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Krásný den milé kolegyně a milí kolegové, 

dnes mám pro Vás velké DĚKUJI…
Děkuji za to, že jdete se mnou, že jdete s námi…
Děkuji za to, že máte trpělivost se vším, co vytváříme…
Děkuji za Vaše e-maily a vše, co v nich píšete. 
Nikdy mi nepíšete nic ošklivého, že jsem něco myslela, slíbila, a teď je to jinak. Ani to, že něco zrovna 
nefunguje a Vy se zlobíte… A to je pro mne velká síla, velký pohon. Neberu to jako samozřejmost a moc 
si toho vážím.

Sama vím o mnoha skutečnostech, které by mohly být za nás lepší, dokonalejší, rychlejší…
Mnohdy přesouvám termín třeba u knih nebo zveřejňování vzdělávacích programů. Platí však „Step by 
step“, „Krok za krokem“, vím to. Nejde lidi kolem mne zahltit úkoly. Mám to na paměti, vím, že jsou šikovní 
a bez nich bych žádné sny neuskutečnila.

Cítím za tím víru, že mnoho z Vás mně, nám věří… věří, že do toho dáváme vše, co je v nás. A je tomu 
opravdu tak. Jsme malá firma a v pozadí se leccos děje a leccos řešíme. A je za tím vším spousta 
neviditelného.

Možná některým velkým hráčům na trhu naše aktivity nejsou příjemné. Soucítím, ale zvedám hlavu. 
Každý z nás má svoji hodnotu a je nutné mít hlavu vzhůru. Pokud je tam čistý úmysl, píle a snaha nás 
všech, netřeba klopit hlavu. Nikdy… Možná to chce jen čas a vyjasnění pozic.

Nedávno jsme na účetní firmě převzali účetnictví, neplánovaně a je tam opravdu hodně věcí nekvalitně. 
Docela nám tyto práce trvají, déle, než jsem předpokládala. Kdyby majitelka firmy po nás chtěla rychlé 
výsledky, ztratila bych zájem a pravděpodobně to celé vzdala. Paní majitelka mi však věří a víra je to 
nejpodstatnější na lidském snažení. A ve finále ze mne získá to nejlepší… Kladu si otázku, zda jsem toho 
já sama schopná. Člověk se stále učí.

Ještě jednou tedy DĚKUJI a prosím, užívejte pro Vaše vzkazy portálové „NAPIŠTE NÁM“, které už zase 
funguje.

S vděčností

P.

Pěva Čouková
Zakladatelka a   Účetního Portálu ®
www.pevacoukova.cz

ÚVODNÍ SLOVO

http://www.pevacoukova.cz
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KAŽDÝ DEN PRO VÁS VYBÍRÁME AKTUALITY

+ E-BOOK

Průvodce českými účetními standardy  
v návaznosti na rozpočtová pravidla, zákon o obcích  
a další právní předpisy

Dvojkniha o účetnictví 2020–2021 od ing. Pěvy Čoukové:  
Teorie pro veřejnou správu + Vyřešené příklady pro obce

3. aktualizované vydání

Již k zakoupení  
v předprodeji na  

www.ucetni-portal.cz/
knihy/eshop 

VYŘEŠENÉ PŘÍKLADY 

TEORIE

PRACUJEME NA TOM!                                        EXPEDUJEME NA PODZIM 2020

Kapitoly Teorie pro veřejnou správu nově seřazeny podle rozvahy:

I.  ÚČETNICTVÍ I.1 Účetní zásady
 I.2 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
 I.3 Zásoby
 I.4 Pohledávky, opravné položky, vyřazení
 I.5 Jmění – vlastní kapitál
 I.6 Transfery
 I.7 Fondy
 I.8 Rezervy
 I.9 Náklady a výnosy (nově zařazeno)
 I.10 Účetní závěrka
II. ROZPOČET
III. HOSPODAŘENÍ PODLE ROZPOČTU A JEHO KONTROLA
IV. PŘÍLOHY – PŘEHLEDY & POMŮCKY

https://www.ucetni-portal.cz/knihy/eshop/
https://www.ucetni-portal.cz/knihy/eshop/
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Správní řád v kostce  
se zaměřením na obce
Autor: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

