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                IV. 

 

Platné znění části vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků 

územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů,  

s vyznačením navrhovaných změn 

 

Příloha k vyhlášce č. 512/2002 Sb. 

 

Náplně jednotlivých správních činností, k jejichž vykonávání je nezbytné prokázání 

zvláštní odborné způsobilosti 

….. 

Ministerstvo 

financí 

finanční 

hospodaření a 

rozpočtová 

pravidla 

územních 

samospráv 

při finančním 

hospodaření 

územních 

samosprávných 

celků a jeho 

přezkumu  

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 

Praze, ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů, 

zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění 

pozdějších předpisů, 

zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení 

některých daní územních samosprávným 

celkům a některým státním fondům, (zákon 

o rozpočtovém určení daní), ve znění 

pozdějších předpisů, 

zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění 

pozdějších předpisů, 

zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání 

hospodaření územních samosprávných celků 

a dobrovolných svazků obcí, ve znění 

pozdějších předpisů, 

zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů 

(zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů, 

zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, 

ve znění pozdějších předpisů, 

vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové 

skladbě, ve znění pozdějších předpisů. 

 

- sestavování rozpočtu a závěrečného 
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účtu, 

- zpracování rozpočtu v třídění podle 

rozpočtové skladby, 

- sledování a hodnocení plnění příjmů 

a výdajů rozpočtu v třídění podle 

rozpočtové skladby, 

- vyúčtování a vypořádání finančních 

vztahů ke státnímu rozpočtu, 

k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, 

k jiným rozpočtům, ke státním 

fondům a k dalším osobám, 

- provádění kontroly vlastního 

hospodaření, hospodaření 

organizačních složek a zřízených 

a založených právnických osob, 

- interní audit, 

- správa odvodů a penále  

za porušení rozpočtové kázně. 
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