednání, které by mohlo vést ke střetu veřejného zájmu se zájmy osobními, zejména nezneužívat informací 
nabytých v souvislosti s výkonem zaměstnání ve prospěch vlastní nebo někoho jiného.

Mezi významné povinnosti těchto zaměstnanců patří, že v souvislosti s výkonem zaměstnání nesmí přijímat dary nebo jiné 
výhody. Neprávnicky řečeno, nesmí se dopustit korupčního jednání.

Při posuzování důsledků porušení této povinnosti je nutné vycházet zejména ze zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, (dále 
jen „zákon o střetu zájmů“) a posoudit pro tyto účely pojem „veřejný funkcionář“. 

Kromě osob, které mají postavení veřejných funkcionářů (viz § 2 odstavec 1 a 2 zákona o střetu zájmů) jsou veřejnými 
funkcionáři dále např. členové zastupitelstva kraje a obce, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni, a ti 
členové zastupitelstev, kteří sice pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nejsou, zastávají však funkci starosty obce 
nebo člena rady.

6

7

ucetni-portal.cz/sestka-s-ing-pavlem-lampou-neziskove-organizace-v-souvislostech-116-S.html
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Zákon o střetu zájmů považuje za veřejné funkcionáře další osoby, např. členy statutárních orgánů, jakož i řídících, dozorčích 
nebo kontrolních orgánů právnických osob vzniklých ze zákona (např. Česká konsolidační agentura, České dráhy, Český rozhlas, 
Česká televize a další), vedoucí zaměstnance právnických osob vzniklých ze zákona (pokud ve smyslu pracovněprávních 
předpisů řídí další vedoucí zaměstnance), vedoucí státní zaměstnance, kteří jsou oprávněni vést na jednotlivém stupni řízení 
správního úřadu podřízené státní zaměstnance, ukládat jim služební úkoly, organizovat a řídit jejich práci a další.

Zákon o střetu zájmů dále v § 3 definuje střet zájmů. Dojde-li ke střetu veřejného zájmu se zájmem osobním, nesmí veřejný 
funkcionář upřednostňovat svůj osobní zájem před zájmy, které je jako veřejný funkcionář povinen prosazovat a hájit. 
Střetem veřejného zájmu se zájmem osobním se rozumí takové jednání, případně opomenutí veřejného funkcionáře, které 
ohrožuje důvěru v jeho nestrannost nebo při němž veřejný funkcionář zneužívá svého postavení k získání neoprávněného 
prospěchu pro sebe nebo jinou fyzickou či právnickou osobu.

Souhlas k podnikání

ZP v § 304 odst. 1 stanoví, že zaměstnanci mohou vedle svého zaměstnání vykonávaného v pracovněprávním vztahu 
vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho 
předchozím písemným souhlasem. 

U úředníků ÚSC se uplatní obdobné ustanovení § 16 odst. 4 zákona o úřednicích. Ti mohou vykonávat jinou výdělečnou 
činnost jen s předchozím písemným souhlasem ÚSC, u něhož jsou zaměstnáni. U nich se již nesleduje hledisko, zda výdělečná 
činnost je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele. Jde o jakoukoliv výdělečnou činnost.

Příklad č. 1 – Úředník a vedlejší výdělečná činnost

Zaměstnanec stavebního referátu městského úřadu, který je úředníkem, musí mít k výdělečné činnosti vedle svého 
zaměstnání souhlas svého nadřízeného, i kdyby např. chtěl vykonávat činnost, která není předmětem činnosti tohoto 
úřadu (stavebního referátu). Jedná se o jakýkoliv druh výdělečné činnosti, např. o podnikání podle živnostenského 
oprávnění.

V případě, že by se nejednalo o úředníka ÚSC, ale o zaměstnance ÚSC, uplatní se § 304 odstavec 1 ZP. Tento 
zaměstnanec, na rozdíl od úředníka, však nemusí mít souhlas k výdělečné činnosti, která není shodná s předmětem 
činnosti zaměstnavatele, tedy kdyby např. vykonával činnost, která se stavební činností nesouvisí.