Na jaké postupy se vztahuje správní řád

Význam zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „správní řád“) pro výkon přenesené i samostatné působnosti obcí a pro 
rozhodování o právech a povinnostech obcí, jejich příspěvkových organizací a jiných založených nebo zřízených osob, je 
opravdu široký. 
Obecní úřady rozhodují ve správních řízeních o nejrůznějších žádostech fyzických a právnických osob (včetně obcí samotných) 
nebo jim ukládají po provedeném správním řízení různé povinnosti (např. zaplatit pokutu za přestupek), vydávají závazná 
a jiná stanoviska, vyjádření, osvědčení a sdělení, která se dotýkají práv osob, jimž jsou určena. Rada obce vykonávající funkce 
zřizovatele jako kontrolní orgán rozhoduje o provedení kontroly „své“ příspěvkové organizace a pověřuje k tomu konkrétní 
kontrolující, kteří při kontrole postupují podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, a subsidiárně podle správního řádu. Ve 
všech případech, kdy orgány obce vykonávají působnost v oblasti veřejné správy (veřejnou moc), kdy autoritativně rozhodují 
o právech a povinnostech subjektů, ať již přímo, nebo zprostředkovaně (tzv. vrchnostenská veřejná správa), postupují podle 
správního řádu, pokud zvláštní zákon nestanoví jiný postup. 
Obce jako právnické osoby, jejich příspěvkové organizace a další založené či zřízené organizace s právní subjektivitou jsou 
stejně jako jiné právnické a fyzické osoby adresáty výkonu působnosti v oblasti veřejné správy, tj. jsou v postavení účastníků 
řízení či osob dotčených jinými postupy správních orgánů. Mnohé zákony přiznávají obcím jako základním územním 
samosprávným společenstvím občanů postavení účastníků řízení (tzv. účastníci ze zákona podle § 27 odst. 3 správního 
řádu), např. stavební zákon, zákony týkající se průzkumu a dobývání nerostného bohatství či zákony na úseku životního 
prostředí. Obce jako dotčené územní samosprávné celky se vyjadřují např. v procesu posuzování vlivů záměrů a koncepcí na 
životní prostředí, nebo jim zvláštní zákon přiznává postavení tzv. dotčeného orgánu podle § 136 správního řádu. Obec může 
být účastníkem řízení či osobou dotčenou jiným postupem regulovaným správním řádem, např. návrhem opatření obecné 
povahy, rovněž jako každý jiný vlastník (nemovitostí).
Správní řád se naproti tomu nevztahuje na tzv. nevrchnostenskou veřejnou správu, na soukromoprávní jednání 
(občanskoprávní, pracovněprávní), kdy obec svými orgány a založenými či zřízenými organizacemi plní úkoly v oblasti 
hospodaření se svým majetkem a zabezpečování veřejných potřeb. Správní řád se nepoužije ani na vztahy mezi orgány 
téhož územního samosprávného celku při výkonu samostatné působnosti (např. na postup starosty podle § 105 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, dále též „zákon o obcích“), kdy starosta pozastaví výkon usnesení rady obce, má-li za to, že je 
nesprávné, a věc předloží k rozhodnutí nejbližšímu zasedání zastupitelstva obce). Účelem správního řádu je regulovat výkon 
působnosti správních orgánů navenek, tj. vůči fyzickým a právnických osobám vně veřejné správy. 
Správní řád se nevztahuje rovněž na normotvorbu, tj. tvorbu a vydání právních předpisů. 
Použití správního řádu je zcela vyloučeno při správě daní (§ 262 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, dále jen „daňový řád“).  

Zvláštní procesní ustanovení jiných předpisů

Jiné zákony mohou obsahovat více či méně procesních ustanovení odchylných od obecné úpravy ve správním řádu. Může 
jít např. o speciální vymezení účastníků řízení, jiné lhůty pro vydání rozhodnutí, speciální úpravu nařízení ústního jednání, 
odnětí odkladného účinku odvolání proti rozhodnutí apod. Zvláštní zákony a jejich prováděcí předpisy leckdy stanoví řadu 
náležitostí žádosti o přiznání nějakého práva (povolení, akreditaci, zápis do rejstříku) oproti obecným náležitostem žádosti 
(podání) podle správního řádu.
Zvláštní procesní ustanovení obsahuje např. stavební zákon, přestupkový zákon, školský zákon a mnoho dalších. Příkladem 
uceleného souboru zvláštních procesních ustanovení je zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád); v ostatním se při 
kontrole postupuje podle správního řádu. 

