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Vládní návrh
ZÁKON
ze dne …… 2017
o řízení a kontrole veřejných financí
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie 1)
řízení a kontrolu veřejných financí.
(2) Řízení a kontrola veřejných financí zahrnuje
a) řídicí a kontrolní mechanismy,
b) interní audit a
c) kontrolu podle mezinárodních smluv.
CELEX 32012R0966, 32013R1303
Působnost zákona
§2
(1) Tento zákon se vztahuje 2) na řízení a kontrolu veřejných financísprávce veřejného
rozpočtu a veřejného subjektu.
(2) Tento zákon se vztahuje2) na řízení a kontrolu veřejných financí veřejné vysoké školy
aveřejné výzkumné instituce, jen pokud tak výslovně stanoví.
CELEX 32011L0085
§3
(1) Tento zákon se nevztahuje na řízení a kontrolu veřejných financí zpravodajských
služeb České republiky, Generální inspekce bezpečnostních sborů a Národního
bezpečnostního úřadu. Tento zákon se dále nevztahuje na Policii České republiky a Celní
správu České republiky při nakládání se zvláštními finančními prostředky při získávání
poznatků o trestné činnosti, používání podpůrných operativně pátracích prostředků, používání
Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým
se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002,
v platném znění, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013,
o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu
soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu,
o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu
soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, v platném
znění.
2)
Čl. 3 odst. 1 směrnice Rady 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 o požadavcích na rozpočtové rámce
členských států.
1)
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operativně pátracích prostředků v souvislosti se zajišťováním krátkodobé ochrany osoby
a při poskytování zvláštní ochrany a pomoci.
(2) Pro řízení a kontrolu veřejných financí podle odstavce 1 lze použít zvláštní postupy
k utajení a zajištění bezpečnosti v řízení a kontrole veřejných financí. Zvláštní postupy
stanoví vláda.
§4
Vymezení některých pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) správcem veřejného rozpočtu
1. organizační složka státu, která je správcem kapitoly státního rozpočtu,
2. státní fond,
3. kraj,
4. obec,
5. dobrovolný svazek obcí,
6. regionální rada regionu soudržnosti,
7. zdravotní pojišťovna,
b) veřejným subjektem
1. organizační složka státu, která není správcem kapitoly státního rozpočtu,
2. státní příspěvková organizace,
3. Správa železniční dopravní cesty,
4. městská část hlavního města Prahy,
5. městský obvod nebo městská část statutárního města,
6. příspěvková organizace zřízená krajem, obcí, městskou částí hlavního města Prahy,
městským obvodem statutárního města, městskou částí statutárního města nebo
dobrovolným svazkem obcí,
7. školská právnická osoba zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,
krajem, obcí,městskou částí hlavního města Prahy, městským obvodem statutárního
města, městskou částí statutárního města nebo dobrovolným svazkem obcí,
c) veřejnými prostředky
1. příjmy veřejného rozpočtu,
2. výdaje veřejného rozpočtu,
3. aktiva a pasiva a
4. peněžní prostředky poskytované z rozpočtu Evropské unie a jiné peněžní prostředky
ze zahraničí poskytnuté na základě mezinárodní smlouvy, které správce veřejného
rozpočtu nebo veřejný subjekt spravuje,
d) veřejným rozpočtem státní rozpočet, rozpočet státního fondu, organizační složky státu,
státní příspěvkové organizace, kraje, obce, městské části hlavního města Prahy,
městského obvodu statutárního města, městské části statutárního města, příspěvkové
organizace, dobrovolného svazku obcí, regionální rady regionu soudržnosti, souhrnný
rozpočet Evropské unie a zdravotně pojistný plán zdravotní pojišťovny,
e) schvalujícím orgánem vláda, rada kraje, rada obce, rada statutárního města, rada hlavního
města Prahy, rada městské části statutárního města, rada městského obvodu statutárního
města, výbor regionální rady regionu soudržnosti, orgán určený ve stanovách
dobrovolného svazku obcí,
f) schvalující osobou u obce starosta, u statutárního města primátor, u hlavního města Prahy
ředitel magistrátu hlavního města Prahy, u dobrovolného svazku obcí osoba určená
ve stanovách, u kraje ředitel krajského úřadu, u regionální rady regionu soudržnosti
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předseda a u zdravotní pojišťovny ředitel; u ostatních správců veřejného rozpočtu
se schvalující osobou rozumí osoba, která stojí v čele správce veřejného rozpočtu,
g) pověřenou schvalující osobou u městské části hlavního města Prahy starosta městské části
hlavního města Prahy, u městského obvodu statutárního města starosta městského obvodu
statutárního města a u městské části statutárního města starosta městské části statutárního
města; u ostatních veřejných subjektů se pověřenou schvalující osobou rozumí osoba,
která stojí v čele veřejného subjektu,
h) řídicí ekonomickou kontrolou hodnocení a ověřování skutečností rozhodných
pro hospodaření s veřejnými prostředky a kontrola nakládání s veřejnými prostředky,
i) veřejnou finanční podporou
1. dotace,
2. návratné finanční výpomoci,
3. příspěvky poskytnuté z veřejného rozpočtu zřizovatele,
4. prostředky poskytnuté z veřejného rozpočtu jejich příjemci na základě žádosti a
5. prostředky poskytnuté ze zahraničí na základě mezinárodní smlouvy,
j) zaměstnancem státní zaměstnanec, zaměstnanec podle zákoníku práce, příslušník
bezpečnostního sboru a voják z povolání.
CELEX 32011L0085
ČÁST DRUHÁ
ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ MECHANISMY A INTERNÍ AUDIT
Hlava I
Obecná ustanovení
§5
Cíl řízení a kontroly veřejných financí
(1) Cílem řízení a kontroly veřejných financí je zajistit, aby s veřejnými prostředky bylo
nakládáno účelně, hospodárně a efektivně.
(2) Správce veřejného rozpočtu, veřejný subjekt a příjemce veřejné finanční podpory
nakládá s veřejnými prostředky
a) účelně, pokud dosažené výsledky odpovídají stanovené potřebě,
b) hospodárně, pokud jsou zdroje k dispozici ve správnou dobu, v dostatečném množství,
v přiměřené kvalitě a za co nejvýhodnější cenu, a
c) efektivně, pokud je dosaženo co nejlepšího vztahu mezi použitými prostředky
a dosaženými výsledky.
CELEX 32013R1303, 32012R0966
§6
Povinnosti správce veřejného rozpočtu a veřejného subjektu
(1) Schvalující orgán, schvalující osoba a pověřená schvalující osoba jsou povinny
ve vzájemné spolupráci zavést, udržovat, zdokonalovat a vyhodnocovat řízení a kontrolu
veřejných financí.
(2) Schvalující orgán, schvalující osoba a pověřená schvalující osoba zajistí, aby výdaje
na zavedení, udržování, zdokonalování a vyhodnocování řízení a kontroly veřejných financí
byly přiměřené výdajům vynakládaným na činnost, kterou správce veřejného rozpočtu nebo
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veřejný subjekt zajišťuje. Přihlédnou přitom zejména k povaze, rozsahu a složitosti činnosti
správce veřejného rozpočtu nebo veřejného subjektu, objemu jejich veřejného rozpočtu, počtu
zaměstnanců a možným duplicitám řídicích a kontrolních mechanismů.
(3) U správců veřejného rozpočtu, kterými jsou Kancelář prezidenta republiky, Kancelář
Poslanecké sněmovny, Kancelář Senátu, Ústavní soud, Nejvyšší kontrolní úřad, Kancelář
Veřejného ochránce práv, státní fond nebo zdravotní pojišťovna, vykonává funkci
schvalujícího orgánu schvalující osoba.
(4) Vzájemně neslučitelné jsou funkce schvalující osoby, pověřené schvalující osoby
a vedoucího útvaru interního auditu.
CELEX 32012R0966, 32013R1303
§7
Správa zahraničních prostředků
(1) Vláda určí ústřední správní úřad, který bude vykonávat podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie 3)působnost orgánu odpovědného za zajištění plnění části souhrnného
rozpočtu Evropské unie, rozpočtu jiného státu nebo mezinárodní organizace (dále jen „řídicí
orgán“), orgánu odpovědného za provádění jeho certifikace (dále jen „certifikační orgán“)
nebo orgánu odpovědného za výkon auditu (dále jen „auditní orgán“), podle oboru působnosti
ústředního správního úřadu, popřípadě určí ústřední správní úřad, jehož obor působnosti je
nejbližší.Česká republika je oprávněnauzavřít veřejnoprávní smlouvu s územním
samosprávným celkem, jejímž předmětem bude plnění působnosti řídicího orgánu.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti,
Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti
a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních ustanoveních,
týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1300/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Fondu soudržnosti a o
zrušení nařízení Rady (ES) č. 1084/2006.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro
regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení
nařízení (ES) č. 1080/2006.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1302/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se mění nařízení
(ES) č. 1082/2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS), pokud jde o vyjasnění, zjednodušení a
zlepšení zřizování a fungování takovýchto seskupení.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském sociálním
fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj
venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č.
1698/2005.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a
sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č.
2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a
rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č.
791/2007 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011.
Nařízení EP a Rady (EU) č. 223/2014 ze dne 11. března 2014 o Fondu evropské pomoci nejchudším osobám.
Nařízení EP a Rady (EU) č. 514/2014 ze dne 16. dubna 2014 o obecných ustanoveních týkajících se Azylového,
migračního a integračního fondu a nástroje pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné
činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí.
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(2) Orgán podle odstavce 1 postupuje při zajištění plnění rozpočtu, provádění certifikace
nebo výkonu auditu zahraničních prostředků podle tohoto zákona.
(3) Řídicí orgán může uzavřít sjedním nebo více správci veřejného rozpočtu nebojedním
nebo víceveřejnými subjekty(dále jen „zprostředkující subjekt“) veřejnoprávní smlouvu,
jejímž předmětem bude plnění některých nebo všech práv a povinností řídicího orgánu. Touto
veřejnoprávní smlouvou není dotčena povinnost řídicího orgánu vykonávat kontrolu a
odpovědnost za její výkon.
(4) Řídicí orgán nebo certifikační orgán kontroluje plnění požadavků stanovených přímo
použitelnými předpisy Evropské unie3); přitom posuzuje
a) dodržování právních předpisů, rozhodnutí a uzavřených smluv při nakládání s veřejnými
prostředky,
b) dodržování podmínek, za nichž je veřejná finanční podpora poskytována,
c) správnost zachycení operací souvisejících s veřejnou finanční podporou v účetnictví.
(5) Auditní orgán provádí výkon auditu u správce veřejného rozpočtu a u veřejného
subjektu, kteří se podílejí na správě prostředků poskytnutých ze souhrnného rozpočtu
Evropské unie, rozpočtu jiného státu nebo mezinárodní organizace, a u příjemce veřejné
finanční podpory poskytnuté z těchto rozpočtů (dále jen „audit zahraničních prostředků“).
(6) Při výkonu auditu zahraničních prostředků se postupuje podlekontrolního řádu
s výjimkou § 9 písm. f), § 10 odst. 1 písm. c) a d), § 12 až 19, § 21, § 24 až 27 a podle § 21
odst. 3, § 27, § 29, § 30 odst. 4 a 5, § 31 až 33, § 34 odst. 2 a 3, § 35 odst. 3 a § 36, pokud
přímo použitelné předpisy Evropské unie3) nestanoví jinak.
CELEX 32014R0480, 32013R1303
§8
Střet zájmů
Ten, jehož vlastní zájem je v rozporu s naplňováním cíle řízení a kontroly veřejných
financí, nesmí vlastní zájem upřednostňovat 4). Za vlastní zájem se pro účely tohoto zákona
považuje i zájem osoby mu blízké, právnické osoby ovládané touto osobou nebo právnické
osoby ovládané osobou blízkou této osoby.
CELEX 32012R0966, 32012R1268
§9
Zajištění řádného výkonu funkce při řízení a kontrole veřejných financí
(1) Domnívá-li se zaměstnanec, že by jemu udělený pokyn vedl k jednání v rozporu
s cílem řízení a kontroly veřejných financí, uvědomí o tom bez zbytečného odkladu osobu,
která pokyn udělila.
(2) Trvá-li osoba, která pokyn udělila, na jeho provedení, má zaměstnanec právo po této
osobě požadovat, aby mu takový pokyn bez zbytečného odkladu písemně potvrdila.

Například čl. 32 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 ze dne 29. října 2012
o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012, kterým se
stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie.
4)
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(3) Zaměstnanec nesmí při řízení a kontrole veřejných financí vykonat pokyn, pokud by
se tím mohl dopustit trestného činu nebo přestupku. Byl-li mu takový pokyn udělen, oznámí
to bez zbytečného odkladu písemně schvalující osobě nebo pověřené schvalující osobě.
Hlava II
Řídicí a kontrolní mechanismy
Díl 1
Obecná ustanovení
§ 10
(1) Správce veřejného rozpočtu nebo veřejný subjekt vymezí práva a povinnosti
zaměstnanců, kteří řídí a kontrolují veřejné finance, zavede řízení rizik, řízení souladu s
právními, technickými a vnitřními předpisy, ekonomickou službu, řídicí ekonomickou
kontrolu, ověřování a schvalování majetkových operací (dále jen „řídicí a kontrolní
mechanismy“).
(2) Ekonomickou službou je nastavení pravidel pro oběh informací k řízení a kontrole
veřejných financí, vedení účetnictví podle zákona o účetnictví, sestavování, úpravy a
sledování plnění veřejného rozpočtu, nastavení pravidel platebního styku, ověřování
a schvalování majetkových operací a metodické řízení těchto činností.
(3) O zavedení řídicích a kontrolních mechanismů musí být pořízeny a uchovávány
záznamy. Při uchovávání záznamů se postupuje podle právních předpisů upravujících
archivaci a spisovou službu.
(4) Veřejné vysoké školy a veřejné výzkumné instituce zavedou řídicí a kontrolní
mechanismy. Postupují přitom přiměřeněpodle odstavců 1 až 3.
Díl 2
Řídicí ekonomická kontrola
Oddíl 1
Obecná ustanovení
§ 11
Výkon řídicí ekonomické kontroly
(1) Správce veřejného rozpočtu a veřejný subjekt provádějí řídicí ekonomickou kontrolu
příjmových a výdajových operací (dále jen „řídicí ekonomická kontrola prvního stupně“).
(2) Správce veřejného rozpočtu dále provádí řídicí ekonomickou kontrolu veřejných
subjektů ažadatelů a příjemců, kterým poskytuje veřejnou finanční podporu, a veřejný subjekt
dále provádí řídicí ekonomickou kontrolu žadatelů a příjemců, kterým poskytuje veřejnou
finanční podporu (dále jen „řídicí ekonomická kontrola druhého stupně“).
(3) Poskytovatel veřejné finanční podpory kontroluje u žadatele a příjemce veřejné
finanční podpory
a) dodržování právních předpisů v přímé souvislosti s poskytovanou veřejnou finanční
podporou a
b) dodržování podmínek stanovených poskytovatelem veřejné finanční podpory.

7
(4) Řídicí ekonomická kontrola se provádí při přípravě operací před jejich zahájením,
po jejich zahájení až do jejich ukončení a vyúčtování a při následném hodnocení dosažených
výsledků uskutečňovaných operací.
(5) Správce veřejného rozpočtu nebo veřejný subjekt neprovádí schvalovací postupy
u operací, u kterých nemůže ovlivnit uskutečnění nebo výši příjmu nebo výdaje.
(6) Zdravotní pojišťovna neprovádí řídicí ekonomickou kontrolu u veřejných prostředků
základního fondu a rezervního fondu a při přerozdělování pojistného.
(7) Organizační složky státu, s výjimkou Nejvyššího kontrolního úřadu, státní fondy
a státní příspěvkové organizace
a) předávají Ministerstvu financí informace o plánovaných řídicích ekonomických
kontrolách druhého stupně a o jejich výsledcích,
b) vzájemně koordinují plánované řídicí ekonomické kontroly druhého stupně s cílem
předcházet neodůvodněnému souběhu řídicí ekonomické kontroly druhého stupně
u stejného veřejného subjektu nebo žadatele nebo příjemce, kterému poskytují veřejnou
finanční podporu, a
c) vzájemně sdílejí výsledky řídicí ekonomické kontroly druhého stupně.
§ 12
Smlouvy o výkonu řízení a kontroly veřejných financí
(1) Správce veřejného rozpočtu nebo veřejný subjekt může uzavřít veřejnoprávní
smlouvu, jejímž předmětem je výkon řídicí ekonomické kontroly druhého stupně, pouze
pokud výkon této kontroly nemůže z kapacitních důvodů zajistit vlastními zaměstnanci nebo
vyžaduje-li výkon této kontroly odborné znalosti, kterými vlastní zaměstnanci nedisponují,
nebo tento postup přináší úsporu veřejných prostředků.
(2) Fyzické osoby, které se podílejí na výkonu řídicí ekonomické kontroly podle
odstavce 1, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se při
výkonu této činnosti dozví a nezneužít znalosti těchto skutečností. Tyto osoby může zbavit
povinnosti zachovávat mlčenlivost ten, v jehož zájmu tuto povinnost mají, nebo ve veřejném
zájmu, příslušná schvalující osoba nebo pověřená schvalující osoba.
(3) Veřejné vysoké školy a veřejné výzkumné instituce postupují podle odstavců 1 a 2
přiměřeně.
§ 13
Hodnotitel, ověřovatel a schvalovatel
(1) Schvalující osoba nebo pověřená schvalující osoba písemně pověří fyzickou osobu
funkcí hodnotitele, ověřovatele a schvalovatele k hodnocení, ověřování nebo schvalování
operací.
(2) Výkonem funkce schvalovatele písemně pověří schvalující osoba nebo pověřená
schvalující osoba zaměstnance příslušného správce veřejného rozpočtu nebo veřejného
subjektu.
(3) Výkonem funkce schvalovatele písemně pověří schvalující osoba správce veřejného
rozpočtu, u něhož se povinně zřizuje útvar interního auditu, vedoucího zaměstnance.
Vedoucím zaměstnancem se pro účely tohoto zákona rozumí představený podle zákona o
státní službě, vedoucí zaměstnanec podle zákoníku práce, příslušník, který řídí výkon služby
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dalších příslušníků podle zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů nebo
nadřízený podle zákona o vojácích z povolání.
(4) Schvalující osoba správce veřejného rozpočtu, který je krajem, obcí, městskou částí
hlavního města Prahy, městským obvodem statutárního města nebo městskou částí
statutárního města, může pověřit výkonem funkce schvalovatele i člena zastupitelstva.
(5) Pokud schvalující osoba nebo pověřená schvalující osoba funkcí schvalovatele nikoho
nepověří, vykonává tuto funkci sama.
(6) Funkcí schvalovatele ve fázi před zahájením zadávacího řízení, uzavřením smlouvy
nebo vydáním rozhodnutí (dále jen „zahájení výdajové operace“), jakož i ve fázi po zahájení
výdajové operace, může být pověřena vždy pouze jedna fyzická osoba. Osoba pověřená
funkcí schvalovatele ve fázi před zahájením výdajové operace se může lišit od osoby
pověřené funkcí schvalovatele po zahájení výdajové operace. Počet ověřovatelů a hodnotitelů
není omezen.
§ 14
Auditní stopa
Při provádění řídicí ekonomické kontroly musí být pořízeny a uchovávány dokumenty
a záznamy související s rozhodnutím o příjmové nebo výdajové operaci, včetně účetních
záznamů, ze kterých lze rekonstruovat posloupnost při uskutečňování operace a operaci ověřit
(auditní stopa) 5).
CELEX 32013R1303,32014R0480
Oddíl 2
Příjmová operace
§ 15
(1) Ověřovatel u připravované příjmové operace ověří
a) soulad operace s
1. právními předpisy,
2. cílem řízení a kontroly veřejných financí a
b) vyhodnocení rizik souvisejících s ověřovanou příjmovou operací.
(2) Ověřovatel, který ověřuje operaci jako poslední, po ověření podle odstavce 1 postoupí
podklady související s ověřovanou operací schvalovateli.
(3) Schvalovatel na základě ověření podle odstavce 1 schválí podklady k provedení
příjmové operace.
(4) Ověřovatel před přijetím příjmu ověří
a) existenci pohledávky,
b) výši pohledávky,
c) splatnost pohledávky a
Například čl. 25 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014 ze dne 3. března 2014, kterým se
doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském
fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu
pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu a o obecných ustanoveních o Evropském fondu
pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském
fondu, v platném znění.
5)
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d) vyhodnocení rizik souvisejících s ověřovanou operací.
(5) Ověřovatel, který ověřuje operaci jako poslední, postoupí po provedení ověření podle
odstavce 4 podklady související s příjmovou operací schvalovateli.
(6) Schvalovatel na základě ověření podle odstavce 4 schválí podklady k přijetí příjmu
a předá je osobě vykonávající ekonomickou službu.
(7) Funkce ověřovatele příjmové operace je vzájemně neslučitelná s funkcí schvalovatele
příjmové operace.
(8) Veřejné vysoké školy a veřejné výzkumné instituce postupují podle odstavců 1 až 7
přiměřeně.
CELEX 32012R0966

