
VÝBORY
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH 

CELKŮ A JEJICH ČINNOST

Ing. Marie Kostruhová
ředitelka odboru veřejné správy, dozoru a kontroly



Výbory
§ 117 – 119   zákona o obcích

• Zastupitelstvo obce zřizuje vždy:
- finanční výbor (FV)
- kontrolní výbor (KV)

• Předsedou výboru je vždy:
- člen zastupitelstva obce

• Počet členů výboru je vždy:
- lichý (výbory jsou nejméně 3 - členné)



Členy FV a KV
- nemohou být starosta, místostarosta, tajemník obecního 

úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce 
na obecním úřadu

Usnesení výboru:
- písemné

- podepisuje předseda výboru

Platné usnesení výboru vzniká, jestliže se pro jeho souhlas 
vysloví nadpoloviční většina všech členů výboru.



FINANČNÍ VÝBOR
a) provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky 

obce,
b) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

KONTROLNÍ VÝBOR
a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce,
b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním 

úřadem na úseku samostatné působnosti,
c) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.



O provedené kontrole výbor pořizuje zápis, který 
obsahuje: 

- co bylo kontrolováno,
- jaké nedostatky,
- návrhy opatření.

zápis podepisuje:
- člen výboru, který kontrolu provedl,
- zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala.

zápis - předloží zastupitelstvu obce:
- přílohou zápisu je vyjádření orgánu, popř. zaměstnanců, kterých se 

kontrola týkala



Plní úlohu poradního a iniciativního orgánu 
zastupitelstva obce.  

- mimo zákonem stanovené kompetence lze kontrolu 
provést i bez výslovného pověření, avšak pouze 
v samostatné působnosti, např. dle plánu kontrol

- jedná se o tzv. INTERNÍ KONTROLU → výstupy slouží 
pro potřebu zastupitelstva obce.

- Lze stanovit plán kontrol, přijmout jednací řád 
činnosti výborů

Kontrolní a finanční výbor



VÝBORY ZASTUPITELSTVA

• Výbory  nemají zákonem svěřenou žádnou rozhodovací 
pravomoc ani výkonnou pravomoc

• Výbory nemohou ukládat opatření k nápravě zjištěných 
nedostatků,

• Rozhodnutí , na základě předaných podkladů výborem ,přísluší  
zastupitelstvu

• Výbory nejsou orgány obce
• Problematika činnosti výborů patří do  samostatné působnosti 

obce
• Zastupitelstvo obce může pro činnost výborů přijmout jednací 

řád výborů
• Zastupitelstvo může pověřovat výbory kontrolními úkoly
• Je v kompetenci ZO , jak naloží s výsledky kontrol výborů



- požadovat předložení dokladů od
• orgánů obce, 
• zaměstnanců obce,
( pokud se vztahují k předmětu kontroly)

- právo seznamovat se s konkrétními údaji – avšak s 
povinností mlčenlivosti, zajistit příslušnou ochranu 
informacím, získaným při kontrolní činnosti

- nakládat se získanými údaji podle zákona č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Oprávnění kontrolního a 
finančního výboru
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Zřízené výbory a komise ve statutárních městech v roce 2014 

Přehled výborů a komisí ve statutárních městech



Nejčastější dotazy

Právo vyžadovat podklady:

• Zápisy a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce  ANO

• Protokoly o výsledcích veřejnosprávních kontrol ( samostatná  
působnost)   ANO

• Protokol o inventarizaci      ANO

• Závěrečný účet obce  vč. výsledku přezkoumání hospodaření
ANO

• Informace o neplatičích místních poplatků  - výběr poplatků =  
přenesená  působnost tj. není nárok



Nejčastější dotazy

 Jak řešit neshody mezi starostou a výbory?

 Kdo odpovídá za povinnost výboru předkládat zastupitelstvu 
obce zápis?

 Můžou orgány obce (RO, ZO) vrátit výboru zápis k přepracování?

 Jaký je způsob svolávání schůze výboru?

 Postačí k ukončení členství ve výboru (rezignace) ústní 
oznámení odstupujícího člena výboru?



 Může FV bez pověření zastupitelstva obce kontrolovat čerpání 
finančních prostředků z rozpočtu obce?

 Může být členu zastupitelstva obce zakázána účast na neveřejném 
jednání výboru?

 Lze jednání výboru konat formou per rollam?

 Musí být počet členů výboru vždy lichý, i za předpokladu, že 
klesne počet členů výboru na sudý počet?



Metodická pomoc

Na základě nejčastějších podnětů a dotazů odbor
veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra
zpracoval Metodické doporučení č. 3 – Výbory a komise
orgánů územních samosprávných celků, které je
společně s ostatními metodickými materiály zveřejněné na
stránkách odboru (www.mvcr.cz/odk), v rubrice Metodická
pomoc obcím.

http://www.mvcr.cz/odk


Děkuji za pozornost

www.mvcr.cz/odk
odbordk@mvcr.cz

http://www.mvcr.cz/odk
mailto:odbordk@mvcr.cz
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