
STATUT FINANČNÍHO VÝBORU 
Zastupitelstva Ústeckého kraje pro volební období 2020 – 2024 

I.  

Vznik a složení 

(1) Finanční výbor byl zřízen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje (dále jen ZÚK) č. 
032/1Z/2020 ze dne 16. 11. 2020, v souladu s § 78, odst. (1), Zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, 
jako výbor, který zastupitelstvo zřizuje povinně, s počtem 13 členů. 
 

(2) Usnesením ZÚK č. 033/1Z/2020 ze dne 16. 11. 2020 bylo stanoveno uvolnění předsedy výboru 
pro výkon funkce s účinností od 16. 11. 2020. 
 

(3) Finanční výbor, jehož složení schvaluje ZÚK, tvoří: 
 předseda 
 místopředseda 
 členové 
 pro organizační záležitosti (příprava jednání, dokumentace činnosti atd. je členem výboru 

s hlasem poradním, tajemnice). 

 

II.  

Obsah činnosti 

(1) Základní obsah činnosti je dán §78, odst. 4, zákona o krajích: 

Finanční výbor:  

(a) provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky kraje, 
(b) provádí kontrolu hospodaření právnických osob a zařízení založených nebo zřízených 

krajem, nebo které na kraj byly převedeny, 
(c) provádí kontrolu využití dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých krajem z 

jeho prostředků obcím; za tímto účelem je výbor oprávněn požadovat od obcí příslušné 
podklady a obce jsou povinny poskytnout výboru požadovanou součinnost, 

(d) plní další úkoly ve finanční oblasti, kterými jej pověří zastupitelstvo. 
 

(2) Finanční výbor odpovídá ze své činnosti ZÚK a proto ZÚK předkládá: 
(a) ke schválení plán práce vždy na následující pololetí 
(b) zprávu o své činnosti 1x za půl roku (vždy na posledním zasedání ZÚK v daném pololetí). 
(c) se zprávou o činnosti rovněž zápisy o provedených kontrolách. 

 
 
 
 

III.   

Pravidla jednání 

 

(1) Pravidla jednání jsou dána: 
(a) Zákonem o krajích (§ 77, odst. 3 a § 79, odst. 1) 



(b) Jednacím řádem výborů, který je nedílnou součástí Jednacího řádu ZÚK a Kontrolním 
řádem výborů, který tvoří přílohu Jednacího řádu ZÚK. 

 

(2) V souladu s těmito normami jde především o dodržování následujících ustanovení: 
(a) výbor se schází podle plánu práce schváleného ZÚK, 
(b) pozvánky na zasedání výboru jsou jeho členům spolu s podkladovými materiály zasílány 

elektronicky nejpozději sedm dní před zasedáním; v případě obsáhlejších podkladových 
materiálů jsou současně zasílány i písemně; dalším osobám, přizvaným na zasedání 
výboru, jsou spolu s pozvánkou zasílány pouze ty podkladové materiály, k jejichž 
projednání byly přizvány, 

(c) k přijetí usnesení je potřeba nadpoloviční většiny členů výboru, 
(d) usnesení výboru se vyhotovují písemně a podepisuje je předseda výboru a určený 

ověřovatel, 
(e) z každého zasedání výboru se pořizuje zápis, 
(f) o provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje předmět kontroly, jaké nedostatky 

byly zjištěny a návrhy na opatření směřující k odstranění nedostatků; zápis podepisuje člen 
výboru a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala, 

(g) na zasedání výboru mohou být přizvány další osoby, o jejichž účasti rozhoduje výbor 
usnesením, 

(h) z každého zasedání výboru se pořizuje a zakládá dokumentace, která obsahuje: 
 pozvánku s programem jednání, 
 originál prezenční listiny, 
 písemně předložené podkladové materiály, 
 zápis z jednání, 
 usnesení. 

 

Tento Statut byl projednán a navržen ke schválení ZÚK na zasedání Finančního výboru ZÚK dne 9. 12. 
2020 usnesením č. ……… 

 

Statut nabývá platnosti schválením Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. …. ze dne 25. 1. 
2021. 

 

 
 

 

 