Oddíl 3
Výdajová operace
§ 16
Předběžné hodnocení výdajové operace
(1) Hodnotitel u připravované výdajové operace před schválením záznamu o provedení
řídicí ekonomické kontroly prvního stupně před zahájením výdajové operace (dále jen
„kontrolní záznam“) provede předběžné hodnocení.
(2) Předběžné hodnocení se provádí u operací, které dosáhnou hodnotu stanovenou
vnitřním předpisem. Tento vnitřní předpis vydá schvalující osoba na základě vyhodnocení
rizik.
(3) Předběžné hodnocení zahrnuje posouzení
a) potřeby, která má být uspokojena, a údajů, které ji prokazují,
b) možných variant uspokojení dané potřeby ve vztahu k cíli řízení a kontroly veřejných
financí,
c) očekávaných výsledků a dopadů,
d) objemu peněžních prostředků, které jsou nutné
1. k pokrytí výdajů v přípravné, realizační a provozní fázi připravované operace,
2. k zajištění vlastních lidských zdrojů,
3. ke splnění ostatních závazků souvisejících s operací,
e) připravenosti operace a zkušeností získaných při uskutečňování obdobných operací,
f) splnění podmínek pro použití zvoleného režimu veřejné zakázky, druhu zadávacího řízení
a zadávacích podmínek veřejné zakázky, a jejich souladu s cílem řízení a kontroly
veřejných financí, jsou-li tyto podmínky v průběhu provádění předběžného hodnocení
známy.
(4) Na základě předběžného hodnocení navrhne hodnotitel způsob a podmínky provedení
připravované výdajové operace.
§ 17
Schvalovací postup před zahájením výdajové operace
(1) Ověřovatel před zahájením výdajové operace ověří
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a) nezbytnost operace ke splnění úkolů správce veřejného rozpočtu nebo veřejného
subjektu,
b) soulad operace s právními předpisy,
c) soulad operace s postupy a podmínkami stanovenými pro zadávání veřejných zakázek,
d) soulad operace s cílem řízení a kontroly veřejných financí,
e) soulad operace s předpokládanými možnostmi veřejného rozpočtu po dobu trvání
operace,
f) správné rozpočtové třídění,
g) vyhodnocení rizik souvisejících s operací a
h) soulad se způsobem a podmínkami provedení výdajové operace stanovenými podle
§ 16 odst. 4, pokud bylo předběžné hodnocení provedeno.
(2) Ověřovatel, který ověřuje operaci jako poslední, postoupí po provedení ověření podle
odstavce 1 podklady související s připravovanou výdajovou operací schvalovateli.
(3) Schvalovatel na základě skutečností podle odstavce 1 schválí kontrolní záznam.
U výdajů, které mají být hrazeny v daném rozpočtovém roce, představuje kontrolní záznam
finanční krytí připravovaného zadávacího řízení, smlouvy nebo rozhodnutí.
(4) Je-li určen věřitel a výše předpokládaných výdajů, schvalovatel schválí individuální
kontrolní záznam. Vpřípadě zadávání veřejné zakázky musí být individuální kontrolní záznam
přijat před zahájením zadávacího řízení. Za určení věřitele a výše předpokládaných výdajů se
pro účely tohoto zákona považuje stanovení podmínek pro výběr dodavatele a předpokládané
hodnoty veřejné zakázky podle zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek.
(5) Pro veřejné zakázky malého rozsahu se odstavec 4 použije obdobně.
(6) Je-li to účelné pro zajištění potřeb vyplývajících z běžné pravidelné činnosti, a pokud
nelze věřitele nebo výši předpokládaných výdajů určit předem, schvalovatel schválí souhrnný
kontrolní záznam. Souhrnný kontrolní záznamstanoví limit výdajů, období, na které je tento
limit poskytnut, a předmět výdajů.
(7) Po schválení kontrolního záznamuschvalovatel zajistí jeho předání osobě
vykonávající ekonomickou službu. Správce veřejného rozpočtu nebo veřejný subjekt zahájí
výdajovou operaci až po schválení kontrolního záznamu.
(8) Funkce ověřovatele před zahájením výdajové operace je vzájemně neslučitelná s
funkcí schvalovatele před zahájením výdajové operace.
(9) Veřejné vysoké školy a veřejné výzkumné instituce postupují podle odstavců 1 až 8
přiměřeně.
CELEX 32012R0966
§ 18
Schvalovací postup po zahájení výdajové operace
(1) Ověřovatel u výdajové operace před uskutečněním výdaje ověří
a)
b)
c)
d)
e)
f)

existenci dluhu,
stav plnění,
výši dluhu,
podmínky splatnosti dluhu,
soulad s kontrolním záznamem a
vyhodnocení rizik souvisejících s ověřovanou výdajovou operací.
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(2) Ověřovatel, který ověřuje operaci jako poslední, vystaví po provedení ověření podle
odstavce 1 pokyn k realizaci platby, který obsahuje
a)
b)
c)
d)
e)

označení věřitele,
předmět výdaje,
výši a splatnost dluhu,
rozpočtové zatřídění výdaje a
označení kontrolního záznamu a zadávacího řízení, smlouvy nebo rozhodnutí, na jejichž
základě má být výdaj uskutečněn.

(3) Pokyn k realizaci platby postoupí ověřovatel spolu s podklady souvisejícími
s ověřovanou výdajovou operací schvalovateli.
(4) Schvalovatel na základě ověření podle odstavce 1 schválí podklady k uskutečnění
výdaje a předá pokyn k realizaci platby osobě vykonávající ekonomickou službu.
(5) Funkce ověřovatele po zahájení výdajové operace je vzájemně neslučitelná s funkcí
schvalovatele po zahájení výdajové operace.
(6) Veřejné vysoké školy a veřejné výzkumné instituce postupují podle odstavců 1 až 5
přiměřeně.
CELEX 32012R0966
§ 19
Výjimky
Postup řídicí ekonomické kontroly prvního stupně se s ohledem k povaze operace
nepoužije, pokud výdajová operace souvisí s provedením úkolu, který nesnese odkladu, a při
jehož nesplnění by mohlo dojít k ohrožení života, zdraví nebo majetku, a zároveň jde o úkol
a) správce veřejného rozpočtu nebo veřejného subjektu při plnění úkolů integrovaného
záchranného systému,
b) správce veřejného rozpočtu nebo veřejného subjektu při použití státních hmotných rezerv
v systému hospodářských opatření pro krizové stavy v období krizového stavu,
c) Policie České republiky,
d) obecní policie,
e) Hasičského záchranného sboru České republiky,
f) Správy státních hmotných rezerv,
g) Vězeňské služby České republiky nebo
h) ozbrojených sil nebo Vojenské policie.
Oddíl 4
Průběžná a následná řídicí ekonomická kontrola
§ 20
(1) Schvalující osoba nebo pověřená schvalující osoba písemně pověří fyzickou osobu,
která bude provádět průběžnou a následnou kontrolu (dále jen „kontrolující“).
(2) Kontrolující při průběžné a následné řídicí ekonomické kontrole ověří na vzorku
příjmových a výdajových operací vybraném na základě vyhodnocení rizik
a) soulad operace s
1. právními předpisy,
2. cílem řízení a kontroly veřejných financí,
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b) další skutečnosti týkající se operace jako účetního případu podle zákona o účetnictví a
c) řízení rizik souvisejících s kontrolovanou operací.
(3) Kontrolující při průběžné a následné řídicí ekonomické kontrole výdajových operací
dále ověříplnění podmínek rozhodnutí nebo smlouvy souvisejících s kontrolovanou operací
a soulad předpokládaných a dosažených výsledků operace včetně jejich udržitelnosti.
(4) Veřejné vysoké školy a veřejné výzkumné instituce postupují podle odstavců 1 až 3
přiměřeně.
Hlava III
Vrchní audit a interní audit
Díl 1
Vrchní audit
§ 21
(1) Ministerstvo financí vykonává vrchní audit správců veřejného rozpočtu a veřejných
subjektů v jejich rozpočtové působnosti.
(2) Ministerstvo financí nevykonává vrchní audit Kanceláře prezidenta republiky,
Kanceláře Poslanecké sněmovny, Kanceláře Senátu, Ústavního soudu, Nejvyššího
kontrolního úřadu, Kanceláře Veřejného ochránce práv, kraje, obce, dobrovolného svazku
obcí, městských částí hlavního města Prahy, městských obvodů statutárních měst, městských
částí statutárních měst a příspěvkové organizace zřízené krajem, obcí, městskou částí
hlavního města Prahy, městským obvodem statutárního města, městskou částí statutárního
města nebo dobrovolným svazkem obcí.
(3) Ministerstvo financí vrchním auditem ověřuje
a)
b)
c)
d)

splnění povinností správce veřejného rozpočtu a veřejného subjektu stanovených v § 6,
spolehlivost a účinnost řídicích a kontrolních mechanismů,
soulad operací s cílem řízení a kontroly veřejných financí a
účinnost řízení rizik v oblasti informačních technologií.
Díl 2
Interní audit
§ 22
Zřízení útvaru interního auditu správce veřejného rozpočtu

(1) Správce veřejného rozpočtu zřizuje útvar interního auditu, pokud je splněna alespoň
jedna z těchto podmínek:
a) průměrná hodnota ročního schváleného objemu výdajů správce veřejného rozpočtu
za posledních 5 let přesahuje 500 000 000 Kč,
b) průměrný roční přepočtený stav zaměstnanců správce veřejného rozpočtu za posledních
5 let přesahuje 250 zaměstnanců nebo
c) průměrná hodnota ročního objemu veřejných finančních podpor poskytnutých správcem
veřejného rozpočtu za posledních 5 let přesahuje 100 000 000 Kč ročně.
(2) Útvar interního auditu dále zřizuje Kancelář prezidenta republiky, Kancelář
Poslanecké sněmovny, Kancelář Senátu, Ústavní soud, Nejvyšší kontrolní úřad a Kancelář
Veřejného ochránce práv.
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(3) Řídicí orgán a zprostředkující subjekt zřizuje útvar interního auditu.
(4) Správce veřejného rozpočtu, u něhož se útvar interního auditu podle odstavců 1 až 3
povinně nezřizuje, může zřídit útvar interního auditu. Správce veřejného rozpočtu může
veřejnému subjektu v jeho rozpočtové působnosti uložit povinnost zřídit útvar interního
auditu. V těchto případech se na útvar interního auditu použijí § 24 až 29, § 30 odst. 3 a 4, §
31 až § 33, § 34 odst. 1 a § 35 odst. 1.
(5) Veřejná vysoká škola nebo veřejná výzkumná instituce může rozhodnout o zřízení
útvaru interního auditu. Na útvar interního auditu, je-li zřízen, se použijí přiměřeně
§ 24 odst. 2, § 25 a § 30 odst. 3.
(6) Odstavce 1, 3 a 4 se nepoužijí na regionální rady regionů soudržnosti.
§ 23
Zrušení útvaru interního auditu
Nesplňuje-li správce veřejného rozpočtu po dobu 2 let žádnou z podmínek pro zřízení
útvaru interního auditu podle § 22 odst. 1, může rozhodnout o zrušení útvaru interního auditu.
§ 24
Působnost útvaru interního auditu správce veřejného rozpočtu
(1) Útvar interního auditu správce veřejného rozpočtu vykonává interní audit
a) správce veřejného rozpočtu, u kterého se zřizuje, a
b) veřejného subjektu v rozpočtové působnosti tohoto správce veřejného rozpočtu.
(2) Útvar interního auditu ověřuje
a)
b)
c)
d)

splnění povinností správce veřejného rozpočtu a veřejného subjektu stanovených v § 6,
spolehlivost a účinnost řídicích a kontrolních mechanismů,
soulad operací s cílem řízení a kontroly veřejných financí,
účinnost řízení rizik v oblasti informačních technologií.

(3) Rozhodl-li správce veřejného rozpočtu o zřízení útvaru interního auditu veřejného
subjektu v jeho rozpočtové působnosti, zajistí vedoucí útvaru interního auditu správce
veřejného rozpočtu koordinaci vedoucích těchto útvarů.
§ 25
Nezávislost výkonu interního auditu
(1) Útvar interního auditu je samostatným útvarem v organizační struktuře správce
veřejného rozpočtu nebo veřejného subjektu přímo podřízeným schvalující osobě nebo
pověřené schvalující osobě. Útvar interního auditu u obce je organizačně zařazen pod obecní
úřad a útvar interního auditu u kraje je organizačně zařazen pod krajský úřad. Útvar interního
auditu je při výkonu interního auditu nezávislý.
(2) Zaměstnanec útvaru interního auditu se nesmí účastnit na výkonu řídicích
a kontrolních mechanismů s výjimkou řízení útvaru interního auditu.
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§ 26
Personální zajištění interního auditu
(1) V útvaru interního auditu jsou zařazeni vždy alespoň 2 zaměstnanci se stanovenou
týdenní pracovní dobou upravenou zákoníkem práce, stanovenou služební dobou upravenou
zákonem o státní službě nebo základní dobou služby v týdnu upravenou zákonem o služebním
poměru příslušníků bezpečnostních sborů nebo základní týdenní dobou služby podle zákona
o vojácích z povolání.
(2) Počet zaměstnanců se stanovenou týdenní pracovní dobu upravenou zákoníkem
práce, stanovenou služební dobu upravenou zákonem o státní službě nebo základní dobu
služby v týdnu upravenou zákonem o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
nebo základní týdenní dobou služby podle zákona o vojácích z povolání v útvaru interního
auditu stanoví správce veřejného rozpočtu nebo veřejný subjekt proporcionálně ve vztahu
k podmínkám uvedeným v § 22 odst. 1.
(3) Odstavce 1 a 2 se nepoužijí na Kancelář prezidenta republiky, Kancelář Poslanecké
sněmovny, Kancelář Senátu, Ústavní soud, Nejvyšší kontrolní úřad a Kancelář Veřejného
ochránce práv.
§ 27
Požadavky na vedoucího útvaru interního auditu, interního auditora a asistenta
interního auditora
(1) Vedoucím útvaru interního auditu a interním auditorem se může stát pouze fyzická
osoba, která má vysokoškolské vzdělání, úspěšně vykonala zkoušku profesní způsobilosti
interního auditora a má nejméně dvouletou praxi ve výkonu
a) interního auditu podle tohoto zákona nebo podle mezinárodních standardů pro profesní
praxi interního auditu vydaných Institutem interních auditorů (dále jen „mezinárodní
standardy“),
b) auditu zahraničních prostředků podle přímo použitelných předpisů Evropské unie,
c) auditorské činnosti podle zákona o auditorech nebo podle práva jiného členského státu
Evropské unie nebo
d) kontroly podle zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu.
(2) Vedoucího útvaru interního auditu Nejvyššího kontrolního úřadu jmenuje a odvolává
prezident Nejvyššího kontrolního úřadu po projednání s předsedou rozpočtového výboru
Poslanecké sněmovny.
(3) Asistentem interního auditora se může stát pouze fyzická osoba, která má
vysokoškolské vzdělání. Asistent interního auditora může při výkonu interního auditu
provádět pouze dílčí práce. Asistent interního auditora činí jednotlivé úkony interního auditu
z pověření a pod dohledem vedoucího útvaru interního auditu nebo interního auditora.
§ 28
Zkouška profesní způsobilosti interních auditorů
(1) Ministerstvo financí umožní vykonat zkoušku profesní způsobilosti interního auditora
na základě písemné žádosti žadatele. Ministerstvo financí do 30 dnů ode dne doručení žádosti
písemně sdělí žadateli den, místo a čas konání zkoušky profesní způsobilosti interního
auditora, soubor zkušebních otázek a seznam odborné literatury.
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(2) Zkouška profesní způsobilosti interního auditora se koná písemně. Účelem je ověřit,
zda má žadatel potřebné znalosti právních předpisů dopadajících na činnost interního auditora
a mezinárodních standardů.
(3) Brání-li žadateli ve vykonání zkoušky interního auditora v určitém termínu překážka
v zaměstnání nebo státní službě, stanoví se mu náhradní termín konání zkoušky.
(4) Jestliže osoba podle odstavce 2 zkoušku profesní způsobilosti interního auditora
nevykoná úspěšně, může ji třikrát opakovat, a to vždy nejdříve po 3 měsících.
(5) O úspěšném vykonání zkoušky profesní způsobilosti interního auditora vystaví
Ministerstvo financí osvědčení. Jeden stejnopis osvědčení se předá žadateli do vlastních
rukou, druhý uloží Ministerstvo financí. O neúspěšném vykonání zkoušky profesní
způsobilosti interního auditora vystaví Ministerstvo financí písemnou zprávu. Jeden stejnopis
zprávy se předá žadateli do vlastních rukou, druhý uloží Ministerstvo financí. Ministerstvo
financí vede evidenci vystavených osvědčení a písemných zpráv o neúspěšném vykonání
zkoušky.
(6) Za úspěšně vykonanou zkoušku profesní způsobilosti interního auditora se považuje
i úspěšně vykonaná zvláštní část úřednické zkoušky podle zákona o státní službě v oboru
služby audit. Ministerstvo financí uzná rovněž úspěšné vykonání srovnatelné zkoušky nebo
její části v jiném členském státě Evropské unie nebo uznané příslušným orgánem jiného
členského státu Evropské unie.
(7) Ministerstvo financí vyhláškou stanoví rozsah, způsob provedení a hodnocení
zkoušky profesní způsobilosti interního auditora včetně způsobu jejího provedení
a hodnocení.
§ 29
Udržování a zvyšování kvality interního auditu
(1) Správce veřejného rozpočtu nebo veřejný subjekt jednou za 5 let zajistí provedení
externího hodnocení kvality interního auditu podle mezinárodních standardů.
(2) Za externí hodnocení kvality interního auditu podle odstavce 1 se považuje i externí
potvrzení sebehodnocení interního auditu.
(3) Externí hodnocení kvality interního auditu může provádět pouzefyzická osoba, která
má nejméně čtyřletou praxi v
a)
b)
c)
d)

interním auditu podle tohoto zákona nebo podle mezinárodních standardů,
auditu zahraničních prostředků podle přímo použitelných předpisů Evropské unie,
auditorské činnosti podle zákona o auditorech nebo
kontrole podle zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu.

(4) Vedoucí útvaru interního auditu informuje o výsledcích externího hodnocení kvality
interního auditu schvalující osobu nebo pověřenou schvalující osobu.
(5) Útvar interního auditu Nejvyššího kontrolního úřadu předává zprávy o externím
hodnocení kvality interního auditu rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny.
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Díl 3
Příprava a výkon vrchního auditu a interního auditu
§ 30
Výkon vrchního a interního auditu
(1) Ministerstvo financí postupuje při výkonu vrchního auditu podle tohoto zákona,
mezinárodních standardů a kontrolního řádu s výjimkou § 9 písm. f),
§ 10 odst. 1 písm. c) a d), § 12 až 19, § 21, 24, 26 a 27.
(2) Správce veřejného rozpočtu, který vykonává interní audit podle § 24 odst. 1 písm. b),
postupuje podle tohoto zákona, mezinárodních standardů a kontrolního řádu s výjimkou
§ 9 písm. f),§ 10 odst. 1 písm. c) a d), § 12 až 19, § 21, 24, 26 a 27.
(3) Správce veřejného rozpočtu, u kterého je vykonáván interní audit podle § 24 odst. 1
písm. a), a veřejný subjekt postupují podle tohoto zákona a mezinárodních standardů.
(4) Správce veřejného rozpočtu a veřejný subjekt podle odstavce 3 vydají vnitřní předpis
k výkonu interního auditu (dále jen „statut útvaru interního auditu“), kterým upraví
způsob vydání a náležitosti pověření k výkonu interního auditu,
způsob zahájení a průběh výkonu interního auditu,
přizvání třetích osob k výkonu interního auditu v zájmu dosažení jeho účelu,
práva a povinnosti vedoucího útvaru interního auditu, interního auditora a asistenta
interního auditora, včetně povinnosti zachovávat mlčenlivost,
e) práva a povinnosti auditovaných.
a)
b)
c)
d)

