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Termín předání výkazu SÚZ za rok 2019 je nejdéle
do 17. 07. 2020
-

není-li závěrka schválena v termínu do 30. 6., je považována za
neschválenou § 28 vyhlášky č. 220/2013 Sb.
(výsledek hospodaření zůstává neproúčtován na účtu 431 – se doporučuje
analyticky označit a sledovat v příštích letech odděleně)
- Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2019 se sestavuje dle
vyhlášky č. 220/2013 Sb.

Termín pro
schválení účetní závěrky a
závěrečného účtu
za rok 2019
je 30. 06. 2020.

Účetní si stěžuje doktorovi,
že má problémy se spaním.
„A zkusila jste třeba počítat
ovečky?“
„No v tom je ta potíž – spletu

Z právní poradny:
Jak určit cenu, za kterou obec převede svůj majetek?
Zákon o obcích v ustanovení § 39 odst. 2 stanoví, že při úplatném
převodu majetku obce se sjednává cena, která je v daném místě a
čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem. Odchylka od ceny
obvyklé musí být zdůvodněna, jde-li o cenu nižší než obvyklou. Není-li
odchylka
od ceny obvyklé zdůvodněna, je právní
jednání
neplatné, a to s ohledem na ustanovení § 41 zákona o obcích od
počátku, tedy absolutně. Při určování ceny se v praxi postupuje podle
zákona o oceňování majetku. Zdůvodnění odchylky se týká případů, kdy
se jedná o cenu nižší, než je cena obvyklá, neboť se předpokládá, že její
sjednání bude
vyváženo pro obec
jiným, zejména
veřejným,
zájmem. Lze konstatovat,
že
získání vyšší ceny napomáhá sám
institut nabídkového řízení a z hlediska
zásady hospodárnosti je
pro obec žádoucí.

Vláda udělala první krok k narovnání obecních rozpočtů,
musíme ale pokračovat, vzkazuje SMO ČR
Praha 9. června – Kompenzace obcím ve výši 1200 Kč na obyvatele,
kterou v pondělí schválila vláda, neřeší celý problém výpadků obecních
rozpočtů. Svaz měst a obcí ČR právě sbírá reálná data z obcí, které
představí co nejdříve, a varuje: zastavte legislativní chaos, dejte obcím
jistotu, že jim už další peníze nevezmete, a pojďte se domluvit na systému
účelových dotací a využití EU fondů.
Celý text https://www.smocr.cz/cs/novinky/a/vlada-udelala-prvni-krok-knarovnani-obecnich-rozpoctu-musime-ale-pokracovat-vzkazuje-smo-cr

se, a pak se tři hodiny
snažím přijít na to, kde jsem
udělala chybu.“
Adresa:
DSO Broumovsko
Klášterní 1
550 01 Broumov
IČ: 67438539
ID datové schránky: pfgcg94
e-mail:
info@dsobroumovsko.cz
Karel Rejchrt – předseda DSO
tel.: 723 913 796
Eva Pichová - účetní, administrativa
tel.: 602 854 783
e-mail: pichova.eva@tiscali.cz
Ing. Yvona Eliášová - koordinátorka
tel.: 608 703 558
e-mail: yvona@eliasova.cz
Bc. Stanislav Krejcar - manažer
projektu OPZ tel. 605 465 922
e-mail: standa.krejcar@tiscali.cz

Bc. Hana Wilkeová - pověřenec
pro ochranu osobních údajů tel.:732
781 068 e-mail:
poverenec@dsobroumovsko.cz
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Svoz kuchyňských olejů
proběhne
07. 08. 2020 a 06. 11. 2020

Titulek popisující obrázek neu

Život v obci z pohledu GDPR

Kamery
– monitorování prostor je zpracováním osobních údajů podléhajícím GDPR
– před instalací kamer se záznamem je třeba zvážit za jakým účelem jsou
v tomto místě kamery instalovány (ochrana majetkových hodnot,
bezpečnost lidí apod), zda jsou důvody relevantní a tomu přizpůsobit
umístění a úhel záběru
– musí být splněna informační povinnost o zpracování osobních údajů, tzn.
umístění informační cedule s viditelným nápisem např.: „Tento prostor je
monitorován“ a s údaji na správce záznamů z kamer
– záznamy z kamer je třeba zabezpečit před neoprávněným přístupem,
únikem nebo zneužitím
– záznamy nemohou být využívány k nedůvodnému sledování lidí, tzn. do
záznamového zařízení by měli nahlížet pouze osoby pověřené a to po
předchozím bezpečnostním incidentu, pro dokladování závažného
protiprávního jednání pachatele příslušným orgánům (příp. pojišťovně).
– uchování záznamů je několik dnů, resp. doba, po jejímž uplynutí je zřejmé,
že k žádnému incidentu nedošlo
– atrapy kamer, které nepořizují žádný záznam, nepodléhají GDPR
Fotopasti:
– používají se zejména ke zjištění osob, která neoprávněně ukládá odpady
na tzv. černé skládce
– i v případě fotopastí je třeba splnit informační povinnost o zpracování
osobních údajů
– může být splněna tak, že obec na svých internetových stránkách
informuje, že místa, ve kterých černé skládky vznikají, mohou být
monitorovány – nemusí být ovšem sděleno, kde přesně se kamery
nacházejí a jaký je jejich úhel záběru