1

2

Se správním řádem se ve větší či menší míře setkává každý úředník i zastupitel obce nebo zaměstnanec její příspěvkové 
organizace. Článek přehledně vysvětluje, jaké postupy správní řád upravuje, i jaký je vztah této úpravy k ustanovením 
jiných právních předpisů, počínaje zákonem o obcích a konče kupř. zákonem o kontrole. 
Jitka Jelínková

26. 8. 2020

Správní řád v kostce se zaměřením na obce
JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

https://www.codexisuno.cz/9L9
https://www.codexisuno.cz/9Lb
https://www.codexisuno.cz/9L9
https://www.codexisuno.cz/9L9
https://www.codexisuno.cz/9La
https://www.codexisuno.cz/9La
https://www.codexisuno.cz/9Lc
https://www.codexisuno.cz/9Ld
https://www.codexisuno.cz/9L9
https://www.codexisuno.cz/9Ld
https://www.codexisuno.cz/9Le
https://www.codexisuno.cz/9Le
https://www.codexisuno.cz/9Ld
https://www.codexisuno.cz/9Ld
https://www.codexisuno.cz/9Ld
https://www.codexisuno.cz/9Lf
https://www.codexisuno.cz/9Ld
https://www.codexisuno.cz/9Ld
https://www.codexisuno.cz/9Lb
https://www.codexisuno.cz/9Ld
https://www.ucetni-portal.cz/download_audio.php?id=1708&kod=1598430960
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Jiný je vztah zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a správního řádu. V zájmu maximálního usnadnění 
přístupu k informacím se stanoví pouze omezené použití některých ustanovení správního řádu; doručením žádosti 
o informace není zahájeno správní řízení apod. (viz § 20 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím). 
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), není primárně normou procesní (upravující postup), nýbrž organizační. 
V některých ustanoveních svůj vztah k relevantní úpravě ve správním řádu výslovně stanoví, např. tak, že při vydání 
rozhodnutí o přenosu výkonu přenesené působnosti nebo její části na pověřený obecní úřad a o převodu příspěvku na 
výkon přenesené působnosti, v důsledku neplnění povinností obecního úřadu, nepostupuje krajský úřad podle správního 
řádu (§ 65 odst. 1 zákona o obcích).

Správní řízení, závazná stanoviska, veřejnoprávní  
smlouvy, opatření obecné povahy

Nejdůležitějším postupem podle správního řádu je správní řízení, které směřuje k vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci 
zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby (tzv. konstitutivní rozhodnutí, např. povolení, 
uložení povinnosti) nebo jímž se v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá (tzv. 
deklaratorní rozhodnutí, např. že nejde o lesní pozemek a s ním spojené veřejnoprávní povinnosti vlastníka lesa). Proto je 
právě správní řízení upraveno v části druhé a třetí správního řádu podrobně, včetně průřezových otázek např. doručování 
úkonů správního orgánu účastníkům (dotčeným osobám), zastupování, počítání času, náležitostí podání účastníků a způsobu, 
jakými je mohou činit. Ustanovení upravující správní řízení se obdobně nebo přiměřeně použijí i při jiných postupech podle 
správního řádu.
Důležité jsou rovněž tzv. úkony podle části čtvrté správního řádu, tzv. vydávání závazných a jiných stanovisek, vyjádření, 
osvědčení a sdělení; i tyto úkony se dotýkají práv a povinností svých adresátů. Může jít o závazná stanoviska dotčených 
orgánů, např. na úseku životního prostředí či státní památkové péče, pro rozhodnutí a jiné postupy podle stavebního zákona, 
pro rozhodování obvodního báňského úřadu apod.
Obce mohou být účastníky veřejnoprávních smluv, které jsou obecně upraveny v části páté správního řádu. Může se jednat 
o veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti nebo její části orgány jedné obce pro orgány jiné obce (jiných 
obcí) (§ 63, 66a, 66c zákona o obcích), o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků (§ 105 zákona č. 250/2016 Sb., 
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich). Jiným typem jsou např. veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace podle § 10a 
odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Spory z těchto veřejnoprávních smluv se řeší 
podle § 169 ve spojení s § 141 správního řádu.   
V části šesté správního řádu je upraven postup při vydávání opatření obecné povahy, která nejsou ani právním předpisem 
ani rozhodnutím; mají blíže neurčený okruh adresátů a konkrétní předmět právní regulace. Formou opatření obecné povahy 
např. zastupitelstva obcí vydávají územní plány a jejich změny. Opatřeními obecné povahy vydávanými jinými orgány mohou 
být obce dotčeny např. jako vlastníci nemovitostí.