(5) Statut útvaru interního auditu správce veřejného rozpočtu a jeho aktualizaci vypracuje
vedoucí útvaru interního auditu a schválí schvalující osoba; v případě kraje, obce, městských
částí hlavního města Prahy, městských obvodů statutárních měst a městských částí
statutárních měst schvalující orgán.
(6) Ministerstvo financí zveřejní mezinárodnístandardy způsobem umožňujícím dálkový
přístup a ve Finančním zpravodaji zveřejní jejich přehled, který aktualizuje o přehled platných
změn.
CELEX 32013R1303
§ 31
Plán vrchního auditu a interního auditu
(1) Útvar interního auditu zpracuje na základě vyhodnocení rizik střednědobý plán
interního auditu a roční plán interního auditu. Střednědobý plán interního auditu se sestavuje
na období 5 let.
(2) Roční plán interního auditu vychází ze střednědobého plánu interního auditu
s přihlédnutím ke každoročnímu vyhodnocení rizik. Roční plán interního auditu zahrnuje
pro jednotlivé plánované interní audity cíle, předmět a zaměření, zdroje potřebné pro jejich
uskutečnění včetně personálního zajištění a předpokládaný časový horizont jejich
uskutečnění.
(3) Plány interního auditu podle odstavce 1 a jejich aktualizaci schvaluje schvalující
osoba nebo pověřená schvalující osoba;v případě kraje, obce, městských obvodů statutárních
měst a městských částí statutárních měst schvalující orgán.
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(4) Plány auditního orgánu a jejich aktualizaci schvaluje osoba stojící v čele auditního
orgánu.
(5) Útvar interního auditu při plnění stanovených činností postupuje v souladu s plány
interního auditu. Vykonat interní audit mimo roční plán interního auditu je možné pouze
ve zvlášť odůvodněných případech.
(6) Pro vrchní audit Ministerstva financí se odstavce 1 až 5 použijí obdobně.
§ 32
Auditní spis
(1) Vedoucí útvaru interního auditu, interní auditor a asistent interního auditora pořizují
v souvislosti s přípravou a výkonem interního auditu a sledováním plnění přijatých opatření
dokumentaci, která umožní doložit ke zjištění interního auditu důkazy (dále jen „auditní
spis“).
(2) Vedoucí útvaru interního auditu má povinnost zajistit uložení auditního spisu.
(3) Pro vrchní audit Ministerstva financí se odstavce 1 a 2 použijí obdobně.
§ 33
Auditní zpráva
(1) Vedoucí útvaru interního auditu, interní auditor nebo asistent interního auditora
zpracuje písemný návrh auditní zprávy do 30 dnů, ve zvláště složitých případech do 60 dnů,
ode dne provedení posledního úkonu v rámci interního auditu uvedeného v návrhu auditní
zprávy a projedná jej s auditovanou osobou.
(2) Návrh auditní zprávy obsahuje zjištění, závěry, doporučení a datum provedení
posledního úkonu v rámci interního auditu. V případě, že auditovaná osoba neposkytne
při výkonu interního auditu požadovanou součinnost nebo poruší povinnost, uvede se tato
skutečnost do auditní zprávy.
(3) Auditovaná osoba ve lhůtě do 15 dnů ode dne projednání návrhu auditní zprávy,
není-li stanovena lhůta delší, může písemně vyjádřit své stanovisko k návrhu auditní zprávy.
Stanovisko auditované osoby je přílohou k auditní zprávě.
(4) Souhlasí-li vedoucí útvaru interního auditu, interní auditor nebo asistent interního
auditora s obsahem stanoviska auditované osoby, zapracuje jej do auditní zprávy. Pokud
vedoucí útvaru interního auditu, interní auditor nebo asistent interního auditora stanovisko
auditované osoby do auditní zprávy v plném rozsahu nezapracuje, zpracuje stanovisko
s uvedením důvodů, proč tak neučinil. Toto stanovisko je rovněž přílohou k auditní zprávě.
(5) Vedoucí útvaru interního auditu schvaluje návrh auditní zprávy a auditní zprávu,
kterou předá auditované osobě a schvalující osobě nebo pověřené schvalující osobě.
(6) Auditovaná osoba na základě auditní zprávy navrhne opatření směřující k odstranění
zjištěných nedostatků a lhůtu pro jejich uskutečnění. Nenavrhne-li auditovaná osoba opatření
směřující k odstranění zjištěných nedostatků, svůj postup v příloze k auditní zprávě písemně
odůvodní.
(7) Pro vrchní audit Ministerstva financí se odstavce 1 až 6 použijí obdobně.
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§ 34
Ukončení vrchního auditu a interního auditu
(1) Interní audit podle § 24 odst. 1 písm. a) je ukončen doručením auditní zprávy
schvalující osobě.
(2) Vrchní audit nebo interní audit podle § 24 odst. 1 písm. b) jsou ukončeny doručením
auditní zprávy schvalující osobě správce veřejného rozpočtu, u něhož byl vrchní audit nebo
interní audit proveden, nebo pověřené schvalující osobě veřejného subjektu, u něhož byl
vrchní audit nebo interní audit proveden.
(3) V případě, že po ukončení interního auditu vedoucí útvaru interního auditu, interní
auditor nebo asistent interního auditora zjistí, že auditní zpráva obsahuje závažné chyby nebo
opomenutí, opraví auditní zprávu a poskytne ji bez zbytečného odkladu všem osobám, které
obdržely původní auditní zprávu. Auditovaná osoba může vyjádřit k opravené auditní zprávě
své stanovisko. Ustanovení § 33 odst. 3 až 5 se použijí obdobně.
(4) Pro vrchní audit Ministerstva financí se odstavec 3 použije obdobně.
§ 35
Sledování plnění opatření
(1) Vedoucí útvaru interního auditu, interní auditor nebo asistent interního auditora
sleduje plnění opatření směřujících k odstranění zjištěných nedostatků. Nejsou-li opatření
plněna, uvědomí o tom vedoucí útvaru interního auditu schvalující osobu.
(2) Není-li schvalující osobou zjednána náprava, vedoucí útvaru interního auditu o tom
uvědomí příslušný výbor pro interní audit.
(3) Útvar Ministerstva financí vykonávající vrchní audit sleduje plnění opatření
směřujících k odstranění zjištěných nedostatků. Nejsou-li opatření plněna, uvědomí o tom
schvalující osobu správce veřejného rozpočtu, u něhož byl vrchní audit proveden, nebo
pověřenou schvalující osobu veřejného subjektu, u něhož byl vrchní audit proveden.
Hlava IV
Výbor pro interní audit a vládní výbor pro interní audit
§ 36
(1) Zřizuje se vládní výbor pro interní audit, který je poradním orgánem vlády.
(2) U ústředního správního úřadu, v jehož čele stojí člen vlády, se zřizuje výbor pro
interní audit.
(3) Vláda vydá statut vládního výboru pro interní audit a vzorový statut výboru pro
interní audit.
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Hlava V
Informační systémy Ministerstva financí
§ 37
Informace z centrálního systému účetních informací státu
Správce veřejného rozpočtu nebo veřejný subjekt si může vyžádat od správce veřejného
rozpočtu nebo veřejného subjektu, u kterého vykonává řídicí ekonomickou kontrolu druhého
stupně, vrchní audit nebo interní audit podle § 24 odst. 1 písm. b), účetní záznamy též
prostřednictvím centrálního systému účetních informací státu nebo si může vyžádat účetní
záznamy od správce centrálního systému účetních informací státu podle zákona o účetnictví.
Správce veřejného rozpočtu, veřejný subjekt nebo správce centrálního systému účetních
informací státu je povinen tyto účetní záznamy poskytnout.
§ 38
Výroční kontrolní zpráva
(1) Schvalující osoba a pověřená schvalující osoba zajistí každoročně zpracování výroční
kontrolní zprávy a její vložení do informačního systému Ministerstva financí v termínu
do 30. dubna kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, za který je výroční
kontrolní zpráva zpracována.
(2) Na Nejvyšší kontrolní úřad se odstavec 1 nepoužije.
(3) Ministerstvo financí stanoví vyhláškou strukturu a způsob předávání výroční
kontrolní zprávy.
§ 39
Výroční auditní zpráva
(1) Schvalující osoba správce veřejného rozpočtu, u kterého je zřízen útvar interního
auditu, a pověřená schvalující osoba veřejného subjektu, u kterého je zřízen útvar interního
auditu, zajistí zpracování výroční auditní zprávy a její vložení do informačního systému
Ministerstva financí v termínu do 30. dubna kalendářního roku následujícího po kalendářním
roce, za který je výroční auditní zpráva zpracována.
(2) Ministerstvo financí stanoví vyhláškou strukturu a způsob předávání výroční auditní
zprávy.
§ 40
Výroční shrnutí
(1) Ministerstvo financí vydává výroční shrnutí stavu a vývoje řízení a kontroly
veřejných financí a předkládá ho vládnímu výboru pro interní audit k projednání.
(2) Ministerstvo financí po projednání výročního shrnutí vládním výborem pro interní
audit předloží výroční shrnutí ke schválení vládě velhůtě do 31. května kalendářního roku
následujícího po kalendářním roce, za který je výroční shrnutí zpracováno.
(3) Ministerstvo financí do 30 dnů ode dne schválení vládou zašle výroční shrnutí na
vědomí Nejvyššímu kontrolnímu úřadu.
(4) Ministerstvo financí stanoví vyhláškou strukturu výročního shrnutí.
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§ 41
Informační systém pro koordinaci a vyhodnocování řízení a kontroly veřejných financí
(1) Informační systém pro koordinaci a vyhodnocování řízení a kontroly veřejných
financí je informačním systémem veřejné správy vedeným v elektronické podobě, ve kterém
jsou evidovány údaje o plánovaných řídicích ekonomických kontrolách druhého stupně
a o jejich výsledcích. Za tím účelem jsou přebírány i informace a údaje z jiných informačních
systémů a registrů.
(2) Správcem informačního systému pro koordinaci a vyhodnocování řízení a kontroly
veřejných financí je Ministerstvo financí. Ministerstvo financí zajistí přístup do informačního
systému pro koordinaci a vyhodnocování řízení a kontroly veřejných financí organizačním
složkám státu, státním fondům a státním příspěvkovým organizacím v rozsahu nezbytném pro
plnění povinností podle § 11 odst. 7.
(3) Ministerstvo financí stanoví vyhláškou lhůty a způsob předávání údajů podle
odstavce 1 do informačního systému pro koordinaci a vyhodnocování řízení a kontroly
veřejných financí a způsob jejich sdílení.
§ 42
Centrální kontaktní bod sítě Evropského úřadu pro boj proti podvodům
Ministerstvo financí plní povinnosti centrálního kontaktního bodu sítě Evropského úřadu
pro boj proti podvodům a podává tomuto úřadu hlášení podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího vyšetřování prováděné Evropským úřadem pro boj proti
podvodům 6).
CELEX 32012R0966, 32013R0883, 32013R1303
ČÁST TŘETÍ
KONTROLA PODLE MEZINÁRODNÍCH SMLUV
§ 43
(1) Stanoví-li tak mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu České republiky,
mohou kontrolu podle tohoto zákona vykonávat mezinárodní organizace svými orgány nebo
určenými zmocněnci, a to v rozsahu a za podmínek, které tato mezinárodní smlouva stanoví.
K tomu mohou vyžadovat u správců veřejného rozpočtu a veřejných subjektů spolupráci
při výkonu kontroly. Správci veřejného rozpočtu nebo veřejné subjekty jsou povinni tomuto
požadavku vyhovět a výkon kontroly umožnit.
(2) Umožňuje-li to smlouva podle odstavce 1, požadují správci veřejného rozpočtu nebo
veřejné subjekty od mezinárodních organizací zprávy o jimi provedené kontrole.

Čl. 3 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013
o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999.
6)
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ČÁST ČTVRTÁ
PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 44
(1) Veřejnosprávní kontrola nebo interní audit, které byly zahájeny podle zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon
o finanční kontrole), ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se
dokončí podle zákona č. 320/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona.
(2) Zprávy o výsledcích finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, za rok, který předchází roku nabytí
účinnosti tohoto zákona, se vypracují a předají podle zákona č. 320/2001 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
§ 45
(1) Pro účely § 27 odst. 1 písm. a) se za praxi v interním auditu považuje i praxe ve
veřejnosprávní kontrole nebo v interním auditu podle zákona č. 320/2001 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo ve správě daňových odvodů za
porušení rozpočtové kázně.
(2) Dosavadní zaměstnanec, který řídil útvar interního auditu správce veřejného rozpočtu
nebo veřejného subjektu, a dosavadní zaměstnanec, který vykonával interní audit u správce
veřejného rozpočtu nebo u veřejného subjektu, musí úspěšně vykonat zkoušku profesní
způsobilosti interního auditora podle § 28 do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
(3) Na dosavadního zaměstnance, který řídil útvar interního auditu správce veřejného
rozpočtu nebo veřejného subjektu po dobu alespoň 2 let, dosavadního zaměstnance, který
vykonával interní audit u správce veřejného rozpočtu nebo u veřejného subjektu po dobu
alespoň 2 let, a osobu, která vykonávala veřejnosprávní kontrolu podle zákona
č. 320/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo správu
daňových odvodů za porušení rozpočtové kázně po dobu alespoň 2 let, se nevztahuje
podmínka vysokoškolského vzdělání podle § 27 odst. 1 a 3.
(4) Odstavec 3 se nepoužije pro interní auditory ve služebním poměru státního
zaměstnance.

ČÁST PÁTÁ
ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 46
Zrušují se:
1.
2.

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (zákon o finanční kontrole).
Část dvacátá zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů
v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů.
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3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Zákon č. 123/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících
s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech
a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech
(služební zákon).
Část druhá zákona č. 426/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě
státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců
a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a některé další zákony.
Část šestá zákona č. 421/2004 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí.
Část jedenáctá zákona č. 482/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová
pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Část osmnáctá zákona č. 626/2004 Sb., o změně některých zákonů v návaznosti
na realizaci reformy veřejných financí v oblasti odměňování.
Část třicátá druhá zákona č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami,
spořitelními a úvěrními družstvy, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry
ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon
o finančních konglomerátech).
Část třináctá zákona č. 138/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o veřejných zakázkách.
Část třináctá zákona č. 342/2006 Sb., kterým se mění některé zákony související
s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony.
Zákon č. 298/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění
pozdějších předpisů.
Část sto dvacátá třetí zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech.
Část sto druhá zákona č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu.
Část osmnáctá zákona č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů
a o změně souvisejících zákonů.
Část devatenáctá zákona č. 457/2011 Sb., kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky.
Část patnáctá zákona č. 239/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Část devátá zákona č. 407/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb.,
o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Část šestnáctá zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně
některých souvisejících zákonů.
Část padesátá zákona č. 64/2014 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím kontrolního řádu.
Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.
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ČÁST ŠESTÁ
ÚČINNOST
§ 47
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.
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OBECNÍ ČÁST
Shrnutí dopadů navrhované legislativy
Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí a návrh zákona, kterým se mění
některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o řízení a kontrole veřejných financí
Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí nahrazuje dosud platný zákon
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Návrh zákona o řízení a kontrole
veřejných financí (dále jen „návrh zákona“) částečně transponuje směrnici 2011/85/EU
ze dne 8. listopadu 2011 o požadavcích na rozpočtové rámce členských států. Vzhledem
k tomu, že dne 27. ledna 2014 bylo zasláno České republice formální upozornění na
nedodržení termínu této transpozice, je Ministerstvo financí, jakožto gestor tohoto zákona,
povinno předložit návrh právní úpravy v co nejbližší době.
Systém řízení a kontroly veřejných financí je v současné době upraven v zákoně č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Tento systém sestává ze 3 subsystémů –
veřejnosprávní kontroly, kontroly podle mezinárodních smluv a vnitřního kontrolního
systému. Tato právní úprava byla vytvořena v rámci přípravy České republiky na vstup do EU
a je účinná již 13 let, kdy dosavadní novelizace pouze reagovaly na příslušné změny jiných
právních předpisů, souvisejících s ustanoveními zákona o finanční kontrole.
Současný zákon věnuje minimální pozornost úpravě interního auditu. Nedostatečné nastavení
role interního auditu v praxi způsobuje nesprávné nastavení kompetencí a dochází někdy ke
kumulaci jiných činnosti do stejné organizační jednotky s interním auditem. Dochází tak k
narušení nezávislosti interního auditu a omezování jeho činnosti. Stručná právní regulace
ponechává prostor pro různorodé uchopení funkce interního auditu. Při ochraně, především
národních prostředků, tak vzniká závislost na individuálních osobnostních předpokladech
konkrétního interního auditora bez možnosti dohledu nad jeho činností. Pro nastavení ochrany
všech veřejných prostředků (národních i zahraničních) je proto žádoucí rozšíření právní
regulace interního auditu a zavedení dohledu nad ním.
Stávající systém finanční kontroly podle zákona o finanční kontrole je složitý a konkrétní
postupy dle prováděcí vyhlášky značně nepřehledné. Nastavení systému finanční kontroly je v
mnohých organizacích a územních samosprávních celcích dostatečné pro ochranu veřejných
prostředků, ale pro nastavení řádného systému finanční kontroly u všech organizací veřejné
správy, které hospodaří a nakládají s veřejnými prostředky, nedává současný zákon
předpoklady.
Schvalovací postupy podle zákona o finanční kontrole jsou rigidní, bez možnosti nastavení,
které by odpovídalo potřebám konkrétní organizace a umožnilo jí bez nadbytečné
administrativní zátěže ošetřovat rizika spojená s hospodařením a nakládáním s veřejnými
prostředky. Stejné požadavky jsou kladeny na nejmenší organizace, jako například malé
mateřské školy, i na organizace se složitou organizační strukturou a tisíci zaměstnanci.
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V jednotlivých fázích schvalujícího postupu sice vystupují dvě osoby, každá však kontroluje
jinou oblast a v praxi tak nedochází k naplnění principu kontroly čtyř očí. Do procesu není
zakotvena role samostatného ověřovatele. Není výjimkou, že příkazce operace bere
schvalovací postup pouze jako administrativní proces bez zamyšlení nad jeho cílem
a naplnění jeho účelu. Vedoucí zaměstnanci si nejsou vědomi odpovědnosti za rizika,
o kterých rozhodují, a současný zákon nastavení této odpovědnosti nijak nezaručuje. Proces
řídící kontroly je de facto oddělen od reálného řízení a rozhodování o nakládání s veřejnými
prostředky.
Nakládání s veřejnými prostředky tedy doznává i přes existenci zákona významných trhlin
a ochrana veřejných prostředků není dostatečná. V řadě případů dochází k nadměrnému
překrývání, duplicitě a rozporuplným výstupům několika kontrolních a auditních aktivit
různých veřejných orgánů. V jiných případech naopak chybí dostatečná kontrola
administrativních procesů a finančních operací. Snaha o formální splnění požadavků bez
širšího pochopení celkového rámce kontrolního systému má mnohdy za následek vytváření
administrativně zatěžujících struktur. Právní úprava neřeší uspokojivě u orgánů veřejné
správy provádění kontrol hospodaření s prostředky poskytnutými České republice ze
zahraničí. Rovněž není uspokojivě zajištěno sdílení kontrolních informací a dokumentace,
které by mohlo předcházet opakování již provedených kontrol a nejistotě kontrolovaných
subjektů z důvodu rozdílných výsledků kontrol. Důsledkem těchto selhání systému vnitřního
řízení a kontroly jsou i tzv. korupční kauzy.
Cíle navrhované legislativy
Základním cílem navrhované legislativy je zjednodušení, unifikace a rozvoj současné
legislativní úpravy systému řízení a kontroly veřejných financí tak, aby tento systém byl
efektivní, snižoval byrokracii a umožňoval koordinaci různých systémů ověřování při
ochraně vnitrostátních a zahraničních veřejných prostředků na principu „jednotného
auditu“.
Návrh zákona definuje zodpovědnost konkrétních orgánů a osob za zavedení, udržování
a zdokonalování kontrolních mechanismů nezbytných pro výkon řádné správy
veřejných prostředků, včetně plnění schválených veřejných rozpočtů a hospodaření
s veřejnými prostředky. Jde o tzv. primární odpovědnost, která se v českém právním
řádu v legislativním textu objevuje buď v podobě „Osoba/Orgán má povinnost provést“
nebo oznamovací větou, tedy „Osoba/Orgán provede“. Pokud tato primární povinnost
není splněna, nastupuje sekundární odpovědnost, tedy například odpovědnost za škodu,
správně-právní odpovědnost, trestněprávní odpovědnost. Konkrétně se projeví
v následujících oblastech:
1. Aplikace principů 3E
Cílem Návrhu zákona na úrovni dopadu je podpora principů 3E – hospodárnosti, účelnosti
a efektivnosti. Obecně se jedná o principy, jejichž aplikace přibližuje způsob rozhodování
o veřejných prostředcích, který je běžný v případě rozhodování o vlastních prostředcích.
Jinými slovy jde o dosažení optimálního čerpání veřejných výdajů při dodržení platné
legislativy.
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2. Jednotný audit
Návrh zákona vychází z modelu jednotného auditu. Cílem jednotného auditu je omezovat
duplicitní kontroly a administrativní zátěž jak kontrolovaného, tak kontrolujícího. Principem
jednotného auditu je možnost spolehnout se na výsledky předchozích kontrol a sdílet
informace.
3. Zahrnutí doporučení EÚD a NKÚ
Do návrhu zákona jsou promítnuta následující doporučení EÚD i kontrol NKÚ, pro nové
programové období 2014–2020, která vyplývají z výsledků auditů:
•

zlepšit kontrolní systémy;

•

zaměřit kontrolu na ověřování přínosů a potřebnosti a současně i na dodržování
principů účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti;

•

nezaměřovat se pouze na formální chyby, které pak nesmyslně krátí žadatelům dotace;

•

nastavit kvalitnější monitorovací systémy s důrazem na dosahování výsledků.

4. Řešení zásadních problémů vyplývajících z praktické aplikace zákona o finanční
kontrole
•

Transpozice směrnice 2011/85/EU

•

Flexibilní nastavení rolí v procesu řídicí ekonomické kontroly
Návrh zákona upravuje schvalovací postupy řídicí ekonomické kontroly s výraznou
mírou flexibility. Je odpovědností schvalující osoby, jak jejich výkon v dané
organizaci nastaví, které zaměstnance nebo útvary do toho zapojí, v jaké míře a
v jakém pořadí. Návrh zákona při nastavení těchto postupů stanoví základní
podmínku, aby ve schvalovacím procesu vystupovaly alespoň dvě osoby (kontrola
4 očí).

•

Posílení a rozšíření role interního auditu
Návrh zákona, oproti současnému zákonu o finanční kontrole, věnuje roli interního
auditu celou řadu paragrafů. Návrh zákona stanovuje procesní pravidla nezbytná pro
splnění účelu interního auditu včetně postupu vypracovávání a předávání auditní
zprávy. Dále návrh zákona rozšiřuje působnost interního auditu, podrobněji definuje
interní audit, definuje požadavky na interního auditora, vedoucího interního auditu a
také stanoví povinnost plánovat výkon interního auditu na základě vyhodnocení rizik,
náležitosti plánů a omezení pro výkon interního auditu mimo roční plán pouze ve
zvlášť odůvodněných případech.