Rozdíl můžeme uvést na příkladu.

Příklad č. 2 – Zaměstnanec ÚSC, který není úředníkem, a DPP u jiného zaměstnavatele 

Zaměstnanec ÚSC, který není úředníkem, bude pracovat podle dohody o provedení práce u jiného zaměstnavatele. 
K této činnosti nepotřebuje souhlas svého zaměstnavatele, pokud se nejedná o činnost, která je shodná s předmětem 
činnosti zaměstnavatele. V případě, že by se jednalo o činnost podnikatelskou, uplatnil by se § 303 odstavec 4 ZP 
a musel by si vyžádat souhlas zaměstnavatele.

Vedoucí zaměstnanci, kteří nemají tzv. nadřízené zaměstnance, si o souhlasu k vedlejší výdělečné činnosti rozhodují sami 
a udělují ho rovněž svým přímo podřízeným.

Příklad č. 3 – Ředitel nemocnice a otevření soukromé lékařské praxe

Např. ředitel nemocnice nebo jiný vedoucí pracovník ve zdravotnickém zařízení, který nemá „nadřízeného“ pracovníka, 
si k možnému podnikání v témže oboru – tedy k otevření soukromé lékařské praxe – souhlas uděluje sám. Souhlas 
k případnému podnikání svých přímo podřízených spolupracovníků, např. primářů nebo jiných zdravotnických 
pracovníků, kteří jsou jim přímo podřízeni, budou však udělovat sami.

Existují však výjimky. Souhlas k výdělečné činnosti se nevztahuje na činnost pedagogickou, literární, publicistickou, 
uměleckou a vědeckou, kde se nevyžaduje. Např. vědecká činnost v oblasti zdravotnictví nebo vyučování v tomto oboru, 
třeba na střední zdravotnické škole.
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https://www.codexisuno.cz/bcQ?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bcR?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bcQ?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bcI?lang=cs
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ucetni-portal.cz/videa/eshop

WEBINÁŘE ÚČETNÍHO PORTÁLU

1 h 12 min

Účetní a daňová závěrka 2019 – komplikované 
problémy příspěvkových organizací
ing. Simona Pacáková
Ing. Pěva Čouková

12. 12. 2019

Pro členy Účetního Portálu od balíčku GOLDVIDEOSEMINÁŘ

2 h 00 min

Účetní závěrka 2019 subjektů  
z veřejného sektoru
ing. Simona Pacáková
ing. Pěva Čouková

12. 12. 2019

Pro členy Účetního Portálu od balíčku GOLDWEBINÁŘ

1 h 39 min

Zákon o finanční kontrole  
a interní audit ve veřejné sféře
ing. Simona Pacáková
ing. Pěva Čouková

20. 5. 2019

Pro členy Účetního Portálu od balíčku GOLDVIDEOSEMINÁŘ

1 h 46 min

DPH s paní Olgou v otázkách

ing. Mgr. Olga Hochmannová
ing. Pěva Čouková

1. 4. 2021

Pro členy Účetního Portálu od balíčku GOLDWEBINÁŘ

Víte, že webináře jsou v den konání ZDARMA pro všechny?
Sledujte videa na Účetním Portálu a naše pozvánky.

Záznam na věky pro členy GOLD Účetního Portálu.

WEBINÁŘE ÚČETNÍHO PORTÁLU

https://www.ucetni-portal.cz/videa/
https://www.ucetni-portal.cz/videa/
https://www.ucetni-portal.cz/videoseminar-ucetni-a-danova-zaverka-2019-komplikovane-ucetni-a-danove-problemy-prispevkovych-organizaci-natoceno-12-12-2019-146-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-ucetni-zaverka-2019-subjektu-z-verejneho-sektoru-12-12-2019-139-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/videoseminar-b-za-kon-o-financni-kontrole-a-interni-audit-ve-verejne-sfe-re-b-20-5-2019-119-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-dph-s-pani-olgou-v-otazkach-ctvrtek-1-4-2021-19-00-217-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/videa/