Význam základních zásad činnosti správních orgánů

Základní zásady činnosti správních orgánů obsažené v § 2 až 8 správního řádu se vztahují na všechny postupy při výkonu 
veřejné správy, nejen na správní řízení. 
Některé z těchto zásad platí pro výkon veřejné moci obecně a jsou vyjádřeny na ústavní úrovni. Podle čl. 2 odst. 2  Listiny 
základních práv a svobod platí, že „státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, 
který zákon stanoví“. To znamená, že správní orgány si vůči účastníkům řízení, kontrolovaným osobám či osobám dotčeným 
jiným postupem můžou dovolit jen to, co jim právní úprava výslovně přiznává, např. si nemohou utajeně nahrávat 
kontrolované osoby (podle § 4a zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, to v nezbytných případech můžou činit její 
inspektoři). Naopak fyzické a právnické osoby mohou vůči správním orgánům činit vše, co není zákonem výslovně zakázáno 
(„každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá“ – čl. 2 odst. 3 Listiny základních 
práv a svobod, resp. čl. 2 odst. 4 Ústavy České republiky).  
Dotčené osoby, zejména žadatelé, leckdy kritizují průtahy v řízení, tj. namítají porušení zásady rychlosti řízení a procesní 
ekonomie (§ 6 odst. 1 správního řádu); správní orgán je povinen vyřizovat věci v zákonem stanovené lhůtě a není-li stanovena, 
ve lhůtě přiměřené, bez zbytečných průtahů. Zásada materiální pravdy (§ 3 správního řádu) znamená povinnost správního 
orgánu zjistit stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, provést k tomu potřebné důkazy či opatřit jiné podklady. Správní 
orgán musí dotčeným osobám umožnit uplatňovat jejich práva a oprávněné zájmy (§ 4 odst. 4 správního řádu), tj. např. jim 
dát možnost účastnit se místního šetření či výslechu svědka. Správní orgán musí měřit stejným metrem, tj. dbát na to, aby při 
rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly (§ 2 odst. 4 správního řádu). 
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Správní řád v kostce se zaměřením na obce
JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

https://www.codexisuno.cz/9Lg
https://www.codexisuno.cz/9Lb
https://www.codexisuno.cz/9Lb
https://www.codexisuno.cz/9Lh
https://www.codexisuno.cz/9Li
https://www.codexisuno.cz/9Ld
https://www.codexisuno.cz/9Ld
https://www.codexisuno.cz/9Ld
https://www.codexisuno.cz/9Lj
https://www.codexisuno.cz/9Ld
https://www.codexisuno.cz/9Lk
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Správní orgány, námitky podjatosti, spis, doručování

Obecní a krajské úřady se opakovaně setkávají s námitkami tzv. systémové podjatosti, pokud úředníci obce či kraje rozhodují 
v přenesené působnosti ve věcech, které se týkají zájmu územního samosprávného celku (typicky v územním řízení o umístění 
stavby, ale rovněž např. o přestupcích, neboť obec bývá příjemcem pokuty). Složité situaci, která vede k nutnosti rozhodování 
delegovat na jiný obecní či krajský úřad, pokud je v závislosti na konkrétních skutkových okolnostech systémová podjatost 
shledána, se v nedávné době pokusila čelit novela § 14 správního řádu provedená zákonem č. 176/2018 Sb.  