•

Výkon interního auditu u podřízených organizací ze strany zřizovatele
Návrh zákona umožňuje, aby vedle řídicí ekonomické kontroly byl u podřízených
organizací vykonáván také interní audit. Správci veřejného rozpočtu, u nichž
nedochází ke zřízení útvaru interního auditu ze zákona, mají oprávnění útvar interního
auditu zřídit.
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•

Zřízení výborů pro interní audit
Dalším nástrojem k posílení postavení a výkonu interního auditu jsou výbory pro
interní audit. V Českém právním řádu jde o zcela nový prvek řízení a kontroly
veřejných financí. Výbor pro interní audit je primárně orgánem dohlížejícím na celý
systém. Pro zajištění nezávislosti interního auditu má i některé rozhodovací pravomoci
(např. dává souhlas ke schválení statutu a plánům interního auditu). Výbory pro interní
audit také zajišťují poskytování poradenských služeb s cílem zajistit přiměřený
a efektivní systém řízení a kontroly veřejných financí a zvláště účinný interní audit.
ZVLÁŠTNÍ ČÁST

ČÁST PRVNÍ – ÚVODNÍ USTANOVENÍ
K § 1 Předmět zákona
Jedná se o obecné vymezení okruhu společenských vztahů, které návrh zákona upravuje. Jde
o společenské vztahy, které vznikají, realizují se a zanikají při hospodaření s veřejnými
prostředky. Předmětem návrhu zákona nemá být obecná úprava procesu kontroly, ta je
předmětem kontrolního řádu, který se subsidiárně použije i na vztahy v rámci systému
vnitřního řízení a kontroly např. při výkonu řídicí ekonomické kontroly II. stupně u žadatelů
a příjemců veřejné finanční podpory.
Návrh zákona navazuje na přímo použitelná nařízení Evropské unie, zejména nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se
stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom)
č. 1605/2002 (dále jen „finanční nařízení“) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
1303/2013 ze dne 17. prosince 2013, o společných ustanoveních o Evropském fondu pro
regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském
fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu
soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č.
1083/2006, a dále na přímo použitelná nařízení EU, která upravují bližší pravidla čerpání
prostředků z rozpočtu Evropské unie. Sdílené řízení s členskými státy je definováno v čl. 59
finančního nařízení. Dle čl. 175 finančního nařízení se části první (společná ustanovení) a třetí
(závěrečná a přechodná ustanovení) použijí na příjmy a výdaje orgánů a subjektů uvedených v
nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova
z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském fondu pro
regionální rozvoj, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 ze dne 5.
července 2006 o Evropském sociálním fondu, nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11.
července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj,
Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, v nařízení Rady (ES) č. 1084/2006 ze dne
11. července 2006, kterým se zřizuje Fond soudržnosti, nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 ze
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dne 27. července 2006 o Evropském rybářském fondu, jakož i fondů pro oblast svobody,
bezpečnosti a práva, včetně fondů v rámci programu „Solidarita a řízení migračních toků“,
které jsou spravovány v rámci sdíleného řízení dle čl. 59, není-li v hlavě II stanoveno jinak.
Řízení a kontrola veřejných financí zahrnuje řídicí a kontrolní mechanismy (včetně řídicí
ekonomické kontroly) a interní audit, a to jak po stránce organizační, tak po stránce funkční
a obsahové.
Ustanovení o struktuře řízení a kontroly veřejných financí je významné pro pochopení
hlavních prvků, které jsou začleněny v systémech vnitřního řízení a kontroly každého správce
veřejného rozpočtu a každého veřejného subjektu.
Každá organizace veřejné správy, která hospodaří s veřejnými prostředky, má svůj systém
řízení a kontroly veřejných financí. Systém řízení a kontroly veřejných financí je souhrn
procesů a nástrojů nezbytných k řízení organizace a ochraně veřejných prostředků. Tyto
procesy a nástroje lze rozdělit s ohledem na jejich účel do 3 skupin:
a) řídicí a kontrolní mechanismy – např. rozpočet a plánování, vymezení pravomocí
a činností jednotlivých útvarů, řízení rizik, řídicí ekonomická kontrola, ekonomická služba,
b) interní audit – systematické hodnocení procesů organizace, zaměřené na přidávání
hodnoty, tedy na odhalování nedostatků a systémových selhání a zejména příčin jejich vzniku
a následné formulace doporučení ke zlepšení
c) kontrola podle mezinárodních smluv –kontrola v případě čerpání dotací z rozpočtů
mezinárodních organizací (např. NATO).

Systém řízení a
kontroly
veřejných financí

Řídicí a kontrolní
mechanismy
Interní audit

kontrola podle
mezinárodních
smluv

Obrázek 1 - Předmět zákona – systematika

Na rozdíl od pojmu „vnitřní kontrola“ všeobecně chápaného v českém prostředí zpravidla jen
jako inspekční činnosti, je v návrhu zákona řízení a kontrola veřejných financí chápána
skutečně jako systém, tedy jako soubor prvků, které ovlivňují sebe navzájem i celek. Každý
z jednotlivých prvků je nějakým způsobem závislý alespoň na jednom dalším prvku. Když je
systém rozdělen na jednotlivé části, ztrácí své vlastnosti.
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Působnost zákona
K§2
Předložený návrh zákona částečně implementuje směrnici Rady č. 2011/85/EU ze dne
8. listopadu 2011 o požadavcích na rozpočtové rámce členských států. Tato směrnice
členským státům ukládá povinnost nastavit systémy řízení a kontroly veřejných financí ve
všech organizacích sektoru vládních institucí. Smyslem tohoto požadavku Evropské unie je
zajistit dostupnost spolehlivých fiskálních údajů jako nutný předpoklad pro výkon dohledu
a monitorování, které umožní rychlou reakci v případě neočekávaného rozpočtového vývoje
členských států. Osobní působnost návrhu zákona je stejná jako v případě zákonů
o rozpočtové odpovědnosti (sněmovní tisky č. 411, 412 a 413), které jsou primárním
nástrojem implementace směrnice č. 2011/85/EU.
Sektor vládních institucí a jeho subsektory definuje nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů
v Evropské unii. Sektor vládních institucí zahrnuje všechny instituce bez ohledu na jejich
právní formu, které jsou producenty veřejných statků a veřejných služeb a jsou
financovány z prostředků daňových poplatníků nebo se zabývají přerozdělením těchto
prostředků. 1 Sektor vládních institucí se dále člení na:
•

centrální vládní instituce (např. ministerstva a jiné ústřední orgány státní správy, státní
příspěvkové organizace, státní fondy a jiné mimorozpočtové fondy, veřejné vysoké
školy),

•

národní vládní instituce 2,

•

místní vládní instituce (např. územní samosprávné celky a jejich zřizované
organizace),

•

fondy sociálního zabezpečení (zdravotní pojišťovny).

Návrh zákona rozlišuje dvě základní kategorie organizací, které spadají do jeho působnosti.
Prvním typem je správce veřejného rozpočtu, na kterého dopadají povinnosti návrhu zákona
v plném rozsahu (např. ministerstva a jiné ústřední orgány státní správy, územní samosprávné
celky). Druhým typem jsou veřejné subjekty, které se vyznačují určitou mírou podřízenosti
nebo závislosti na správcích veřejného rozpočtu. Jde zejména o organizace zřizované správci
veřejného rozpočtu (např. příspěvkové organizace). Vedle těchto dvou kategorií jsou
v působnosti návrhu zákona další subjekty, které mají specifické postavení, jež je odůvodněno
jejich zvláštním postavením v rámci institucí veřejného sektoru (veřejné vysoké školy,
veřejné výzkumné instituce).
Návrh zákona se vztahuje jen na organizace, které jsou taxativně vymezeny, tedy na:
•

správce veřejného rozpočtu (§ 4 písm. a)),

•

veřejný subjekt (§ 4 písm. b)),

1

Seznam vládních institucí předávají členské státy Komisi.

2

V České republice žádná instituce nevykazuje znaky národní vládní instituce.
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•

veřejné vysoké školy a veřejné výzkumné instituce (v omezeném rozsahu).

Zákon se nevztahuje na Českou národní banku.
K odst. 1
Zákon se vztahuje na správce veřejného rozpočtu (viz § 4 písm. a) návrhu zákona):
1. Organizační složka státu, která je správcem kapitoly státního rozpočtu podle
§ 3 písm. g) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů:
ústřední orgány státní správy a další organizační složky státu, stanoví-li zvláštní zákon, že
tyto organizační složky státu mají samostatnou kapitolu ve státním rozpočtu nebo že mají
postavení ústředního orgánu státní správy anebo že mají postavení ústředního orgánu státní
správy pro rozpočtové účely. Kapitoly státního rozpočtu stanoví vyhláška č. 323/2002 Sb.,
o rozpočtové skladbě.
2. Státní fond:
a. Státní fond rozvoje bydlení, zřízený zákonem č. 211/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů,
b. Státní fond dopravní infrastruktury, zřízený zákonem č. 104/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů,
c. Státní fond kultury České republiky, zřízený zákonem č. 239/1992 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů,
d. Státní fond kinematografie, zřízený zákonem č. 496/2012 Sb.,
o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých
zákonů (zákon o audiovizi), ve znění pozdějších předpisů,
e. Stání fond životního prostředí České republiky,
č. 388/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

zřízený

zákonem

f. Státní zemědělský intervenční fond, zřízený zákonem č. 256/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů.
3. Kraj podle čl. 99 Ústavy a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů.
4. Obec podle čl. 99 Ústavy a zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů.
5. Dobrovolný svazek obcí podle § 49 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů.
6. Regionální rada regionu soudržnosti podle zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře
regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů.
7. Zdravotní pojišťovny (zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České
republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových,
podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů).
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Zákon se dále vztahuje na veřejné subjekty (viz § 4 písm. b) návrhu zákona). Veřejný
subjekt má odlišné postavení od správce veřejného rozpočtu.
V souvislosti s pojmenováním byla vzata do úvahy i skutečnost, že výraz „veřejný subjekt“
navozuje automaticky otázku právní osobnosti (právní subjektivity). Proto je třeba zdůraznit,
že pro účely tohoto návrhu zákona není rozhodné, zda uvažovaná entita, například
„organizační složka státu“, zahrnutá pod pojem „veřejný subjekt“, má právní osobnost
(právní subjektivitu).
Veřejnými subjekty jsou:
1. Organizační složka státu, která není správcem kapitoly státního rozpočtu,
2. Státní příspěvková organizace,
3. Správa železniční dopravní cesty, která má formu státní organizace,
4. Městská část hlavního města Prahy podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
ve znění pozdějších předpisů,
5. Městský obvod nebo městská část statutárního města,
6. Příspěvková organizace zřízená krajem, obcí, městskou částí hlavního města Prahy,
městským obvodem statutárního města, městskou části statutárního města nebo
dobrovolným svazkem obcí,
7. Školská právnická osoba zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,
obcí, městským obvodem statutárního města, městskou částí statutárního města nebo
dobrovolným svazkem obcí.
Návrh zákona rozlišuje dva typy organizací – správce veřejného rozpočtu a veřejný
subjekt z důvodu, že jim stanoví odlišná práva a povinnosti. Veřejné subjekty jsou ve své
podstatě určitým způsobem podřízené organizace, které jsou zejména z finančního hlediska
závislé na organizacích, které k nim vykonávají funkci zřizovatele, příp. zakladatele. Proto
správce veřejného rozpočtu v rámci výkonu zřizovatelských funkcí provádí kontrolu
nakládání s veřejnými prostředky i těmito podřízenými organizacemi. U správce veřejného
rozpočtu, na rozdíl od veřejného subjektu, se zřizuje ze zákona útvar interního auditu, pokud
jsou splněna kritéria stanovená v § 22 odst. 1.
K odst. 2
S ohledem na postavení veřejných vysokých škol jako subjektů se zaručeným samosprávným
postavením a odpovídající akademickou svobodou návrh zákona stanoví, že veřejné vysoké
školy mají povinnost zavést řízení a kontrolu veřejných financí, které sestávají z řídicích
a kontrolních mechanismů a interního auditu, rozhodnou-li o jeho zřízení. Přitom postupují
přiměřeně k ustanovením tohoto návrhu zákona (např. § 10 odst. 4, § 15 odst. 8). S ohledem
na jejich právní postavení budou postupovat přiměřeně k ustanovením, která se vztahují na
správce veřejného rozpočtu. Za zavedení řízení a kontroly veřejných financí je odpovědný
rektor.
K zavedení systému vnitřního řízení a kontroly v jejich samosprávné působnosti vydají
veřejné vysoké školy vnitřní předpis, který podléhá registraci Ministerstva školství, mládeže
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a tělovýchovy. Tato povinnost je součástí doprovodného změnového zákona, kterým se mimo
jiné mění i § 17 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), který upravuje vnitřní předpisy veřejné vysoké školy.
Na veřejné výzkumné instituce platí výše uvedené obdobně.
K§3
Návrh zákona se nevztahuje na zpravodajské služby, Generální inspekci bezpečnostních
sborů, Národní bezpečnostní úřad a Policii České republiky a Celní správu České republiky
při nakládání se zvláštními finančními prostředky při získávání poznatků o trestné činnosti,
používání podpůrných operativně pátracích prostředků, používání operativně pátracích
prostředků, v souvislosti se zajišťováním krátkodobé ochrany osoby a při poskytování
zvláštní ochrany a pomoci. Jejich vyloučení z působnosti návrhu zákona je dáno zvláštním
charakterem poskytovaných veřejných služeb. V tomto případě stanoví vláda zvláštní postupy
upravující systém řízení a kontroly veřejných financí (řídicí a kontrolní mechanismy a interní
audit) a předávání výročních zpráv o fungování tohoto systému.
K § 4 Vymezení některých pojmů
Ke změně terminologie oproti stávající právní úpravě předkladatel přistoupil z důvodu, že se
podstatným způsobem mění věcný obsah původně používaných pojmů. Předkladatel má za to,
že pokud by se používali stejné pojmy pro vyjádření obsahově odlišných funkcí, došlo by k
značným problémům s jejich výkladem a následnou aplikací.
Navržená právní úprava umožňuje ponechání stávajících funkcí v elektronických systémech
pod podmínkou, že vnitřní předpis vymezí „přechodník“ mezi pojmy jako příkazce operace,
správce rozpočtu a hlavní účetní a nově používanými pojmy ověřovatel a schvalovatel,
případně, že vnitřní předpis stanoví, že tyto dnes zavedené funkce, například správce
rozpočtu, se budou vyskytovat nad rámec navrhovaných funkcí ověřovatele a schvalovatele.
Návrh zákona přináší zásadní změnu ve funkcích, které se podílejí na řídicí ekonomické
kontrole zejména s ohledem na značný počet malých organizací, zejména malých obcí
a malých příspěvkových organizací, které s ohledem na svou velikost, nemají dostatečné
personální vybavení. Návrh zákona vychází z předpokladu, že i u nejmenších organizací jsou
vždy dvě osoby – např. starosta nebo ředitel a účetní. Proto i procesy řídicí ekonomické
kontroly jsou navrženy tak, že dvě osoby jsou pro jejich nastavení dostačující. Dále, na rozdíl
od stávajícího zákona o finanční kontrole, návrh zákona umožňuje, že osoby, které se budou
na schvalování podílet, nemusí být ve všech případech zaměstnanci obce, tedy na rozdíl
od stávajícího stavu se řídicí ekonomické kontroly bude moct účastnit účetní tzv. „na fakturu“
nebo místostarosta. Toto neplatí pro největší organizace, tj. organizace, které povinně zřizují
ze zákona útvar interního auditu (srov. § 22 odst. 1).
Ministerstvo financí jako ústřední orgán státní správy pro řízení a kontrolu veřejných financí
zajistí metodickou podporu a pomoc v rámci implementace návrhu zákona. Tato metodická
pomoc bude zaměřena zejména na změnu systému řízení a kontroly veřejných financí, kterou
návrh zákona v praxi vyvolá a která souvisí i se změnou terminologie. Ministerstvo financí
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připraví vysvětlovací kampaň ve formě metodických pomůcek, vzorových směrnic
a workshopů. Cílovými skupinami budou zejména organizace státní správy, kraje a obce.
K písm. a) správce veřejného rozpočtu
Viz komentář k § 2 odst. 1
K písm. b) veřejný subjekt
Viz komentář k § 2 odst. 1
K písm. c) veřejné prostředky
Cílem návrhu zákona je zajistit stejnou úroveň ochrany pro všechny veřejné prostředky, tedy
nejen pro veřejné příjmy a veřejné výdaje, ale také pro veřejný majetek, a to bez ohledu
na jejich zdroje (zahraniční, evropské, národní).
K písm. d) veřejný rozpočet
Ustanovení zahrnuje pod pojmem „veřejný rozpočet“ rozpočtové nástroje pro financování
veškerých funkcí státu a územní samosprávy.
K písm. e) schvalující orgán
V ustanovení je uveden taxativní výčet kolektivních orgánů správců veřejných rozpočtů, které
jako výkonné orgány nesou odpovědnost jednak za plnění veřejných rozpočtů při zajišťování
předmětu činnosti těchto správců veřejných rozpočtů a veřejných subjektů v působnosti těchto
správců a jednak za zavedení, udržování a zdokonalování přiměřeného a účinného řízení
a kontroly, které bude poskytovat dostatečnou záruku, že správa veřejných financí je
důvěryhodná, řádná a spolehlivá.
Schvalující orgán je kolektivní orgán a vykonává zejména dohled nad zavedením systému
vnitřního řízení a kontroly. Jiné právní předpisy, které upravují postavení těchto kolektivních
orgánů (např. zákon o krajích, zákon o obcích, zákon o hlavním městě Praze), mu dávají
následně k dispozici konkrétní nástroje, prostřednictvím nichž schvalující orgán zajistí
zdokonalování systému, případně jeho uvedení do souladu s tímto zákonem. Těmito nástroji
jsou například usnesení vlády nebo usnesení rady obce.
K písm. f) schvalující osoba
Schvalující osoba je osoba, která stojí v čele organizace, která nakládá s veřejnými
prostředky. Spolu se schvalujícím orgánem nesou celkovou odpovědnost za zavedení systému
řízení a kontroly veřejných financí.
S ohledem na zajištění vyšší právní jistoty návrh zákona výslovně stanoví, kdo je schvalující
osobou u územních samosprávných celků, regionálních rad regionů soudržnosti a zdravotních
pojišťoven.
V případě dobrovolného svazku je schvalující osobou osoba, která je určena stanovami
(srov. § 50 odst. 2 písm. c) zákona o obcích). 3

Je zcela na členech svazku, jaké orgány si zřídí, jak mají být ustavovány, jakou formou a v jakých věcech mají
rozhodovat. Stanovy by měly určit orgán oprávněný ke kontrole hospodaření s majetkem svazku obcí a s
jeho finančními prostředky a upravit jeho práva a povinnosti (viz § 39 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb.).
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K písm. g) pověřená schvalující osoba
Pověřenou schvalující osobou je osoba, která stojí v čele veřejného subjektu. Pověřená je tato
osoba ze zákona v důsledku toho, že stojí v čele veřejného subjektu. Žádné pověření se ze
strany správce veřejného rozpočtu, schvalujícího orgánu nebo schvalující osoby nevydává.
V řízení a kontrole veřejných financí u veřejného subjektu má pověřená schvalující osoba
srovnatelné postavení jako schvalující osoba ve vztahu k odpovědnosti za řízení a kontrolu
veřejných financí u správce veřejného rozpočtu.
K písm. h) řídicí ekonomická kontrola
Řídicí ekonomická kontrola nahrazuje postupy řídicí kontroly a veřejnosprávní kontroly dle
původního zákona o finanční kontrole. Řídicí ekonomická kontrola je součástí řízení
a kontroly veřejných financí a lze ji definovat jako proces zahrnující hodnotící a schvalující
postupy, jejichž cílem je zajistit dodržování cíle řízení a kontroly veřejných financí podle § 5
a požadavků na zavedení tohoto systému podle § 6 při realizaci veřejných příjmů
a vynakládání veřejných výdajů.
Stěžejní je zejména zásada přiměřenosti vyjádřená v § 6 odst. 2 návrhu zákona. Nejde jen
o přiměřenost nákladů na zavedení systému, ale také o odstranění zbytečného formálního
ověřování. Tato ustanovení je nezbytné vykládat v kontextu celého návrhu zákona a zejména
tedy prizmatem zásad, na nichž je vystavěn. Jsou určité operace, jejichž realizace a možnost
ovlivnění ze strany příslušného správce veřejného rozpočtu nebo veřejného subjektu je
omezena. Může jít například o příjmy stanovené zákonem, resp. příjmy, u nichž nárok
vyplývá přímo ze zákona, a nejsou vázána na projev vůle příslušné organizace. Nárok na tyto
příjmy vzniká ex lege, ne na základě smlouvy nebo rozhodnutí, a proto u těchto příjmů nelze
z povahy věci provádět řídicí ekonomickou kontrolu v plném rozsahu (srov. § 11 odst. 5
návrhu zákona). Obdobná situace bude u výdajů, které není možné ovlivnit – např. rozhodnutí
soudu. I v těchto případech budou fáze řídicí ekonomické kontroly, případně hodnocení
omezené.
Veřejnosprávní kontrola jako institut není v návrhu zákona obsažena, ale její funkce
zůstává. Podle návrhu zákona bude mít podobu řídicí ekonomické kontroly druhého
stupně (srov. § 11 odst. 2). V těchto případech se postupuje podle kontrolního řádu.
K písm. i) veřejná finanční podpora
Obsah pojmu „veřejná finanční podpora“ je vymezen tak, aby mohl být aplikován pro účely
návrhu zákona – tj. adekvátně ve všech možných vznikajících, trvajících, měnících se či
zanikajících vztazích v systému vnitřního řízení a kontroly. Nelze ho považovat
za synonymum k pojmu veřejná podpora. Ne každá poskytnutá veřejná finanční
podpora je veřejnou podporou ve smyslu evropských předpisů. Např. odpuštění penále za
nezaplacení pojistného v důsledku odstranění tvrdosti zákona je veřejnou podporou
de minimis ve smyslu evropských předpisů, tudíž je zaznamenávána a sledována, ale nejde
o veřejnou finanční podporu ve smyslu návrhu zákona. Obdobné platí např. v případě slev
na dani.
Uvedený přístup umožňuje veřejnou finanční podporu vymezit jako jakýkoliv výdaj

