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Mají městské části a obvody statutárního města povinnost
nechat si přezkoumat své hospodaření?
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Stanovisko
Městské části a obvody statutárních měst nemají povinnost nechat si přezkoumat
své hospodaření podle zákona o přezkoumání. Tuto povinnost má jen statutární
město jako celek. Statutární město má pravomoc umožnit městským částem nebo
obvodům, aby si nechaly své hospodaření přezkoumat. Toto přezkoumání může být
podkladem pro přezkoumání hospodaření celého statutárního města. Přezkoumání
hospodaření statutárního města musí zahrnovat výsledky hospodaření
i jednotlivých městských částí nebo obvodů.
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Odůvodnění:
Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
přezkoumání“), upravuje svoji působnost v ustanovení § 1. Povinnost nechat si
přezkoumat své hospodaření mají dle tohoto ustanovení územní samosprávné celky,
městské části hlavního města Prahy, dobrovolné svazky obcí a Regionální rady regionů
soudržnosti. Městské části a městské obvody statutárních měst nepatří mezi územní
samosprávné celky dle čl. 99 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky, ve
znění pozdějších ústavních zákonů, nejsou veřejnoprávními korporacemi a nemají svůj
vlastní majetek, neboť pouze nakládají s majetkem statutárního města, který jim
statutární město svěřilo na základě § 130 písm. h) zákona č. 218/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Vzhledem k výše uvedenému nemají městské části a obvody statutárních měst povinnost
nechat si přezkoumat své hospodaření podle zákona o přezkoumání. Tuto povinnost má
jen statutární město jako celek. Na základě § 130 obecního zřízení stanoví statutární
město rozsah pravomocí a oprávnění své městské části nebo obvodu. To znamená, že
statutární město má pravomoc umožnit městským částem nebo obvodům, aby si nechaly
své hospodaření přezkoumat. Toto přezkoumání může být podkladem pro přezkoumání
hospodaření celého statutárního města. Krajský úřad podle § 4 zákona o přezkoumání
zajišťuje přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí, které o to požádají.
Přezkoumávat jednotlivé městské části nebo obvody statutárního města může krajský
úřad v rámci dílčího přezkoumání statutárního města. Výsledkem přezkoumání
statutárního města a jeho městských částí nebo obvodů je zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření, která se projednává s primátorem města a musí zahrnovat
výsledky hospodaření i jednotlivých městských částí nebo obvodů.
V případě, že krajský úřad požádá o přezkoumání hospodaření jen městská část nebo
městský obvod statutárního města, zatímco přezkoumávání hospodaření statutárního
města zajišťuje auditor, krajský úřad nemá povinnost toto přezkoumávání vykonat.
Naopak v případě, že krajský úřad provádí přezkoumání hospodaření statutárního města,
nelze z tohoto přezkoumání vyloučit hospodaření městské části nebo obvodu, kde je
zajištěno přezkoumávání auditorem.
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