Správní řád upravuje vedení spisu správním orgánem, protokolaci úkonů ve správním řízení a samozřejmě doručování 
účastníkům řízení či jejich zástupcům, které může být v praxi obtížné (obstrukce adresátů, doručování fikcí, doručování 
fyzickým osobám s trvalým pobytem na „úřadě“, osobám neznámého pobytu nebo sídla). 

Účastníci řízení a jejich zástupci, práva  
a povinnosti účastníků

Správní řád upravuje, kdo je účastníkem řízení, v § 27. Rozlišují se tzv. hlavní účastníci (v řízení o žádosti žadatel, v řízení z moci 
úřední např. obviněný z přestupku), vedlejší účastníci (typicky sousedé stavebníka) a účastníci, jimž toto postavení přiznává 
zvláštní zákon (obce, ekologické spolky apod.). Účastníci mají právo zvolit si zástupce na základě plné moci, případně být 
zastoupeni zákonným zástupcem či procesním opatrovníkem. 

Účastníci řízení mají celou řadu práv, např. nahlížet do spisu, účastnit se dokazování, vyjádřit se k podkladům před vydáním 
rozhodnutí a samozřejmě především právo odvolat se proti rozhodnutí.

Účastníci mají povinnost označit důkazy na podporu svých tvrzení; především v řízení o žádosti je důkazní břemeno do 
značné míry na žadateli. V některých případech mají účastníci povinnost osobně se účastnit úkonu v řízení; v takovém 
případě je správní orgán předvolá stejně jako jiné osoby, jejichž účast je k provedení úkonu nutná (svědky, znalce).

Správní řád stanoví nároky na obsah podání účastníků (identifikační údaje, podpis) a způsoby, jakými mohou svá podání činit 
(písemně, ústně do protokolu, v elektronické podobě prostřednictvím datových schránek, nebo na elektronickou adresu 
podatelny s uznávaným elektronickým podpisem). Důležité je pravidlo, že podání se posuzuje podle svého skutečného 
obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno, a rovněž povinnost správního orgánu pomoci podateli nedostatky odstranit 
nebo ho vyzvat k jejich odstranění v přiměřené lhůtě.

Průběh řízení

Řízení může být zahájeno doručením žádosti správnímu orgánu (o vydání povolení apod.), nebo doručením oznámení 
o zahájení řízení z moci úřední účastníkovi (o uložení povinnosti apod.). V řízení správní orgán opatřuje podklady pro vydání 
rozhodnutí, provádí důkazy listinami, ohledáním věci, svědeckými výpověďmi, znaleckými posudky, příp. užívá jiné důkazní 
prostředky. Řízení může být ze zákonných důvodů přerušeno, např. současně s výzvou k odstranění nedostatků žádosti, 
a může být z procesních důvodů zastaveno, např. proto, že žadatel zemřel nebo zanikla věc, které se řízení týká, či odpadl 
důvod řízení zahájeného z moci úřední.     

Rozhodnutí, řádné a mimořádné opravné prostředky, 
soudní ochrana dotčených osob

Lhůty pro vydání rozhodnutí jsou pořádkové, tj. jejich nedodržení nepůsobí nezákonnost rozhodnutí, ale je nesprávným 
úředním postupem a může zakládat odpovědnost za škodu i nemajetkovou újmu podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti 
za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. 

Správní řád stanoví požadavky na obsah a formu rozhodnutí. Rozhodnutí obsahuje výrokovou část, odůvodnění a poučení 
o opravném prostředku. Vedle rozhodnutí ve věci zná správní řád ještě usnesení v procesních otázkách (např. o námitce 
podjatosti) a příkaz jako formu rozhodnutí ve zkráceném řízení.  

Odvolat se lze proti každému rozhodnutí vydanému v prvním stupni, pokud zákon nestanoví jinak. Odvolací lhůta činí 15 dnů 
od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, počítá se ode dne následujícího po dni doručení. Lhůta je zachována, je-li 
posledního dne lhůty podána poštovní zásilka s odvoláním. Chybou, která by mohla způsobit opožděnost odvolání, je jeho 
adresování přímo odvolacímu orgánu; odvolání se vždy podává prostřednictvím orgánu, jehož rozhodnutí se napadá. 
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Správní řád v kostce se zaměřením na obce
JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.
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Do pravomocného rozhodnutí by v zájmu právní jistoty adresátů mělo být zasahováno jen výjimečně. Proto správní řád 
stanoví řadu omezení pro tzv. mimořádné opravné a dozorčí prostředky, tj. obnovu řízení, přezkumné řízení, i nové rozhodnutí 
(zasáhnout do věci pravomocně rozhodnuté lze jen ze zákonných důvodů, obvykle v poměrně krátkých lhůtách atp.). 