37
poskytnutý ze schváleného veřejného rozpočtu na základě žádosti bez adekvátního
protiplnění(nejde o výdaj na dodávku, službu nebo stavební práce). Pod tento pojem lze
zařadit například příspěvky poskytované ze státního rozpočtu na výkon státní správy
(přenesené působnosti) u obcí a krajů, příspěvek ze státního rozpočtu obcím a krajům
na výdaje spojené s volbami, příspěvek na provoz příspěvkové organizace.
Veřejná finanční podpora je v návrhu zákona definována značně široce, a to zejména
z důvodu partikularismu právního řádu České republiky. Spadají sem různé formy dotací,
návratných finančních výpomocí, příspěvků a jiných forem veřejné finanční podpory, které
jsou v různých právních předpisech různě nazývány. Je řada předpisů, na jejichž základě se
veřejná finanční podpora poskytuje. Tomu odpovídají i různé formy jejího poskytování a také
různé právní tituly, které příjemce k čerpání podpory opravňují. Situace je o to složitější, že
do toho vstupují i předpisy, které upravují poskytování zahraničních finančních prostředků
(nejen z Evropské unie). Veřejnou finanční podporou jsou tedy i prostředky poskytnuté na
základě rozhodnutí nebo smlouvy ze schváleného veřejného rozpočtu k tomu oprávněným
poskytovatelem příjemci na stanovený účel.
Veřejná finanční podpora se zachycuje v rozpočtové skladbě v následujících podseskupeních
rozpočtových položek:
521 – Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům,
522 – Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím,
532 – Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně,
533 – Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím,
631 – Investiční transfery podnikatelským subjektům,
632 – Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím,
633 – Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně,
634 – Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně,
635 – Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím,
637 – Investiční transfery obyvatelstvu.
V této souvislosti je nezbytné zdůraznit, že poskytnutí jakékoliv veřejné finanční podpory
musí být v souladu s přímo použitelnými právními předpisy Evropské unie a zákonem
č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona
o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů.
K písm. j) zaměstnanec
Definice byly doplněny s ohledem na partikularismus právního řádu v případě zaměstnání
ve veřejné správě. Pracovněprávní předpisy ve veřejné správě jsou následující:
•
•
•

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě,
zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů,
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• zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání,
• zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků.
S ohledem na věcnou působnost návrhu zákona, která je dána směrnici č. 2011/85/EU, návrh
zákona dopadá na všechny zaměstnance ve veřejné správě, a to bez ohledu na to, kterým
právním předpisem se řídí jejich zaměstnanecký, resp. služební poměr.
ČÁST DRUHÁ – ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ MECHANISMY A INTERNÍ AUDIT
Hlava I – Obecná ustanovení
K § 5 Cíl řízení a kontroly veřejných financí
Ustanovení upravuje zásady 3E (hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti) a reaguje na nutnost
uvést právní úpravu ČR do souladu s evropskou legislativou. Zásady uvedené v tomto
ustanovení musí být dodrženy nejen při uskutečňování jednotlivých operací, ale také při
zavedení, udržování a zdokonalování systému řízení a kontroly veřejných financí. Povinnost
dodržovat zásady hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti (zásada řádného finančního řízení)
vychází z evropských nařízení, zejména čl. 30 finančního nařízení (CELEX 32012R0966)
a čl. 4 odst. 8 a čl. 122 odst. 1 obecného nařízení k fondům EU (CELEX 32013R1303).
Neméně důležitou povinností členských států EU je nastavit systémy vnitřního řízení
a kontroly tak, aby umožnily účinné předcházení nesrovnalostem a podvodům. S tím souvisí
i povinnost oznamovat nesrovnalosti související s prostředky EU (srov. § 51 návrhu zákona,
čl. 122 odst. 2 nařízení EU č. 1303/2013, čl. 59 odst. 2 písm. b) nařízení EU č. 966/2012).
Cílem řízení a kontroly veřejných financí je poskytnutí nástrojů ke správě a řízení, včetně
kontroly hospodaření s veřejnými prostředky (tedy nejen s peněžními prostředky veřejných
rozpočtů, ale i s ostatním veřejným majetkem) tak, aby bylo v kontextu přijatých veřejných
politik, strategií a koncepcí zabezpečeno řádné plnění úkolů svěřených vykonavatelům
veřejné správy.
Aplikační praxe včetně rozhodovací praxe nejvyšších soudů České republiky ukazuje,
že takto definovaný cíl může být významným ustanovením zákona. Jde o nezbytné a důležité
interpretační pravidlo, které v mnoha případech pomáhá správné aplikaci zákona v souladu
s principy řádné správy s cílem poskytnutí maximální míry právní jistoty adresátům příslušné
právní normy.
Všechny operace musí být posuzovány a hodnoceny podle hledisek hospodárnosti, účelnosti
a efektivnosti. Nezbytným předpokladem pro hodnocení hledisek hospodárnosti,
účelnosti a efektivnosti je definování cílů.
Zásada hospodárnosti stanoví pro řádné uskutečňování operací podmínku, že zdroje musí být
k dispozici ve správnou dobu, v dostatečném množství, v přiměřené kvalitě
a za nejvýhodnější cenu. Těmito zdroji se nemyslí jen finanční prostředky, ale může jít
například o jiný majetek případně majetková práva, licence nebo lidské zdroje.
Všechny výše uvedené zásady se uplatňují společně, ve vzájemných souvislostech tak,
aby byl cíl řízení a kontroly veřejných financí dosažen, tj. každá operace musí být
účelná, hospodárná a efektivní (účinná) zároveň.
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K § 6 Povinnosti správce veřejného rozpočtu a veřejného subjektu
K odst. 1
Aby mohl být systém vnitřního řízení a kontroly zaveden v souladu s požadavky tohoto
zákona tak, aby naplnil svůj primární cíl (§ 5), musí být nedílnou součástí běžných postupů,
a to jak na úrovni pracovníků příslušných úřadů, tak na úrovni postupů schvalujícího orgánu
nebo schvalující osoby. Předpokládá se, že tento systém řízení a kontroly veřejných financí
bude formalizován ve vnitřních předpisech jak správců veřejných rozpočtů, tak i veřejných
subjektů. Jak již bylo akcentováno výše, formální naplnění požadavků zákona neumožní
naplnění jeho cíle, a proto je nezbytné, aby principy, které tento zákon zakotvuje, byly
integrální součástí všech postupů a procesů, které mají nebo můžou mít vliv na veřejné
prostředky.
Ustanovení § 6 odst. 1 stanoví odpovědnost konkrétních orgánů a osob za zavedení,
udržování, zdokonalování a vyhodnocování řízení a kontroly veřejných financí, kterými jsou
u
správce veřejného rozpočtu odpovědný schvalující orgán (§ 4 písm. e) návrhu zákona)
a schvalující osoba (§ 4 písm. f) návrhu zákona) a
- veřejného subjektu schvalující orgán (§ 4 písm. e) návrhu zákona) a pověřená
schvalující osoba (§ 4 písm. g) návrhu zákona).
To, jakým způsobem bude schvalující orgán, schvalující osoba a pověřená schvalující osoba
naplňovat povinnosti zde stanovené, závisí na vymezení pravomocí těchto orgánů. Tyto
pravomoci jsou upraveny v jiných právních předpisech – např. zákon o obcích, zákon
o krajích, zákon o hlavním městě Praze, zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných
ústředních orgánů státní správy České republiky. Účelem návrhu zákona není tyto pravomoci
rozšiřovat.
-

Organizační uspořádání nastavení řízení a kontroly veřejných financí u územních
samosprávných celků je znázorněno v přílohách č. 1 a 2 této zprávy.
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Rozdělení pravomocí a odpovědností u krajů a obcí znázorňují následující tabulky:
Zákon o krajích - kompetence
Kraj Schvalujíc Rada kraje - zabezpečuje hospodaření kraje podle
í orgán
schváleného rozpočtu
- vykonává zřizovatelské funkce
- ukládá krajskému úřadu úkoly v oblasti
samostatné působnosti a kontroluje jejich
plnění
- jmenuje a odvolává vedoucí odborů
krajského úřadu
- přezkoumává opatření přijatá krajským
úřadem v samostatné působnosti
Schvalujíc
í osoba

Ředitel
krajského
úřadu

- je nadřízeným všech zaměstnanců kraje
zařazených do krajského úřadu
a kontroluje jejich činnost
- vydává zejména organizační a pracovní
řád, spisový řád a skartační řád krajského
úřadu,
- plní úkoly stanovené v samostatné
působnosti radou

Tabulka 1 - Rozdělení kompetencí a odpovědností – kraj

Návrh zákona –
odpovědnost
- zajišťují
zavedení,
udržování,
zdokonalování
a vyhodnocování
řízení a kontroly
veřejných financí,
tedy řídicích a
kontrolních
mechanismů a
interního auditu
- vzájemně se
koordinují
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Zákon o obcích - kompetence
Obec

Schvalující
orgán

Rada obce

- zabezpečuje hospodaření obce
podle schváleného rozpočtu
- vykonává zřizovatelské funkce
- kontroluje plnění úkolů obecním
úřadem
- jmenuje a odvolává vedoucí
odborů obecního úřadu
- přezkoumává opatření přijatá
obecním úřadem v samostatné
působnosti

Schvalující
osoba

Starosta

- rozhoduje o záležitostech
samostatné působnosti obce

Návrh zákona –
odpovědnost
- zajišťují zavedení,
udržování,
zdokonalování
a vyhodnocování
řízení a kontroly
veřejných financí,
tedy řídicích
a kontrolních
mechanismů a
případně interního
auditu
- vzájemně se
koordinují

- ukládá úkoly tajemníkovi
Tabulka 2 - Rozdělení kompetencí a odpovědností – obec

Zákon o obcích kompetence
Malá
obec

Schvalující
osoba

Starosta

- rozhoduje
o záležitostech
samostatné
působnosti obce

Návrh zákona – odpovědnost
- zajišťuje
zavedení,
udržování,
zdokonalování
a vyhodnocování
řízení a kontroly
veřejných financí,
tedy řídicích
a kontrolních
mechanismů

Tabulka 3 - Rozdělení kompetencí a odpovědností - malá obec

- je
schvalovatel
v řídicí
ekonomické
kontrole
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K odst. 2
Ustanovení zakotvuje důležitý požadavek na zavedení řízení a kontroly veřejných financí –
zásadu přiměřenosti (proporcionality). Tato zásada úzce souvisí s uplatněním zásad
3E (účelnost, hospodárnost a efektivnost), která vyžaduje, aby řízení a kontrola veřejných
financí zajistily postupy, které jsou použitelné na všech úrovních organizace veřejné správy,
a byly schopny poskytnout přiměřené záruky, že položky schváleného veřejného rozpočtu
budou při uskutečňování operací k zajištění úkolů veřejné správy čerpány hospodárně, účelně
a efektivně. To v podstatě znamená, že veřejné výdaje, které jsou vynakládané na udržování
samotného systému, by neměly být z dlouhodobého hlediska větší než výdaje, které jsou
nezbytné k zajištění řádného finančního řízení plněných úkolů, a to včetně zajištění ochrany
veřejných prostředků. Tyto požadavky vycházejí zejména z čl. 4 odst. 8, čl. 72 až čl. 73 a 122
odst. 1 nařízení EU č. 1303/2013.
K odst. 3
S ohledem na nezávislé postavení (Kancelář prezidenta republiky, Kancelář Poslanecké
sněmovny, Kancelář Senátu, Ústavní soud, Nejvyšší kontrolní úřad, Kancelář Veřejného
ochránce práv) nebo odlišnou organizační strukturu (státní fondy, zdravotní pojišťovny)
ustanovení vymezuje organizace, u nichž neexistuje schvalující orgán. Pokud návrh zákona
stanoví nějaké povinnosti schvalujícímu orgánu, tyto povinnosti bude plnit schvalující osoba
– tj. osoba, která stojí v čele organizace. Schvalující orgán nemají následující organizace:
Kancelář prezidenta republiky, Kancelář Poslanecké sněmovny, Kancelář Senátu, Ústavní
soud, Nejvyšší kontrolní úřad, Kancelář Veřejného ochránce práv, státní fondy a zdravotní
pojišťovny. Ustanovení proto stanoví, že funkci schvalujícího orgánu vykonává schvalující
osoba, tedy osoba, která stojí v čele.
K odst. 4
Účelem tohoto ustanovení je zajistit efektivní výkon řízení a kontroly veřejných financí
prostřednictvím oddělení výkonů základních funkcí. Cílem má být zajištění výkonu kontroly
čtyř očí, nezávislé kontroly připravovaných, realizovaných i ukončených operací a prověření
celkového nastavení systému.
I v případě malých organizací (např. malé obce nebo příspěvkové organizace) je nezbytné
trvat na dodržování zásady kontroly 4 očí, která je již dnes v zákoně o finanční kontrole
upravena. Návrh zákona stanoví, že v případě těchto organizací se v organizaci vyskytují
schvalující osoba (nebo pověřená schvalující osoba) a osoba zajišťující ekonomickou službu.
Například v malé obci je starosta schvalující osobou a má účetní, která se mu stará
o ekonomické záležitosti. Na rozdíl od zákona o finanční kontrole, podle návrhu zákona
nemusí být osoba zajištující ekonomickou službu zaměstnancem obce, může jít např. o účetní,
která je OSVČ.
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K § 7 Správa zahraničních prostředků
K odst. 1
Ustanovení je nástrojem k funkčnímu začlenění legislativy Evropské unie do právního řádu
České republiky. Zpravidla jde o „nařízení“, které má obecnou působnost a je obecně právně
závazné v celém svém rozsahu v celé Evropské unii, a tedy i v České republice. Vztahuje se
nejen na členské státy, ale i na vnitrostátní subjekty, a to bez nutnosti jeho transpozice.
Těmito přímo použitelnými právními předpisy Evropské unie pro ustavení orgánů a subjektů
implementační struktury k zajištění sdílené odpovědnosti České republiky za řádnou správu
a řízení programů spolufinancovaných z evropských fondů jsou zejména:
− Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013
o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském
sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a
Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu
pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském
námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006,
− Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013,
o zvláštních ustanoveních, týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj
pro cíl Evropská územní spolupráce,
− Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1300/2013 ze dne 17. prosince 2013,
o Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1084/2006,
− Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013,
o Evropském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle
Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006,
− Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1302/2013 ze dne 17. prosince 2013,
kterým se mění nařízení (ES) č. 1082/2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci
(ESÚS), pokud jde o vyjasnění, zjednodušení a zlepšení zřizování a fungování takovýchto
seskupení,
− Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013,
o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006,
− Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013,
o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova
(EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005,
− Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013,
o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady
(EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005
a (ES) č. 485/2008,
− Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014
o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2328/2003,
(ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 1255/2011,
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− Nařízení EP a Rady (EU) č. 514/2014 ze dne 16. dubna 2014 o obecných ustanoveních
týkajících se Azylového, migračního a integračního fondu a nástroje pro finanční podporu
policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí,
− Nařízení EP a Rady (EU) č. 223/2014 ze dne 11. března 2014 o Fondu evropské pomoci
nejchudším osobám.
Ustanovení stanoví, že vláda určí ústřední správní úřad, který bude odpovědný za zajištění
plnění části souhrnného rozpočtu Evropské unie, jeho certifikaci nebo audit. Zároveň může
být uzavřena smlouva s územním samosprávným celkem, jejímž předmětem bude plnění
působnosti řídicího orgánu. Tím nejsou dotčena usnesení vlády, kterými již vláda tyto orgány
určila. Jde například o usnesení vlády ze dne 9. července 2014 č. 535 k finančním tokům
Společné zemědělské politiky a Společné rybářské politiky v České republice pro programové
období let 2014 až 2020 a jejich institucionální zabezpečení. Orgány, které vláda svým
usnesením již určila, budou i nadále plnit povinnosti, které jim z tohoto postavení vyplývají.
K uváděnému výčtu nařízení Evropské unie je třeba doplnit, že administrativní a finanční
procesy při uskutečňování programů jsou organizovány jednotlivými orgány určenými
vládou, které nesou odpovědnost za plnění specifických oblastí úkolů a čerpání finančních
prostředků ze zahraničních veřejných zdrojů.
K odst. 2
Příslušné organizační útvary těchto úřadů nebo územních samosprávných celků, případně
jejich zprostředkujících subjektů, vykonávají kontrolu zejména za účelem předcházení,
zjišťování a nápravy chyb a nesrovnalostí při schvalování operací, autorizaci, provádění a
účtování plateb a při ověřování, zda
a) byly spolufinancované produkty dodány a služby poskytnuty,
b) byly výdaje na operace vykázané příjemci skutečně vynaloženy,
c) jsou v souladu s příslušnými právními předpisy Evropské unie a vnitrostátními
právními předpisy.
Kontrola dále zahrnuje např. kontrolu výkazu výdajů a žádostí o platby před jejich odesláním
Evropské komisi, vypořádání a vyúčtování právních, rozpočtových a finančních závazků,
zejména částek v pořízených záznamech, které mají být získány zpět, a částek odejmutých
z důvodu zrušení celého příspěvku na operaci nebo jeho části.
Toto ustanovení je významné i pro formování vztahů v řízení a kontrole veřejných financí
tím, že je v něm stanovena dispozice těmto úřadům, územním samosprávným celkům
a zaměstnancům těchto úřadů, územních samosprávných celků a subjektů řídit se při kontrole
financování programů nebo operací podporovaných ze zahraničních zdrojů pravidly
stanovenými tímto návrhem zákona. Pokud nařízení stanoví něco jiného, postupuje se podle
nařízení.
K odst. 3
Ustanovení tohoto odstavce navazuje na nařízení EU a umožňuje delegování ověřování
na zprostředkující subjekt, který není poskytovatelem dotace. Za výkon kontroly před
vydáním rozhodnutí a kontrolu interim a ex-post je odpovědný poskytovatel dotace. Návrh
zákona řeší situaci, kdy v souladu se zákonem o finanční kontrole není de facto možné výkon
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kontroly delegovat na zprostředkující subjekt, který není zároveň poskytovatelem dotace,
přestože je tento akt upraven např. dohodou o delegování. Nezbytnost možnosti delegovat
ověřování v oblasti vícestupňového řízení operačních programů z prostředků EU vyplývá i
z úkolů stanovených usnesením vlády č. 49 ze dne 15. ledna 2014 a Zprávy o pokroku v
realizaci změn legislativní i nelegislativní povahy zpracované v souladu s tímto usnesením.
01. Ustanovení zakotvuje oprávnění řídicího orgánu pověřit výkonem činností, za které
odpovídá, zprostředkující subjekt. Ustanovení stanoví, že primární odpovědnost za kontrolu
operací zůstává u poskytovatele. Poskytovatel se této odpovědnosti (i ve vztahu k EU)
nezbaví tím, že kontrolou pověří zprostředkující subjekt.
K odst. 4
Ustanovení stanoví, že řídicí orgány a certifikační orgány postupují při kontrole primárně
podle nařízení EU, která jsou přímo aplikovatelná a mají aplikační přednost před
vnitrostátními právními předpisy, a tedy i před návrhem zákona. Návrh zákona se na tuto
kontrolu vztahuje v případech, kdy určitá oblast není upravena v nařízení EU. V případě
kontroly prováděné na místě se použije zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád.
K odst. 5 a 6
Ustanovení se vztahují k činnosti Auditního orgánu a stanoví, kdy v případě, že přímo
použitelný předpis EU nestanoví jinak, Auditní orgán postupuje při výkonu auditu podle
ustanovení návrhu zákona upravujících interní audit u subjektů implementační struktury
a příjemců veřejné finanční kontroly.
K § 8 Střet zájmů
Ze strany Evropské komise 4 a Evropského úřadu boje proti podvodům je střet zájmů
považován za zásadní téma, ke kterému je nezbytné, i ve vztahu k čerpání prostředků
z evropských fondů, přijmout přístup postavený na společných zásadách. Základem je přijetí
preventivních opatření, která směřují k identifikaci, následnému řešení případného střetu
zájmů a ke zmírnění rizik, že střet zájmů nastane.
Zákon stanoví základní podmínku, která se vztahuje na osoby, jež vykonávají jakoukoliv
činnost v řízení a kontrole veřejných financí, a to bez ohledu, zda jde o osoby, které
vykonávají jednu z funkcí stanovených tímto návrhem zákona, nebo zda jde o zaměstnance
příslušného správce veřejného rozpočtu nebo veřejného subjektu.
Ke střetu zájmů dochází v případě, kdy osoba může mít příležitost upřednostnit svůj
soukromý zájem nebo zájem osoby mu blízké, právnické osoby ovládané touto osobou nebo
právnické osoby ovládané osobou blízkou této osoby, před veřejnými povinnostmi. Střet
zájmů sám o sobě neznamená porušení zákona, ale představuje riziko, které musí být náležitě
identifikováno, vyhodnoceno a řízeno. Osoba, která se dostane při činnosti v rámci
systému vnitřního řízení a kontroly do střetu zájmu, není ještě a priori vyloučena
z pokračování v činnosti. Střet zájmů, který není řádně vyřešen, může při nakládání
4