Špičky ve svých oborech
dostaly na konferenci záludný Blahopřání jubilantům, vítání občánků:
dotaz: „Kolik je 2x2?“ Strojař
– obec může ocenit významné životní události svých občanů (Zákon o
vytáhl logaritmické pravítko,
obcích)
chvíli s ním laboroval a pak
– obec může získávat nezbytné osobní údaje za účelem ocenění těchto
říká: „Je to 3,99.“ Fyzik nahlédl
událostí, resp. údaje nezbytné ke splnění daného úkolu (blahopřání
do tabulek, vložil problém do
jubilantů, vítání občánků) – jméno, příjmení, datum narození, adresa
svého počítače a po chvíli
trvalého pobytu jubilantů, novorozenců a jejich rodičů
oznamuje: „Výsledek leží mezi
– při zveřejňování gratulací v místním tisku, rozhlase nebo na internetových
3,98 a 4,02.“ Matematik se
stránkách se doporučuje představitelům obce, aby se dotázali (písemně
chvíli soustředí a nevnímá
nebo osobně, avšak v souladu se zákonem o obcích), zda jubilant nebo
vůbec nic okolo, a pak praví:
rodič novorozence souhlasí s uveřejněním údajů, příp. v jakém rozsahu
„Odpověď nevím, ale jsem si
(jméno, příjmení, věk, datum narození – zveřejňování jakýchkoliv ostatních
jist, že existuje.“ Filozof: „Co
údajů není přípustné)
tím
myslíte,
2x2?
Logik:
– v případě gratulace bez souhlasu je přístupné zveřejnit ve společenské
„Prosím,
definujte
2x2
rubrice pouze jména a příjmení jubilantů/novorozenců a jejich rodičů v
přesněji.“
určitém měsíci (na uvážení obce)
–
při pořizování fotografií z vítání občánků ze strany obce musí být především
Účetní zavřela všechna okna
splněna informační povinnost
a
dveře,
opatrně
se
–
v případě zveřejňování fotografií v obecním zpravodaji je doporučeno se
rozhlédne a ptá se: „A kolik
opět dotázat jak rodičů novorozence, tak i účastníků vítání občánků, zda
chcete, aby to bylo?“
se zveřejněním souhlasí
– vždy musí být respektováno právo občana, který si zveřejnění gratulace či
fotografie nepřeje a tuto skutečnost sdělí na obci
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GDPR a koronavirus - vyjádření ÚOOÚ
Pravidla ochrany osobních údajů pamatují na zpracování zvláštní kategorie osobních údajů. Do té patří
údaje o zdravotním stavu, včetně onemocnění nakažlivou chorobou, založené na základě právních
předpisů v oblasti veřejného zdraví, jakým je ochrana před vážnými zdravotními hrozbami.
Tato ochrana je uložena orgánům ochrany veřejného zdraví. Jsou jimi nejen krajské hygienické stanice, ale i
ministerstva zdravotnictví, vnitra a obrany, která jsou oprávněna ke zpracování osobních údajů v rozsahu a
za účelem stanoveným zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, včetně přijímaní vhodných
opatření, aby bylo dosaženo omezení dalšího šíření nakažlivé nemoci. Mezi taková opatření patří i
informování obyvatel prostřednictvím mobilních komunikačních sítí ve spolupráci s operátory těchto sítí,
například zasílání varování a výzev ve formě SMS zpráv.
„Zákon stanoví postup při zjištění výskytu infekčního onemocnění a dále sběr a zpracování osobních údajů.
Na tuto situaci je nutno aplikovat článek 9 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, který hovoří o
zpracování, jež je nezbytné z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví, jako je ochrana před
vážnými přeshraničními zdravotními hrozbami. Jedná se zde o naléhavý veřejný zájem,“ konstatoval Josef
Prokeš, místopředseda Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Veřejné nebo soukromé subjekty, které jsou povinny se řídit opatřeními proti nákaze koronavirem, mají
postupovat v mezích pokynů a doporučení příslušných orgánů. Pro správce osobních údajů, ať již v
soukromém či veřejném sektoru, výše uvedené znamená dodržovat platné předpisy včetně aktuálních
mimořádných opatření Vlády ČR a dalších ústředních orgánů a pouze v takto stanovených mezích
případně i zpracovávat, například předávat osobní údaje.
Zdroj: www.uoou.cz

Metodický pokyn pro zpracování a dokládání realizace
Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací
Metodický pokyn Ministerstva zemědělství čj.: 9353/2020-15132 pro zpracování a dokládání realizace
Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací.