Proti pravomocnému rozhodnutí, nečinnosti správního orgánu a jiným nezákonným zásahům do veřejných subjektivních 
práv se dotčené osoby mohou bránit žalobami podle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.  

Exekuce (výkon rozhodnutí na peněžitá a nepeněžitá plnění)

Rozhodnutí ukládající povinnost, která nebyla v určené lhůtě splněna dobrovolně, se stává exekučním titulem. Obecní úřady 
jako exekuční správní orgány vykonávají rozhodnutí na peněžitá i nepeněžitá plnění (např. nařízení odstranění stavby), která 
v prvním stupni vydaly, nebo je vydal jiný orgán obce. Při exekuci na peněžitá plnění postupují podle daňového řádu. Při 
exekuci na nepeněžitá plnění postupují podle § 107 a násl. správního řádu.     

Podněty x stížnosti 

Podněty a stížnosti laická veřejnost často zaměňuje. Podnět podle § 42 správního řádu je nenárokový impuls k zahájení řízení 
z moci úřední; podatel má právo pouze na sdělení, jak  bylo s jeho podnětem naloženo, nikoli na zahájení řízení. Stížnost 
podle § 175 správního řádu může dotčená osoba podat proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu 
správního orgánu, neposkytuje-li správní řád jiný prostředek ochrany. Podle zákona o obcích se stížnost vyřizuje, pokud 
směřuje do oblasti nevrchnostenské správy v samostatné působnosti obce (srov. § 102 odst. 2 písm. l) zákona o obcích).  
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Správní řád v kostce se zaměřením na obce
JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.
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PROGRAM
Specialista pro veřejnou správu 1 |  Co by Vám nemělo uniknout ze znalosti hmotného a nehmotného majetku pro 
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Specialista pro veřejnou správu 2 |  Jak zaúčtovat provozní a investiční transfery v návaznosti na rozpočtová pravidla 
a další právní předpisy u obce a příspěvkové organizace, použití fondů z pohledu 
účetnictví a rozpočtových pravidel

Specialista pro veřejnou správu 3 |  Zásady nezbytné pro správně vedené účetnictví obce a příspěvkové organizace, 
zásoby, opravné položky a rezervy

Specialista pro veřejnou správu 4 |  Rozpočet obce a rozpočtová opatření, rozpočtový výhled, výkaz FIN 2-12 M –  
chyby a omyly z pohledu účetní

Specialista pro veřejnou správu 5 |  Inventarizace a správná příprava na ni v návaznosti 
na povinnosti obce a příspěvkové organizace 

Specialista pro veřejnou správu 6 |  Vnitropodnikové směrnice pro obce a příspěvkové  
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Specialista pro veřejnou správu 7 |  Předkládání FIN 2-12 M a nezbytné kontroly a vazby  
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Specialista pro veřejnou správu 8 | Účetní závěrka, její schvalování a vše nezbytné

Specialista pro veřejnou správu 9 | Závěrečný účet aneb jak kvalitně jej sestavit

Specialista pro veřejnou správu 10 | Daňové přiznání k dani z příjmů pro obce a příspěvkové organizace

SPECIALISTA PRO VEŘEJNOU SPRÁVU
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I. část II. dne – Specialista pro veřejnou správu – Jak zaúčtovat provozní a investiční transfery 
v návaznosti na rozpočtová pravidla a další právní předpis u obce a příspěvkové organizace, použití  
fondů z pohledu účetnictví a rozpočtových pravidel
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VIDEA ÚČETNÍHO PORTÁLU

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.

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 GOLD

VIDEOSEMINÁŘ

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 GOLD

WEBINÁŘ

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 GOLD

VIDEOSEMINÁŘ
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