Rada Evropské unie - Doporučení ke Konvergenčnímu programu na období 2013 - 2016: „Dále zlepšit správu
finančních prostředků EU, a sice zjednodušením prováděcích struktur, zvýšením kapacity a lepším řešením
střetů zájmů. Zvýšit transparentnost při zadávání veřejných zakázek a zlepšit realizaci nabídkových řízení
zajištěním odpovídajících pokynů a odpovídajícího dohledu.“ (str. 6 -7)
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s veřejnými prostředky ovlivnit správnost postupů a rovněž může vést k porušení základních
principů hospodaření s veřejnými prostředky (např. transparentnost, hospodárnost, účelnost a
efektivnost).
OECD rozlišuje tři druhy střetu zájmů:
Při skutečném střetu zájmů dochází ke střetu mezi úkoly ve veřejném zájmu a soukromými
zájmy příslušné osoby, při němž má tato osoba soukromé zájmy, které by mohly nepatřičně
ovlivnit výkon jejích úředních úkolů a povinností.
O zdánlivém střetu zájmů hovoříme tehdy, pokud se zdá, že by soukromé zájmy příslušné
osoby mohly nepatřičně ovlivnit výkon jejích úředních úkolů a povinností, ale ve skutečnosti
tomu tak není.
Potenciálním střetem zájmů je situace, kdy příslušná osoba má soukromé zájmy, které jsou
takové povahy, že pokud by se měla v budoucnosti podílet na plnění příslušných úředních
povinností (tj. povinností v konfliktu s jejími soukromými zájmy), vznikl by střet zájmů.
K § 9 Zajištění řádného výkonu funkce při řízení a kontrole veřejných financí
Cílem ustanovení je zabránit nadřízeným zaměstnancům v udělování pokynů, které by byly
v rozporu se zásadami účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti.
Ustanovení řeší situaci, kdy osoba vykonávající jakoukoliv činnost v řízení a kontrole
veřejných financí dostala pokyn, o němž se domnívá, že je v rozporu s právními předpisy.
Rozhodující je domněnka dotčené osoby, že zde dochází k rozporu s cílem řízení a kontroly
veřejných financí. V takovém případě má tato osoba povinnost upozornit na tuto skutečnost
svého nadřízeného. Pokud na pokynu nadřízený trvá nebo nepřijme žádná opatření, má
zaměstnanec právo požadovat písemné vydání takového pokynu.
Vpřípadě státních zaměstnanců se přednostně uplatní § 84 a 85 zákona o státní službě.
Hlava II – Řídicí a kontrolní mechanismy
Díl I - Obecná ustanovení
K § 10
K odst. 1
Jedním ze způsobů, jak ošetřit riziko, je zavést řídicí a kontrolní mechanismus. Tato norma
nevypočítává všechny druhy řídicích a kontrolních mechanismů, zmiňuje pouze
ty nejdůležitější a stanovuje povinnost je zavést. Zavedení jiných řídicích a kontrolních
mechanismů je na vůli správce veřejného rozpočtu nebo veřejného subjektu.
Řídicím a kontrolním mechanismem se rozumí jakékoli opatření nebo postup přijatý
za účelem poskytnutí přiměřeného ujištění, že bude splněn cíl řízení a kontroly veřejných
financí. Definice byla převzata z čl. 2 písm. r) finančního nařízení (CELEX 32012R0966).
Řídicím a kontrolním mechanismem tak může být např. kontrola „čtyř očí“, řízení souladu
s právními a technickými předpisy a akty řízení (tzv. compliance) nebo podávání zpráv
a reportů. Technickými předpisy jsou míněny například technické normy, které stanoví
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základní požadavky na kvalitu a bezpečnost, slučitelnost, zaměnitelnost, ochranu zdraví
a životního prostředí.
Návrh zákona stanoví pouze principy a základní pravidla nastavení řízení a kontroly
veřejných financí. Jejich konkrétní aplikace na potřeby a rizika konkrétní organizace je
v odpovědnosti schvalujícího orgánu a schvalující osoby nebo pověřené schvalující osoby
(viz § 6 návrhu zákona). Konkrétní nastavení závisí na vyhodnocení rizik, která tyto
mechanismy mají ošetřovat.
Při zavádění řídicích a kontrolních mechanismů je nezbytné dodržovat cíl řízení a kontroly
veřejných financí (§ 5) a také požadavky stanovené v § 6 návrhu zákona. Zejména jde
o naplňování zásady přiměřenosti, tedy že výdaje na zavedení řídicích a kontrolních
mechanismů by neměly být z dlouhodobého hlediska větší než výdaje, které jsou nezbytné
k zajištění řádného plnění úkolů příslušné organizace, pro které byla zřízena.
Řídicí a kontrolní mechanismy lze zjednodušeně rozdělit na pojmenované a nepojmenované
(obdobně jako u smluv). Pojmenované řídicí a kontrolní mechanismy jsou jasně definované,
mají pevná pravidla. V návrhu zákona jde zejména o kontrolu u příjmových a výdajových
operací, a to před jejich zahájením, v průběhu i po ukončení a vypořádání. Nepojmenovaným
řídicím a kontrolním mechanismem je například schvalování majetkových operací, u nichž
nedochází k přesunu finančních prostředků. Základním předpokladem úspěšného a účinného
zavedení řízení a kontroly veřejných financí je jasné stanovení odpovědnosti jednotlivých
útvarů a konkrétních osob za konkrétní činnosti. Vymezení odpovědnosti je řídicím a
kontrolním mechanismem, jehož nastavení, stejně jako u ostatních řídicích a kontrolních
mechanismů, závisí na identifikování a vyhodnocování rizik. Tento mechanismus je již v
současnosti běžnou součástí řízení a správy všech organizací veřejné správy.
Řízení rizik je jedním z řídicích a kontrolních mechanismů, jehož fungování je
v odpovědnosti zejména vedoucích zaměstnanců. K řízení rizik však přispívají všichni
zaměstnanci správce veřejného rozpočtu a veřejného subjektu. Předpokladem řízení rizik je
stanovení cílů. Při dosahování cílů se mohou objevit překážky, které mohou jejich dosažení
ohrozit. Řízení rizik je nedílnou a kontinuální součástí řídicích a kontrolních postupů. Kvalita
řízení rizik musí být pravidelně vyhodnocována.
Řízení rizik stejně jako jiné řídicí a kontrolní mechanismy, podléhá ověření interním auditem
(srov. § 31 odst. 2 písm. b) zákona o finanční kontrole). Proto interní auditor nemůže být
pověřen řízením rizik. V opačném případě by nemohl provést nezávislé a objektivní ujištění,
šlo by totiž o mechanismus, jenž interní audit sám nastavoval.
Majetkové operace jsou operace s majetkem, které nepředstavují příjem ani výdaj veřejného
rozpočtu. Pokud při nakládání s majetkem dochází zároveň k přesunu peněžních prostředků
(příjem nebo výdaj), použijí se na operace ustanovení § 15, § 17 a § 18 (schvalovací postupy
řídicí ekonomické kontroly). V ostatních případech, tedy např. v případě bezúplatného
převodu, darování nebo svěření majetku příspěvkové organizace, si organizace sama vnitřním
předpisem stanoví podmínky rozhodování o těchto operacích, pokud nejsou stanoveny
v jiných zákonech (např. zákon o obcích, zákon o krajích, zákon o hlavním městě Praze), a
dále požadavky na podklady předkládané příslušným osobám nebo orgánům k rozhodnutí.
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K odst. 2 a 3
Ekonomická služba je součástí řídicích a kontrolních mechanismů (srov. odst. 1).
Terminologie i rozsah působení ekonomické služby byly zvoleny s ohledem na koncept
finančního nařízení a doporučení Evropské komise.
S ohledem na rozsah činností, které spadají pod působnost ekonomické služby, se nemusí
vždy jednat o jediný organizační útvar – osoby, které ji vykonávají, můžou spadat do více
útvarů, např. odbor rozpočtu, odbor účetnictví, odbor majetkový, atd. Proto ekonomická
služba není koncipována jako útvar.
Řízení informací je řízením oběhu, zaznamenávání a uchovávání informací uvnitř dané
organizace, resp. o komunikaci s podřízenými organizacemi nebo příjemci veřejné finanční
podpory. Základem fungování systému vnitřního řízení a kontroly je informační systém, který
zabezpečuje identifikaci, shromáždění, vyhodnocení a předávání relevantních informací 5.
Podmínkou pro fungování informačního systému jsou fungující mechanismy
pro zaznamenávání a uchovávání informací.
Spolehlivá informace je natolik konkrétní, odpovídající a přesvědčivá, že jakákoli
uvážlivá a informovaná osoba by dospěla ke stejným závěrům jako ověřovatel.
Informacemi se rozumí všechny relevantní informace, které jsou nutné pro řízení a kontrolu
veřejných financí (srov. § 14 - Auditní stopa). Účetní záznamy jsou blíže definovány v zákoně
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Správce veřejného rozpočtu nebo veřejného subjektu zajistí (např. prostřednictvím přijetí
vnitřních předpisů a kontrolou jejich dodržování), že všechny relevantní informace včetně
účetních záznamů jsou k dispozici osobám, které zajišťují ekonomickou službu. Může jít
například o přístup do informačních systémů a databází nebo o stanovení povinnosti předávat
včas účetní záznamy osobám zajištujícím ekonomickou službu (např. do účtárny,
rozpočtářům).
K odst. 4
S ohledem na postavení veřejných vysokých škol jako subjektů se zaručeným samosprávným
postavením a odpovídající akademickou svobodou, návrh zákona stanoví, že veřejné vysoké
školy zavedou řídící a kontrolní mechanismy. Postupují přitom přiměřeně podle odst. 1 až 3.
Pro veřejné výzkumné instituce to platí obdobně.

5

Srov. mezinárodně uznávané standardy pro systém vnitřního řízení a kontroly ve veřejné správě, např. COSO TheCommitteeofSponsoringOrganizationsoftheTreadwayCommission, standardy INTOSAI - ISSAI:
Mezinárodní standardy pro audit veřejné správy (International StandardsofSupreme Audit Institutions).
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Díl 2 – Řídicí ekonomická kontrola
Oddíl 1 – Obecná ustanovení
K § 11 Výkon řídicí ekonomické kontroly
K odst. 1
Ustanovení stanoví povinnost provádět řídicí ekonomickou kontrolu u příjmových
a výdajových operací, tj. řídicí ekonomickou kontrolu prvního stupně. Jde o obdobnou
povinnost, jakou stanoví zákon o finanční kontrole (tzv. řídicí kontrola).
Srovnání fází řídicí ekonomické kontroly výdajových operací podle návrhu zákona a řídicí
kontroly podle zákona o finanční kontrole je uvedeno v následující tabulce.
Řídicí ekonomická kontrola

Řídicí kontrola

(Návrh zákona)

(zákon o finanční kontrole)

Předběžné hodnocení

Schvalovací postupy

§ 16

§ 15, 17 a 18

Průběžná řídicí
ekonomická kontrola
Následná řídicí
ekonomická kontrola

Předběžná řídicí
kontrola

§ 26

Průběžná řídicí
kontrola
§ 20

Následná řídicí
kontrola

§ 27

Tabulka 4 - Srovnání fází řídicí ekonomické kontroly
K odst. 2 a 3
Ustanovení stanoví oprávnění vykonávat řídicí ekonomickou kontrolu u podřízených
organizací, žadatelů a příjemců veřejné finanční podpory (dotací), tj. řídicí ekonomickou
kontrolu druhého stupně. Tato řídicí ekonomická kontrola nahrazuje veřejnosprávní
kontrolu podle zákona o finanční kontrole.
V případě podřízených organizací je tak zachována možnost provádět kontrolu, a to nejen
na místě (u podřízené organizace), ale také formou tzv. dokumentární prověrky –
např. výkazů a rozborů, které podřízené organizace zasílají svému zřizovateli. Tímto není
dotčenamožnost správce veřejného rozpočtu (zřizovatele) prověřit funkčnost a účinnost
systému řízení a kontroly veřejných financí u podřízených organizací prostřednictvím
interního auditu. Interní audit je zaměřen na zdokonalování procesů a celého systému řízení a
kontroly veřejných financí, a to v celém okruhu působnosti, tzn. nejen u správce veřejného
rozpočtu, u něhož se zřizuje, ale také u podřízených organizací, které jsou z finančního
hlediska závislé na veřejných prostředcích poskytnutých z rozpočtu zřizovatele.
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V případě výkonu řídicí ekonomické kontroly v rámci poskytování veřejné finanční podpory
jsou účastníky tohoto procesu poskytovatel veřejné finanční podpory, žadatel nebo příjemce
veřejné finanční podpory nebo povinná osoba.
V případě kontroly na místě se na vztahy mezi poskytovatelem a žadatelem nebo
příjemcem použije kontrolní řád a vyhotoví se protokol o kontrole. Tento postup se
uplatní i v případě výkonu kontroly podřízených organizací.
Kontrolní řád se použije v plném rozsahu. Z kontrolního řádu lze aplikovat i opatření
k nápravě nebo pokuty, které kontrolní řád definuje, jako nástroj pro vynucení
potřebné součinnosti.
Kontrolní řád se nepoužije v případech tzv. dokumentárního (administrativního) ověřování.
V těchto případech kontrola neprobíhá na místě, ale tzv. od stolu. V případě
tzv. dokumentárního (administrativního) ověřování není vyžadována součinnost
kontrolovaného. Kontrola je prováděna na základě podkladů a dokumentů, které má
kontrolující k dispozici. Nenívyžadována součinnost od kontrolovaného, a proto použití
kontrolního řádu není namístě.
Poskytovatel veřejné finanční podpory kontroluje žadatele a příjemce veřejné finanční
podpory jen v přímé souvislosti s poskytovanou finanční podporou, tj. soulad s právními
předpisy a dodržování podmínek, které stanovil.
K odst. 4 a 5
Ustanovení stanoví, kdy se provádí řídicí ekonomická kontrola a výjimky z provádění
schvalování v rámci výkonu řídicí ekonomické kontroly u příjmů a výdajů. Jde o příjmové
nebo výdajové operace, u nichž správce veřejného rozpočtu nebo veřejný subjekt nemohou
ovlivnit, zda k této operaci dojde, ani její výši. Jde například o typické zákonné příjmy
a zákonné platby (např. příjem sdílených daní na účet obce), tedy příjmy a výdaje, které
vyplývají přímo ze zákona. Dále se výjimka vztahuje na tzv. nahodilé příjmy, tedy například
když městský strážník dá blokovou pokutu, nebo se přijme poplatek za úkon v rámci
CZECH POINT, nebo na tzv. mnohočetné příjmy, které představují řadu smluvních závazků
uzavřených ústně (splývá okamžik uzavření smlouvy a platba), tedy například prodej obědů
nebo vstupenek na divadelní představení. Obdobné platí například pro drobné nákupy
v hotovosti. U těchto nákupů, pokud proběhne schvalování před zahájením výdajové operace
(případy tzv. souhrnných kontrolních záznamů), se schvalovací postup po zahájení výdajové
operace neaplikuje v plném rozsahu. Nicméně i tyto příjmy a výdaje musí být pod kontrolou,
ale není nutné ani účelné, aby se na ně vztahovala řídicí ekonomická kontrola I. stupně
v plném rozsahu. Proto by měl být zaveden jiný řídicí a kontrolní mechanismus, který
poskytne dostatečné ujištění, že i tyto operace jsou pod kontrolou.
K odst. 6
Zdravotní pojišťovny jsou v systému řízení a kontroly veřejných financí specifickým
subjektem – řada příjmových a výdajových operací probíhá na základě zákona (viz zákon
č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů). Tyto operace
probíhají v rámci základního, případně rezervního fondu. S ohledem na skutečnost, že jde
o operace uskutečňované na základě zákona, nemají zdravotní pojišťovny možnost ovlivnit
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jejich uskutečnění nebo výši, a proto jsou tyto operace vyloučeny ze schvalovacích postupů
řídicí ekonomické kontroly.
K odst. 7
Jedním z cílů návrhu zákona je odstraňování duplicitních kontrol. Příčinou duplicitních
kontrol jsou různé přístupy k výkonu kontrolní činnosti a nejednotné metodické vedení. Toto
ustanovení upravuje povinnost předávat informace o plánovaných kontrolách a o jejich
výsledcích Ministerstvu financí, vzájemně koordinovat plánované kontroly s cílem předcházet
neodůvodněnému souběhu kontrol u stejných subjektů a vzájemně sdílet výsledky kontrol.
S tím souvisí i požadavek na zvýšení kvality kontrolních výstupů a jejich metodické
sjednocení, což jsou základní předpoklady pro možnost spolehnout se na výsledek provedené
kontroly, a tedy neprovádět kontrolu znovu.
Návrh zákona vychází z modelu jednotného auditu. Jde o model, který vychází z požadavků
EU na nastavení řízení a kontroly veřejných financí nezbytných pro úspěšné čerpání
prostředků z fondů EU. Cílem jednotného auditu je omezovat duplicitní kontroly
a administrativní zátěž jak kontrolovaného, tak kontrolujícího. Principem jednotného auditu je
možnost spolehnout se na výsledky předchozích kontrol a sdílet informace.Aby mohl být
tento princip naplňován, musí být pro to splněny určité předpoklady.
Evropský účetní dvůr mezi tyto předpoklady řadí zejména:
Předpoklady

Způsob promítnutí do návrhu zákona

systémy řízení a kontroly veřejných stejné principy pro nastavení systému řízení
financí jsou vystavěny na společných a kontroly pro všechny veřejné organizace, které
principech
hospodaří s veřejnými financemi
kontroly probíhají
stejných pravidel

na

základě jednotná pravidla pro výkon kontrol

kontroly jsou koordinované

předávání informací o plánovaných kontrolách

kontroly jsou transparentní

předávání výsledků kontrol, výročních zpráv
a informací o odhalených porušeních rozpočtové
kázně nebo podezření na trestní čin