http://eagri.cz/public/web/mze/voda/legislativa/metodicke-pokyny/zakon-vodovodykanalizace/metodicky-pokyn-pro-zpracovani-a-1.html
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Možnost využití finančních prostředků z Rezervy na obnovu vodovodů a kanalizací
V souvislosti s předpokládaným snížením daňových příjmů do rozpočtů obcí jsme
prostřednictví SMO podali žádost na ministerstvo zemědělství s dotazem na možnost využití
rezervy finančních prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací.
Odpověď v plném znění:
Vážený pan
Mgr. František Lukl, MPA, předseda SMO ČR
Svaz měst a obcí ČR, 5. května 1640, 140 00 Praha 4
V Praze dne 27. dubna 2020, Čj. 17695/2020-MZE-15132
Vážený pane předsedo,
na základě pověření pana ministra Ing. Miroslava Tomana, CSc. odpovídám na Vaši
žádost ze dne 2. 4. 2020, která se týká možného využití rezervy finančních prostředků na
obnovu vodovodů a kanalizací. Svou žádost odůvodňujete současnou tíživou situací obcí,
které čerpají ze svých finančních rezerv, a upozorňujete na to, že v souvislosti s
předpokládaným snížením daňových příjmů se mnoho obcí dostane do finanční tísně,
kterou budou nuceny řešit přijetím bankovních úvěrů. Poukazujete na to, že řada obcí
odpovědně odvádí finanční prostředky do fondu obnovy vodovodů a kanalizací a
navrhujete, aby obce tyto volné finanční prostředky mohly za předem stanovených
podmínek využít a v následujících letech vrátit. V této souvislosti žádáte o stanovení
podmínek a vytvoření metodiky.
Vážený pane předsedo, ve vztahu k této problematice sděluji, podle zákona č. 274/2001
Sb. o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, musí vlastník vodovodů a
kanalizací v průběhu životnosti tohoto vodohospodářského infrastrukturního majetku
vytvářet rezervu finančních prostředků na jeho obnovu v takové výši, aby byla zajištěna
udržitelnost této vodohospodářské infrastruktury a tím vytvořeny podmínky pro zajištění
bezpečného a plynulého provozování.
Je mi známo, že tvorba prostředků na obnovu tvoří nemalou položku, a proto může být
především pro obce, které jsou vlastníky nové vodohospodářské infrastruktury, v určitých
případech nehospodárné takto generované finanční prostředky několik let bez využití
kumulovat na bankovním účtu a na jiné potřeby čerpat např. komerční úvěry. Proto je z
našeho pohledu možné souhlasit s tím, aby si obce mohly za předem nastavených
podmínek dočasně vypůjčit finanční prostředky z rezervy na obnovu vodovodů nebo
kanalizací. Považuji však za nezbytné, aby z účetních výkazů a také z auditu hospodaření
obcí bylo zřejmé, že se jedná o dluh vůči plánu financování obnovy. S ohledem k této
skutečnosti, považuji za vhodné tuto problematiku řešit také s Ministerstvem financí, na
které jste se také v této záležitosti obrátil.
Vážený pane předsedo, s ohledem na závažnost celé problematiky a nutnosti meziresortní
koordinace doporučuji, aby zástupce Vašeho svazu předložil tento požadavek na jednání
Výboru pro koordinaci regulace oboru vodovodů a kanalizací.
S pozdravem
Ing. Aleš Kendík, náměstek pro řízení sekce, Sekce vodního hospodářství
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Firma Odborné semináře pro obce s.r.o. Brno připravila platformu pro sdílení informací a
výměnu zkušeností starostů obcí.
Jedná se o elektronickou konferenci uzavřené skupiny registrovaných uživatelů, kde je
možné vznášet dotazy, vzájemně si odpovídat, diskutovat, sdílet materiály, vyhledávat
apod.
Vznesené dotazy jsou zodpovězeny s odkazem na platné právní předpisy případně
metodické materiály orgánů veřejné správy.
Výhodou je sdílení rad a zkušeností napříč celou ČR. Tj. vznese-li uživatel dotaz, jiný, v
daném oboru zkušenější, odpoví. Takto je zaručena poměrně rychlá zpětná vazba.
Elektronická konference se již osvědčila v případě účetních a rozpočtářů, nyní je
samostatně oddělena konference pro starosty.
Do konce roku 2020 je konference k využití zdarma. Aktivovat ji můžete prostřednictvím
bezplatné registrace.
.
Registrace: https://novephp.ucetniportal.cz/services/priceList
vyberte službu:
Samostatný přístup k e-konferenci starostů obcí
Aktuálně jsou ve složce Právní předpisy denně aktualizovány informace k nouzovému
stavu.
Obsah, ale můžete vytvářet libovolně tím, že vznesete dotaz, nadhodíte problém, vyřknete
téma k diskusi....
Nad rámec konference je pak zajištěn přístup k právním předpisům z oblasti místní
samosprávy a souvisejících účetních, rozpočtových a daňových a dalších. Zpracován je i
zákon o krizovém řízení a další.
Pokud konferenci vyzkoušíte, věříme, že může být přínosem ve Vaší odpovědné práci. viz
krátké video na https://ucetniportal.cz/dashboard/index
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