ujištění nezávislého interního auditu

posílení role a nezávislosti interního auditu

Tabulka 5 - Zásada jednotného auditu
K § 12 Smlouvy o výkonu řízení a kontroly veřejných financí
Návrh zákona nastavuje konkrétní pravidla pro outsourcing, resp. cosourcing, ale nerozšiřuje
oprávnění oproti stávajícímu zákonu o finanční kontrole. Ustanovení se vztahuje na formy
outsourcingu, u kterých je předmětem výkon řídící ekonomické kontroly druhého stupně.
Outsourcing nebo cosourcing je již dnes běžně využívaným institutem. Na rozdíl od stávající
právní úpravy, návrh zákona stanoví podmínky pro jeho využití. V některých případech nelze
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totiž outsourcing vyloučit. Nedostatečná úprava ale může vést k zvýšení rizika korupčního
jednání. Cílem úpravy v návrhu zákona je stanovit přesné podmínky, za kterých může být
výkon řídicí ekonomické kontroly druhého stupně outsourcován. Odpovědnost za výkon této
kontroly zůstává na příslušném správci veřejného rozpočtu nebo veřejném subjektu.
Dodavatelem služeb v oblasti řízení a kontroly může být fyzická i právnická osoba.
K odst. 1
Ustanovení stanoví oprávnění uzavřít smlouvu s externím subjektem nebo mezi správci
veřejného rozpočtu nebo veřejnými subjekty navzájem. Tato smlouva je z povahy věcí
veřejnoprávní smlouvou a řídí se příslušnými ustanoveními správního řádu (část pátá
správního řádu). Veřejnoprávní smlouvu nemohou uzavřít mezi sebou organizační složky
v rámci jedné veřejnoprávní korporace (např. státu). Správci veřejného rozpočtu nebo veřejné
subjekty, které jsou organizačními složkami státu, mohou však vstupovat do vzájemných
vztahů veřejnoprávním smlouvám obdobným (srov. § 160 odst. 3 správního řádu).
Zákon taxativně stanoví podmínky, za nichž lze do řízení a kontroly veřejných financí zapojit
externí subjekt. Po uzavření smlouvy stačí naplnění jedné z následujících podmínek:
• nedostatečné personální kapacity ověřujícího subjektu,
• nutné odborné znalosti pro provedení ověřování,
• úspora veřejných prostředků (s ohledem na posouzení rizik).
Vzhledem na různorodost správců veřejných subjektů a veřejných subjektů nelze a priori
nastavit konkrétně formu úspory veřejných prostředků. Každý případ musí být posuzován
v souladu s cílem návrhu zákona, tj. s ohledem na účelnost, hospodárnost a efektivita
nakládání s veřejnými prostředky.
K odst. 2
Externí subjekt musí při řízení a kontrole veřejných financí postupovat dle ustanovení tohoto
návrhu zákona upravujících mlčenlivost. Správce veřejného rozpočtu nebo veřejný subjekt,
který do ověřování zapojí externí subjekt, je povinen toto ošetřit v příslušné smlouvě
s externím subjektem. Povinnosti mlčenlivosti může externí subjekt zbavit jen ten, v jehož
zájmu tuto povinnost má, nebo ve veřejném zájmu příslušná schvalující osoba nebo pověřená
schvalující osoba.
K odst. 3
S ohledem na postavení veřejných vysokých škol, jako subjektů se zaručeným samosprávným
postavením a odpovídající akademickou svobodou, návrh zákona stanoví, že veřejné vysoké
školy můžou pro výkon řídicí ekonomické kontroly druhého stupně uzavřít veřejnosprávní
smlouvy s externím subjektem. Postupují přitom přiměřeně podle odst. 1 a 2. Pro veřejné
výzkumné instituce to platí obdobně.
K § 13 Hodnotitel, ověřovatel a schvalovatel
K odst. 1
Podle zákona o finanční kontrole postupy řídicí kontroly vykonává příkazce operace, správce
veřejného rozpočtu a hlavní účetní. Návrh zákona si klade za cíl tyto procesy zjednodušit
a odstranit případné duplicitní kontroly.
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Návrh zákona stanoví, že tyto postupy vykonávají osoby, které jsou k tomu určené schvalující
osobou v případě správce veřejného rozpočtu nebo pověřenou schvalující osobou v případě
veřejného subjektu. Toto určení může být provedeno např. organizačním řádem, vnitřním
předpisem, pracovní náplní, speciálním pověřením na jméno.
Počet pověřených osob v organizaci a dále počet těchto osob v rámci jednoho procesu
(např. schvalování objednávky) je plně ponechán na rozhodnutí příslušné schvalující
osoby, resp. pověřené schvalující osoby (tj. může jich být víc než 2).
Určení k výkonu funkce ověřovatele, schvalovatele nebo hodnotitele může vyplývat
z organizačního řádu, jiných vnitřních předpisů, konkrétního pověření atd. O pověření
musí být nicméně pořízen záznam.
Schvalující osoba (např. ministr, starosta) nebo pověřená schvalující osoba (např. ředitel
příspěvkové organizace) si můžou vyhradit, že v některých případech budou sami vykonávat
funkci ověřovatele, schvalovatele nebo hodnotitele (obdobně jako podle zákona o finanční
kontrole jsou oprávněni vykonávat funkci příkazce operace).
Nejzásadnější změna v oblasti nastavení kontroly výdajových operací spočívá ve změně
postavení účastníků těchto operací. Z celého procesu vypadává obligatorní funkce správce
rozpočtu. Činnosti, za které byl správce rozpočtu odpovědný v rámci provádění
schvalovacího postupu, jsou součástí schvalovacího postupu před zahájením výdajové
operace.
Je jen na rozhodnutí schvalující osoby nebo pověřené schvalující osoby, kdo bude procesy
řídicí ekonomické kontroly zajištovat. Schvalující osoba nebo pověřená schvalující osoba
tak může rozhodnout, že správce rozpočtu zůstane funkcí v rámci organizačního
zajištění řídicí ekonomické kontroly. V tomto případě bude ve vnitřních předpisech
popsáno, jaký je rozsah jejích oprávnění a povinností (lze ponechat stejný rozsah, jaký
stanovil původní zákon o finanční kontrole).
Cílem této úpravy má být vytvoření podmínek k zajištění plynulosti kontrolního procesu
bez zbytečných průtahů zapříčiněných přílišnou formalizací procesních postupů v zákoně
o finanční kontrole, které zvyšují jeho administrativní, časovou a ekonomickou náročnost. Jde
zejména o narovnání stávajícího nesouladu, kdy správce rozpočtu má dle stávajícího zákona o
finanční kontrole povinnost vykonat schvalovací postup až po příkazci operace, i když
příkazce operace může stěží operaci schválit, pokud nemá informaci (ujištění), že jsou k této
operaci rozpočtovány prostředky a že jsou tyto prostředky k dispozici. I když správce
rozpočtu není zákonnou funkcí, lze ho ponechat jako funkci, jejíž role bude popsána ve
vnitřních předpisech nebo pracovní náplni stejně jako v současnosti – bude
ověřovatelem řídicí ekonomické kontroly prvního stupně.
Tento návrh zákona tedy nevylučuje, aby v případě, že je to účelné, byla do procesu řídicí
ekonomické kontroly zapojena osoba, která dnes vykonává funkci správce rozpočtu.
Příklad zařazení hodnotitele, ověřovatele a schvalovatele do procesu řídicí ekonomické
kontroly je znázorněn v přílohách č. 3 až 7 této zprávy.
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K odst. 2 a 3
Návrh zákona stanoví, že u organizací se složitou organizační strukturou a větším počtem
zaměstnanců (organizace, u nichž se ze zákona zřizuje útvar interního auditu) může být
schvalovatelem jen vedoucí zaměstnanec. Tyto organizace mají dostatečně rozvětvenou
organizační strukturu a dostatek vedoucích zaměstnanců, na rozdíl od menších organizací.
Definice vedoucího zaměstnance byla doplněna s ohledem na partikularismus právního řádu
v případě zaměstnání ve veřejné správě. Pracovněprávní předpisy ve veřejné správě jsou
následující:
• zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
• zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě,
• zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů,
• zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání,
• zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků.
K odst. 4
Návrh zákona stanoví, že u obcí, krajů, městských části hlavního města Prahy, městských
obvodů a části statutárního města může být schvalovatelem nejen zaměstnanec, ale i člen
zastupitelstva (např. místostarosta, který starostu zastupuje v jiných záležitostech).
K odst. 5
Ustanovení stanoví, kdo je odpovědnou osobou v případě, žeschvalující osoba nebo pověřená
schvalující osoba neurčí, kdo bude vykonávat funkci ověřovatele, schvalovatele a hodnotitele.
Úprava je nastavena tak, aby celkovou odpovědnost za danou operaci (funkci schvalovatele)
vykonávala osoba odpovědná za nastavení celého systému – schvalující osoba nebo pověřená
schvalující osoba.
K odst. 6
Ustanovení stanoví, že schvalovatelem v rámci schvalování před zahájením výdajové operace
může být u jedné konkrétní operace určena jen jedna osoba. Tedy na rozdíl od ověřovatelů
a hodnotitelů, kterých může být pro jednu operaci i víc. Obdobné platí pro schvalování po
zahájení výdajové operace. Ustanovení bylo doplněno s ohledem na požadavek stanovení
jedné konkrétní osoby odpovědné za dané schvalování. Ustanovení nevylučuje, aby pro různé
operace vykonávali funkci schvalovatele různé osoby.
K § 14 Auditní stopa
Pro definici auditní stopy se bere zvláštní zřetel na mezinárodně uznávané principy řádné
správy veřejných financí, které pojímají finanční operaci jako soubor systematicky
uspořádaných úkonů zajišťujících přijetí příjmu, platbu výdaje nebo nakládání s veřejným
majetkem, včetně zaznamenání informací o této události do účetnictvísprávce veřejného
rozpočtu nebo veřejného subjektu.
Uvedený přístup je žádoucí též proto, aby při nakládání se spravovanými veřejnými
prostředky byla vytvořena dostatečná auditní stopa, která je nezbytná k následnému ověření:
− souladu uskutečněné operace s právními předpisy a opatřeními či postupy, přijatými
v mezích těchto předpisů (zásada legality),
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− dodržení zásad 3E,
− zaznamenání informace o této operaci v účetnictví.
Lze shrnout, že auditní stopa by měla poskytnout informace, které se týkají všech etap
rozhodovacího procesu o operaci, a umožnit snadnou rekonstrukci posloupnosti postupů
použitých při uskutečňování operace a možnosti ověření souladu této operace se zásadami
legality a správnosti i zpětně.
Auditní stopa je termín, který se používá souhrnně pro všechny typy dokladů, které prokazují
provedení jakékoliv činnosti v systému vnitřního řízení a kontroly. Příklady auditní stopy
jsou: kontrolní záznam, záznam o provedení řídicí ekonomické kontroly, protokol o
kontrole, pověření k výkonu funkce ověřovatele řídicí ekonomické kontroly, vnitřní
směrnice, účetní záznamy podle zákona o účetnictví, záznamy v informačních
systémech.
Ustanovení stanoví požadavek na zachycení a uchování auditní stopy. Záznam (auditní stopa)
musí být pořízena ze všech fází řídicí ekonomické kontroly, tedy z hodnocení, schvalování,
průběžné a následné kontroly.
Pokud jsou v řídicí ekonomické kontrole použity elektronické nástroje, lze elektronickým
podpisem nebo elektronickým záznamem připojeným k příslušnému datovému souboru
nahradit podpis oprávněných osob. Oblast elektronického podpisu (ne elektronického
záznamu v informačním systému) upravuje zákon o elektronickém podpisu. Požadavek
na auditní stopu podle návrhu zákona nevyžaduje zaručený elektronický podpis nebo
elektronický podpis. Pro účely návrhu zákona je dostatečný nezměnitelný záznam
v informačním systému.
Uchovávání a archivace auditní stopy se řídí zákonem o archivnictví.
Oddíl 2 – Příjmové operace
K § 15
Ustanovení definuje jednotlivé dílčí fáze procesu řídicí ekonomické kontroly, která je
realizována u příjmových operací.
První fáze řídicí ekonomické kontroly u příjmových operací probíhá nad pohledávkami,
resp. budoucími pohledávkami, o nichž má schvalující osoba nebo pověřená schvalující osoba
(řídicí ekonomická kontrola prováděná u správce veřejného rozpočtu a u veřejného subjektu)
alespoň tyto informace: druh příjmu, aby bylo možné příjem zařadit pod konkrétní
rozpočtovou položku, a údaje o dlužníkovi. Příjmová operace je ve fázi přípravy.
Pokud nejsou tyto informace z objektivních důvodů k dispozici, tato kontrola se neprovádí
(zejména zákonné příjmy, např. sdílené daně nebo neočekávané příjmy, např. z výběru pokut)
– viz § 11 odst. 5 návrhu zákona.
Ustanovení odst. 1 až 3 popisují řídicí ekonomickou kontrolu před zahájením příjmové
operace. Podle zákona o finanční kontrole jde o předběžnou řídicí kontrolu před vznikem
nároku na příjem.

56
Další fáze – odst. 4 až 6 – probíhá již v době, kdy pohledávka (nárok) existuje, odpovídá
schvalovacím postupům předběžné řídicí kontroly při správě veřejných příjmů po vzniku
nároku dle původního zákona o finanční kontrole.
V této fázi je kromě prověřování formální správnosti konkrétního příjmu klíčovým provozním
rizikem termín splnění povinným dlužníkem ve správné výši.
Schvalování příjmových operací má význam zejména u dotací. Dotace totiž můžou pro
veřejný rozpočet představovat nejen příjem, ale také riziko spojené zejména s možným
porušením rozpočtové kázně. Dále s ohledem na skutečnost, že dotace jsou často účelově
vázané, je nezbytné se při přípravě příjmové operace zaměřit i na tzv. zásady 3E, tedy na
hospodárnost, účelnost a efektivnost. Dodržení účelu, na nějž je dotace poskytována, je totiž
základní podmínkou pro poskytnutí dotace a její nedodržení je důvodem pro uložení odvodu
za porušení rozpočtové kázně.
K odst. 7
Ověřovatel je osoba, které je uložena povinnost provádět ověřování v rámci výkonu
schvalovacích postupů řídicí ekonomické kontroly. Schvalovatel je osoba, která je odpovědná
za konkrétní operaci, která je předmětem schvalování. V rámci schvalování konkrétní
operaceu příjmových operací musí být dodržena zásada, že osoba, která vykonává funkci
ověřovatele, nesmí být zároveň osobou, která vykonává funkci schvalovatele.
Oddíl 3 – Výdajové operace
K § 16 Předběžné hodnocení výdajové operace
K odst. 1 a 2
Hodnotitel je osoba určená schvalující osobou v případě správce veřejného rozpočtu nebo
pověřenou schvalující osobou v případě veřejného subjektu. Hodnocení tak může vykonávat
i nezávislý hodnotitel, například zaměstnanec, který se zabývá vyhodnocováním plnění cílů
organizace, projektu atd. Návrh zákona nestanoví žádné omezující podmínky vztahující se
k neslučitelnosti s jinými funkcemi, tzn., že hodnotitel může být zároveň ověřovatelem nebo
schvalovatelem u konkrétní výdajové operace.
Určení k výkonu funkce hodnotitele může vyplývat z organizačního řádu, jiných
vnitřních předpisů, konkrétního pověření atd. O pověření musí být pořízen záznam.
Předběžné hodnocení se provádí u operací, které dosahují hodnoty stanovené vnitřním
předpisem vydaným správcem veřejného rozpočtu nebo veřejným subjektem. Původně návrh
zákona stanovil pevnou hranici – 2 mil. Kč, nicméně s ohledem na uplatněné připomínky ve
vnějším připomínkovém řízení se předkladatel rozhodl ponechat na rozhodnutí příslušné
organizace hodnotu operací, u níž se bude předběžné hodnocení provádět.
U operací, které nedosáhnou limit stanovený ve vnitřním předpisu, bude probíhat
schvalování výdaje stejně, jak probíhá dnes předběžná řídicí kontrola před vznikem
závazku.
Hodnocení zaváděné návrhem zákona je nový prvek řízení a kontroly veřejných výdajů.
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Limit ve vnitřním předpise by měl zohlednit objem prováděných výdajových operací
i průměrnou hodnotu jednotlivé výdajové operace. Tento limit lze stanovit například tak, jak
předkladatel původně navrhoval – tedy, že předběžné hodnocení bude prováděno
u podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek a dotací s hodnotou nad 2 mil. Kč.
Organizace může stanovit různé limity pro různé typy operací (např. jeden limit pro veřejné
zakázky na stavby, jeden pro veřejné zakázky na dodávky a služby a jeden pro dotace).
Předběžné hodnocení, stejně jako schvalovací postup do zahájení výdajové operace, musí být
provedeno před vyhlášením veřejné zakázky nebo vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Zařazení hodnocení do procesu řídicí ekonomické kontroly zobrazuje obrázek v příloze č. 7
k této zprávě.
K odst. 3 a 4
Předběžné hodnocení reprezentuje prvotní záměr realizovat určitou výdajovou operaci.
Výdajová operace může mít různé podoby, např. realizace programu, akce nebo
konkrétního investičního záměru či poskytnutí dotace. V případě realizace projektů nebo
investičních záměrů by mělo rozhodnutí o realizaci záměru předcházet alespoň rámcové
stanovení počtu a předmětu veřejných zakázek, které bude nutné realizovat. Jde tedy o
vymezení rámce realizace konkrétní výdajové operace, včetně vymezení způsobu jejího
financování. Důležitým údajem tedy bude i určení, zda bude výdajová operace financována
jen za použití vlastních zdrojů nebo zda bude nutné zapojit například úvěrové financování.
Ustanovení odkazuje ve vztahu k rozsahu (obsahu předběžného hodnocení) na zásadu
přiměřenosti vyjádřenou v § 6 odst. 2 návrhu zákona. Správce veřejného rozpočtu nebo
veřejný subjekt s ohledem na tuto zásadu a vyhodnocení souvisejících rizik může obsah
hodnocení upravit – musí být zachyceno ve vnitřních předpisech (srov. § 10 odst. 3 návrhu
zákona).
K § 17 Schvalovací postup před zahájením výdajové operace
Předtím, než se správce veřejného rozpočtu nebo veřejný subjekt zaváže k vynaložení
veřejných prostředků, musí mít jistotu, že ke krytí tohoto budoucího závazku budou
k dispozici veřejné prostředky. Tyto kontroly měly v zákoně o finanční kontrole podobu
schvalovacího postupu příkazce operace v rámci výkonu předběžné řídicí kontroly před
vznikem závazku. Schválení kontrolního záznamu je auditní stopou, která je nezbytným
předpokladem pro uskutečnění zadávacího řízení, uzavření smlouvy nebo vydání rozhodnutí
v následujících fázích.
Od schválení kontrolního záznamu je nutné odlišit rezervaci, která u organizačních složek
státu probíhá povinně v rámci rozpočtového informačního systému dle § 34 odst. 4 zákona
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla). Kontrolní záznam je záznam o provedení řídící ekonomické kontroly
prvního stupně – k jeho schválení dochází na základě ověření všech oblastí stanovených
v § 18 odst. 1. Kontrolní záznam není rezervací ani uzavřením smlouvy.
Formulace v odst. 4 odstraní případné pochybnosti, které vyvstaly u aplikace zákona
o finanční kontrole, o nutnosti provedení řídicí ekonomické kontroly, konkrétně v podobě
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schválení kontrolního záznamu před zahájením zadávacího řízení dle zákona o veřejných
zakázkách.
Kontrolní záznam (individuální a souhrnný) odpovídá pojmům individuální a limitovaný
příslib, které používá prováděcí vyhláška k zákonu o finanční kontrole. Podmínky pro
schválení souhrnného kontrolního záznamu jsou stejné jako podmínky pro přijetí
limitovaného příslibu podle prováděcí vyhlášky k zákonu o finanční kontrole.
Kontrolní záznam představuje záznam o provedení kontroly nad celou částkou - např.
z investičního záměru. Do rozpočtu se promítne příslušná částka, která bude hrazena
v daném rozpočtovém roce, zbylá částka, která má být hrazena v následujících letech je
podkladem pro zpracování střednědobého výhledu, resp. rozpočtového výhledu.
Pokud jsou podmínky, prověřované již před schválením kontrolního záznamu, splněny
a budoucí zadávací řízení, smlouva nebo rozhodnutí je kryto kontrolním záznamem, může
dojít k zahájení zadávacího řízení, uzavření smlouvy nebo vydání rozhodnutí.
To, jak budou schvalovací postupy u správce veřejného rozpočtu nebo veřejného subjektu
nastaveny, je v odpovědnosti schvalující osoby nebo pověřené schvalující osoby. Ta nastaví
postupy; stanoví, kolik ověřovatelů bude v procesu vystupovat, případně jaké útvary se
na schvalování operace budou podílet (např. právní, veřejné zakázky, investice, majetek atd.).
Schvalující osoba nebo pověřená schvalující osoba dále určí, kdo bude funkci ověřovatelů
a schvalovatele vykonávat.
Ověření správného rozpočtového zatřídění nevyžaduje, aby příslušná organizace, které se
netýká vyhláška o rozpočtové skladbě, plánovala ve struktuře rozpočtové skladby.
Rizika, která musí být vyhodnocena a následně řízena v souvislosti s připravovanou nebo
realizovanou výdajovou operací, jsou např. rizika související s daňovým dopadem, více
náklady, udržitelností.
Veřejné vysoké školy a veřejné výzkumné instituce v případě zavedení řídicích a kontrolních
mechanismů postupují podle ustanovení § 18 přiměřeně. Schvalovací postupy před
zahájením výdajové operace u územních samosprávných celků jsou znázorněny
v přílohách č. 3 až 7 této zprávy.
Ověřovatel je osoba, které je uložena povinnost provádět ověřování v rámci výkonu
schvalovacích postupů řídicí ekonomické kontroly. Schvalovatel je osoba, která je odpovědná
za konkrétní operaci, která je předmětem schvalování. V rámci schvalování konkrétní
operacepři postupu před zahájením výdajové operace musí být dodržena zásada, že osoba,
která vykonává funkci ověřovatele, nesmí být zároveň osobou, která vykonává funkci
schvalovatele.
Obdobné platí pro postup po zahájení výdajové operace.To však neznamená, že by
ověřovatel v I. fázi (postup před zahájením výdajové operace) nemohl vykonávat funkci
schvalovatele ve II. fázi (postup po zahájení výdajové operace). Dále schvalovatelem
v I. fázi může být osoba odlišná od schvalovatele ve II. fázi.
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K § 18 Schvalovací postup po zahájení výdajové operace
Předmětem kontroly po zahájení výdajové operace jsou například závazky vyplývající ze
smlouvy, objednávky nebo rozhodnutí. Jejich splnění se ověří prostřednictvím podkladů,
které se stávají součástí auditní stopy. Jde tedy o ověření toho, zda bylo skutečně plněno a za
jakých podmínek, zda bylo například plněno v dohodnutém množství, kvalitě a ceně a ve
sjednanou dobu.
Pokyn k realizaci výdaje musí odpovídat kontrolnímu záznamu, tzn. přikazuje provést úhradu
výdaje, který odpovídá rozpočtovému krytí (v příslušném rozpočtovém roce), a to jak
do výše, tak do struktury rozpočtové skladby.
Rozsah ověření je obdobný jako v případě řídicí kontroly po vzniku závazku podle zákona
o finanční kontrole.
I pro postup po zahájení výdajové operace platí neslučitelnost funkcí ověřovatele a
schvalovatel.To však neznamená, že by ověřovatel v I. fázi (postup před zahájením
výdajové operace) nemohl vykonávat funkci schvalovatele ve II. fázi (postup po zahájení
výdajové operace). Dále schvalovatelem v I. fázi může být osoba odlišná od schvalovatele
ve II. fázi.
Veřejné vysoké školy a veřejné výzkumné instituce v případě zavedení řídících a kontrolních
mechanismů postupují podle ustanovení § 18 přiměřeně.
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Obrázek 2 - Schéma řídicí ekonomické kontroly před zahájení výdajové operace (k § 17)
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Obrázek 3 - Schéma řídicí ekonomické kontroly po zahájení výdajové operace (k § 18)

K § 19 Výjimky
Účelem ustanovení je reagovat na výjimečné situace, u nichž nelze s ohledem na okolnosti
požadovat provedení postupů řídicí ekonomické kontroly dle § 17 a 18. Pro uplatnění tohoto
ustanovení musí být kumulativně splněny následující podmínky:
a) úkol, se kterým výdajová operace souvisí, nesnese odkladu nebo nesplněním tohoto úkolu
by mohlo dojít k ohrožení života, zdraví nebo majetku a
b) jde o úkol v rámci výkonu činností nebo složek uvedených v písm. a) až h).
Toto ustanovení tedy nevylučuje a priori subjekty výše uvedené organizace z působnosti
návrhu zákona, ale stanoví, že ve výjimečných případech, kdy plní konkrétní úkoly, nemusí
dodržet všechny postupy řídicí ekonomické kontroly. Jde například o nutnost provádět
nákupy při odstraňování havarijních stavů povodní atd. Obdobné ustanovení je obsaženo
v § 32a zákona o finanční kontrole.
Oddíl 4 - Průběžná a následná řídicí ekonomická kontrola
K § 20
V zákoně o finanční kontrole vystupovala tato fáze jako průběžná a následná řídicí kontrola,
resp. průběžná a následná veřejnosprávní kontrola. I v tomto případě platí základní pravidlo,
že vše, co se týká dané operace, musí být zaznamenáno (součástí auditní stopy). Toto
ustanovení upravuje cíle kontroly po zahájení výdajové operace, tedy v jejím průběhu a po
jejím ukončení (zaúčtování).
S ohledem na cíl, který je průběžnou a následnou kontrolou sledován, a efektivnost celého
kontrolního procesu nejsou předmětem kontroly všechny operace, ale jen ty vybrané. Výběr
vzorku musí být proveden na základě posouzení úplnosti, přesnosti nároků a průběhu
realizovaných operací a vyhodnocení rizik.
Návrh zákona stanoví, že průběžnou a následnou kontrolu provádí osoba, která pro účely
tohoto návrhu zákona nese označení „kontrolující“. Jde o pojem, který je v právním řádu již
zaveden – v kontrolním řádě. Do návrhu zákona byl doplněn na základě výslovného
požadavku připomínkových míst, aby bylo jasně odděleno, že jde o jinou činnost než
o schvalování příjmových a výdajových operací, která je v odpovědnosti ověřovatelů
a schvalovatelů. Tím ale není vyloučeno, že by kontrolující byl zároveň ověřovatelem nebo
schvalovatelem pro určitý typ operací. „Kontrolujícími“ jsou zejména zaměstnanci odborů
kontroly, kteří podle zákona o finanční kontrole vykonávají následnou veřejnosprávní
kontrolu.
Ustanovení odst. 2 stanoví obsah kontroly u příjmových a výdajových operací.
Ustanovení odst. 3 stanoví obsah kontroly jen u výdajových operací. Jde o kontrolu naplnění
zásad 3 E (hospodárnost, účelnost a efektivnost) podle § 5 návrhu zákona.
Veřejné vysoké školy a veřejné výzkumné instituce v případě zavedení řídících a kontrolních
mechanismů postupují podle ustanovení § 20 přiměřeně.

- 63 Hlava III – Vrchní audit a interní audit
Díl 1 – Vrchní audit
K § 21
Předpokládá se, že na Ministerstvu financí budou tři auditní útvary. Jeden útvar bude plnit
obdobné úkoly jako útvar interního auditu jiných správců veřejného rozpočtu, případně
veřejného subjektu.
Druhý útvar bude vykonávat vrchní audit (audit systému) u správců veřejných rozpočtů
včetně veřejných subjektů v jejich rozpočtové působnosti. Vrchní audit nebude Ministerstvo
financí vykonávat, s ohledem na Ústavou zaručené postavení, u správců veřejného rozpočtu,
kterými jsou Kancelář prezidenta republiky, Kancelář Poslanecké sněmovny, Kancelář
Senátu, Ústavní soud, Nejvyšší kontrolní úřad, Kancelář Veřejného ochránce práv, kraj, obec,
hlavní město Praha a dobrovolný svazek obcí a u veřejných subjektů, kterými jsou městské
obvody statutárních měst, městských částí statutárních měst a příspěvkové organizace zřízené
krajem, obcí, hlavním městem Prahou, městskou částí hlavního města Prahy, městským
obvodem statutárního města, městskou částí statutárního města nebo dobrovolným svazkem
obcí.
Třetí útvar – Auditní orgán – bude provádět audit zahraničních prostředků (viz § 7 Správa
zahraničních prostředků).
Zákon o finanční kontrole vymezuje působnost Ministerstva financí obdobně s tím, že jde
o výkon veřejnosprávní kontroly. S ohledem na koncepci, na které je návrh zákona vystavěn,
nebude již Ministerstvo financí provádět kontrolu zaměřenou na ověření plnění zákonných
požadavků, ale bude provádět vrchní audit, zejména audit systému a případně audity operací
jako podklad pro audit systému. Obsah vrchního auditu věcně odpovídá obsahu interního
auditu.
Interní audit jinou funkci než veřejnosprávní kontrole podle zákona o finanční kontrole.
Kontrola probíhá podle kontrolního řádu a je zaměřena na ověření toho, zda kontrolovaná
osoba plní povinnosti stanovené zákonem (viz § 2 kontrolního řádu). Interní audit je jedním
ze základních kamenů řízení a kontroly veřejných financí a nedílnou součástí kontrolního
systému. Přispívá k dodržování předpisů a vede k vyžadování a ověřování účelnosti,
efektivnosti a hospodárnosti při řízení veřejných financí. Smyslem interního auditu je
prověřovat nastavení celého systému, a to zejména ve vazbě na způsob, jak nastavení řídicích
a kontrolních mechanismů ošetřuje identifikovaná rizika ve spojitosti s hospodařením a
nakládáním s veřejnými prostředky. Interní audit tak přináší důležitou zpětnou vazbu
(přidanou hodnotu), která umožňuje odhalovat nedostatky nastavení systému a také zlepšovat
a zdokonalovat procesy, včetně procesů řídicí ekonomické kontroly. Výsledkem interního
auditu mají být zejména doporučení ke zlepšení celkového fungování systému. Výsledkem
vrchního auditu bude auditní zpráva s doporučením pro zlepšení zavedeného řízení a kontroly.
Výsledkem nemají být sankce.
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K § 22 Zřízení útvaru interního auditu správce veřejného rozpočtu
Definice interního auditu je obsažená v mezinárodních standardech IIA, na které odkazuje
i Evropská unie.
Definice interního auditu obsažená v Mezinárodních standardech pro profesní praxi interního
auditu vydaná Institutem interních auditorů zní: „Interní audit je nezávislá, objektivně
ujišťovací a poradenská činnost zaměřená na přidávání hodnoty a zdokonalování procesů
v organizaci. Interní audit pomáhá organizaci dosahovat jejích cílů tím, že přináší
systematický metodický přístup k hodnocení a zlepšování účinnosti systému řízení rizik,
řídicích a kontrolních procesů a řízení a správy organizace.“
Úkolem interního auditu je
− zajišťovat nezávislé, objektivně ujišťovací a poradenské činnosti, zaměřené na přidávání
hodnoty a na zdokonalování procesů v systémech vnitřního řízení a kontroly správců
veřejných rozpočtů a veřejných subjektů v působnosti těchto správců,
02.
− napomáhat správcům veřejných rozpočtů, jakož i veřejným subjektům v působnosti těchto
správců, dosahovat jejich cílů tím, že přináší systematický metodický přístup k hodnocení
a zlepšování účinnosti řídicích a kontrolních mechanismů, včetně řízení rizik.
Ujišťovací funkce interního auditu zajistí nezávislá stanoviska ke spolehlivosti a účinnosti
fungování řídicích a kontrolních mechanismů, za jejichž funkčnost odpovídá schvalující orgán
a schvalující osoba, resp. pověřená schvalující osoba.
Součástí výsledků činnosti interního auditu jsou upozornění na slabé stránky řízení a kontroly
veřejných financí a podle potřeby i doporučení pro jejich zlepšení. Tato činnost se řídí
souborem pravidel a etiky obsažených v návrhu zákona a v mezinárodně uznaném rámci
profesionální praxe interního auditu
K odst. 1
Jak dokládají roční zprávy o výsledcích finančních kontrol, orgány veřejné správy ve svých
plánech nezřídka dlouhodobě deklarovaly nahrazení funkce interního auditu u správců
veřejného rozpočtu a u veřejných subjektů v jejich sektorové či územní působnosti svými
veřejnosprávními kontrolami, aniž by přitom skutečně ověřovaly funkčnost systémů vnitřního
řízení a kontroly. Velmi často ve svých ročních zprávách o výsledcích finančních kontrol
oznamovaly, že pro velký rozsah úkolů se tyto plánované veřejnosprávní kontroly
neuskutečnily.
Objem veřejné finanční podpory, který je podmínkou pro povinné zřízení útvaru interního
auditu, zachycuje v rozpočtové skladbě následující podseskupení rozpočtových položek:
521 – Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům,
522 – Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím,
532 – Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně,
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631 – Investiční transfery podnikatelským subjektům,
632 – Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím,
633 – Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně,
634 – Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně,
635 – Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím,
637 – Investiční transfery obyvatelstvu.
Hodnoty uváděné v odst. 1 jsou hodnoty vykazované správcem veřejného rozpočtu.
Nezapočítávají se do nich hodnoty podřízených organizací (veřejných subjektů).
Stávající zákon o finanční kontrole stanoví obecnou povinnost zřídit útvar interního auditu.
K této obecné povinnosti stanoví výjimku pro obce a města s počtem obyvatel do 15 000.
Návrh zákona stanoví pro zřízení útvaru interního auditu tyto podmínky:
průměrná hodnota ročního schváleného objemu výdajů správce veřejného rozpočtu za
posledních 5 let přesahuje 500 000 000 Kč ročně,
• průměrný roční přepočtený stav zaměstnanců správce veřejného rozpočtu za
posledních 5 let přesahuje 250 zaměstnanců nebo
• průměrná hodnota ročního objemu veřejných finančních podpor poskytnutých
správcem veřejného rozpočtu za posledních 5 let přesahuje 100 000 000 Kč ročně.
Nastavení těchto kritérii je výsledkem vnějšího připomínkového řízení. U organizací s nízkou
mírou rizika zřizovat interní audit nemá smysl. Jde o relativně drahý mechanismus, jehož
zavedení může v některých případech zatěžovat veřejný rozpočet v daleko vyšší míře, než je
jeho přidaná hodnota. Tato situace v praxi nastává zejména v případech, kdy je interní audit
zajištěn jediným zaměstnancem, který kromě výkonu interního auditu vykonává další
činnosti, které jsou a priori s výkonem interního auditu neslučitelné (jako například řízení
rizik).
•

Nicméně i obce, které tyto podmínky nesplní, můžou interní audit zřídit dobrovolně – viz
odstavec 4. V tomto případě se na takto zřízený interní audit použije stejná právní úprava jako
na interní audit zřizovaný zákonem (§ 24 až 29, § 30 odst. 3 a 4, § 31 až 33, § 34 odst. 1 a §
35 odst. 1).
K odst. 2
Interní audit se dále zřizuje u organizací, u nichž nelze vykonávat vrchní audit s ohledem na
jejich nezávislé postavení. U těchto organizací se interní audit zřizuje bez ohledu na to, zda
splní kritéria podle odstavce 1. Jde o tyto organizace:
•
•
•
•
•

Kancelář prezidenta republiky,
Kancelář Poslanecké sněmovny,
Kancelář Senátu,
Ústavní soud,
Nejvyšší kontrolní úřad a
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K odst. 3
S ohledem na rizika související se zajištěním fungování implementační struktury subjektů
spolufinancovaných z prostředků Evropské unie předkladatel stanoví, že u řídicích orgánů
a zprostředkujících subjektů se zřizuje útvar interního auditu ze zákona, a to bez ohledu na to,
zda splňují podmínky podle odstavce 1. Takto se zřizuje interní audit i v případě, že řídicí
orgán nebo zprostředkující subjekt mají pro účely návrhu zákona postavení veřejného
subjektu.
K odst. 4
Útvar interního auditu se ze zákona nezřizuje u veřejných subjektů (srov. § 4 písm. b) návrhu
zákona) a u správců veřejného rozpočtu, kteří nesplňují podmínky stanovené v odstavci 1
nebo 2, s výjimkou organizací vymezených v odstavcích 2 a 3.
V těchto případech může správce veřejného subjektu zřídit útvar interního auditu u sebe nebo
u veřejných subjektů ve své rozpočtové působnosti.
Pokud je útvar interního auditu zřízen dobrovolně na základě rozhodnutí příslušného správce
veřejného rozpočtu, použije se na takto zřízený interní audit stejná právní úprava jako na
interní audit zřizovaný zákonem (§ 24 až 29, § 30 odst. 3 a 4, § 31 až 33, § 34 odst. 1 a § 35
odst. 1).
K odst. 5
Veřejné vysoké školy a veřejné výzkumné instituce v případě zřízení útvaru interního auditu
postupují podle ustanovení § 24 odst. 2, § 25 a § 30 odst. 3 přiměřeně.
K odst. 6
S ohledem na změnu implementační struktury v novém programovém období, v jejímž
důsledku bude činnost regionálních rad regionů soudržnosti postupně utlumována, není
účelné, aby u těchto subjektů byl interní audit zřízen ze zákona.
K § 23 Zrušení útvaru interního auditu
Ustanovení řeší případy, kdy je zřízení útvaru interního auditu vázáno na splnění podmínek
uvedených v § 22 odstavci 1. S ohledem na vyšší míru právní jistoty zákon stanoví, že pokud
správce veřejného rozpočtu přestane splňovat podmínky pro zřízení útvaru interního auditu,
může rozhodnout o jeho zrušení, ale jen v případě, že tyto podmínky nebude splňovat po dobu
alespoň 2 let po sobě bezprostředně následujících. Ustanovení bylo doplněno na základě
připomínek uplatněných v připomínkovém řízení, aby se zabránilo možné situaci, že se bude
zřizovat a rušit interní audit s roční periodicitou.
K § 24 Působnost útvaru interního auditu správce veřejného rozpočtu
K odst. 1
Útvar interního auditu plní auditní úkoly u správce veřejného rozpočtu a u veřejného subjektu
v rozpočtové působnosti tohoto správce.
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rozpočtu podle § 24 odst. 1 písm. a) a u veřejného subjektu v rozpočtové působnosti tohoto
správce veřejného rozpočtu. Interní audit u veřejných subjektů ve své rozpočtové působnosti
vykonává správce rozpočtu nejen podle návrhu zákona a mezinárodních standardů, ale
i kontrolního řádu s výjimkou § 9 písm. f), § 10 odst. 1 písm. c), a d), § 12 až 19, § 21, § 24, §
26 a § 27.
Úprava interního auditu vychází primárně z Mezinárodních standardů pro profesní praxi
interního auditu (dále jen „mezinárodní standardy“), a to od jeho definování až po konkrétní
aspekty jeho výkonu. Působnost útvaru interního auditu k provádění auditu i mimo správce
veřejného rozpočtu (veřejného subjektu) vychází z doporučené praxe pro výkon konkrétního
auditu systému a auditu operací. Interní audit, tak jak je v návrhu zákona upraven, se
zaměřuje zejména na finanční toky veřejných prostředků. Aby mohl interní audit naplnit své
poslání, které vychází z mezinárodních standardů, musí mu být dán prostor a prostředky
k tomu, aby mohl dát ujištění o nastavení a účinnosti celého systému řízení a kontroly.
Interní audit není zaměřen na ex-post kontroly a odhalování konkrétních chyb, jeho funkce je
preventivní. Má dávat doporučení pro zlepšení řídicích a kontrolních mechanismů správce
veřejného rozpočtu, resp. celého systému řízení a kontroly veřejných financí, za jehož
zavedení správce veřejného rozpočtu odpovídá (včetně podřízených organizací).
K odst. 2
Útvar interního auditu je organizační útvar, který zajišťuje výkon interního auditu. Je třeba
zdůraznit, že účelem ujišťovacích a poradenských činností vykonávaných útvarem interního
auditu je přispívat ke zvyšování spolehlivosti a účinnosti systému řízení a kontroly veřejných
financí, věrohodnosti účetních informací účetní jednotky a působení proti jednání v rozporu
s cílem řízení a kontroly veřejných financí.
Výsledkem je poskytování nezávislého ujištění útvarem interního auditu o plnění povinností
správce veřejného rozpočtu a veřejného subjektu stanovených v § 6, spolehlivosti a účinnosti
řídicích a kontrolních mechanismů, souladu operací s cílem řízení a kontroly veřejných
financí a účinnosti řízení rizik v oblasti informačních technologií.
Interní audit jinou funkci než veřejnosprávní kontrole podle zákona o finanční kontrole.
Kontrola probíhá podle kontrolního řádu a je zaměřena na ověření toho, zda kontrolovaná
osoba plní povinnosti stanovené zákonem (viz § 2 kontrolního řádu). Interní audit je jedním
ze základních kamenů řízení a kontroly veřejných financí a nedílnou součástí kontrolního
systému. Přispívá k dodržování předpisů a vede k vyžadování a ověřování účelnosti,
efektivnosti a hospodárnosti při řízení veřejných financí. Smyslem interního auditu je
prověřovat nastavení celého systému, a to zejména ve vazbě na způsob, jak nastavení řídicích
a kontrolních mechanismů ošetřuje identifikovaná rizika ve spojitosti s hospodařením a
nakládáním s veřejnými prostředky. Interní audit tak přináší důležitou zpětnou vazbu
(přidanou hodnotu), která umožňuje odhalovat nedostatky nastavení systému a také zlepšovat
a zdokonalovat procesy, včetně procesů řídicí ekonomické kontroly. Výsledkem interního
auditu mají být zejména doporučení ke zlepšení celkového fungování systému. Výsledkem
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Výsledkem nemají být sankce.
K odst. 3
Auditní činnosti v rámci jednoho systému řízení a kontroly veřejných financí, který je tvořen
správcem veřejného rozpočtu a veřejnými subjekty v jeho rozpočtové působnosti (podřízené
organizace), musí být koordinovány tak, aby nedocházelo ke zbytečné duplicitě a aby celkové
náklady na tyto činnosti byly v poměru s jejich celkovým užitkem/prospěchem, který přinášejí
ve smyslu ekonomickém a společenském. Koordinace bude vyžadovat např. sdílení plánů
útvarů interního auditu.
K § 25 Nezávislost útvaru interního auditu
Ustanovení stanoví základní (minimální) podmínky pro nezávislý a objektivní výkon
interního auditu, který je nezbytným předpokladem pro splnění cíle a účelu útvaru interního
auditu. Funkce interního auditu musí zahrnovat veškeré útvary a procesy daného správce
veřejného rozpočtu a dalších subjektů v působnosti interního auditu. Proto tato ustanovení
stanoví minimální podmínky, jejichž splnění je nutným předpokladem pro naplnění podmínky
nezávislosti útvaru interního auditu (srov. Standard IIA 1100 - Nezávislost a objektivita). Jde
o následující podmínky:
Útvar interního auditu musí být organizačně samostatným útvarem; interní audit má
nezávisle prověřit všechny rizikové procesy organizace, toto není objektivně možné,
pokud je spojen například s odborem kontroly – interní audit by měl auditovat i proces
výkonu veřejnosprávní, resp. podle návrhu zákona, řídicí ekonomické kontroly
druhého stupně; útvar interního auditu musí být samostatným útvarem přímo
podřízeným tomu, kdo stojí v čele organizace (např. ministr, ředitel krajského úřadu).
• Zaměstnanci útvaru interního auditu nesmí provádět řídicí a kontrolní mechanismy
uvedené v § 11 návrhu zákona. Pokud bude interní audit zajišťovat nebo nastavovat
řídicí a kontrolní mechanismus, nemůže ho následně podrobit internímu auditu –
interní auditor by auditoval sám sebe a jeho ujištění by nesplňovalo základní
požadavky, tedy nebylo by nezávislé a objektivní. Proto interní audit nemůže být
pověřen například řízením rizik, ani nemůže vykonávat funkci osoby
(vyšetřovatele), jehož hlavní odpovědností je odhalování a vyšetřování podvodu
podle nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním
podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu.
Útvar interního auditu je nezávislý při výkonu interního auditu. Cílem ustanovení je
•

eliminovat nežádoucí vliv především na zjištění interního auditu. Nezávislost interního auditu
musí být podrobněji upravena i ve Statutu útvaru interního auditu.
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K odst. 1
V ustanovení je stanoven minimální počet výkonných interních auditorů v útvaru interního
auditu na kterékoli úrovni organizace veřejné správy. Tento minimální počet znamená
nepřekročitelnou mez pro institucionalizaci funkce interního auditu.
K odst. 2
Výkonový, personální a nákladový profil útvaru interního auditu je kvalifikovaným odhadem
optimálního odhadu veličin výkonu, fyzických osob a nákladů, vycházejícího z jejich
provázanosti. Skutečný počet interních auditorů, kteří budou vykonávat interní audit nejen
v rámci organizace, ale i u podřízených organizací by měl být stanoven s ohledem na
předpokládaný rozsah jeho činnosti (např. počet podřízených organizací) a celkový počet
zaměstnanců příslušné organizace.
K odst. 3
S ohledem na nezávislé postavení uvedených organizací státní správy zaručené Ústavou se na
ně nepoužije ustanovení upravující minimální počet interních auditorů zařazených v útvaru
interního auditu.
K § 27 Požadavky na vedoucího útvaru interního auditu, interního auditora a asistenta
interního auditora
K odst. 1
Stanovit kvalifikační požadavky na výběr zaměstnanců včetně interních auditorů je primární
odpovědností vedení příslušné organizace. Výkon funkcí a činností v rámci řízení a kontroly
veřejných financí vyžaduje řadu odborných znalostí. Spektrum požadovaných znalostí se liší
v závislosti na tom, o kterou oblast řízení a kontroly veřejných financí jde.
Návrh zákona stanoví zvláštní požadavky pro kvalifikaci vedoucího útvaru interního
auditu a interního auditora (lex specialis k zákonu o státní službě nebo zákonu
o úřednících územních samosprávných celků). Předkladatel toto navrhuje s úmyslem
sjednotit požadavky na výkon této funkce napříč celou veřejnou správou, jelikož ve svém
souhrnu dává ujištění o všech součástech řízení a kontroly veřejných financí.
Podle doporučení pro praxi ke Standardu IIA 1210 – Odbornost, musí mít interní auditoři
takové znalosti, dovednosti a další schopnosti, které jsou potřebné pro plnění úkolů, aby
mohli přispět ke splnění úkolů útvaru interního auditu jako celku.
Odbornost při uplatňování uvedeného standardu znamená schopnost uplatnit znalosti
v situacích, které mohou vzniknout při provádění auditní činnosti a schopnost zvládat
tyto situace náležitým způsobem.
S přihlédnutím k uvedeným doporučením pro auditní praxi jsou pro vedoucího útvaru
interního auditu a interního auditora v ustanovení stanovena tři hlavní kritéria (vysokoškolská
úroveň vzdělání, praxe v oboru a prokázání zvláštní odborné kvalifikace - zkouška profesní
způsobilosti interního auditora). Přitom se předpokládá plnění základního okruhu požadavků,
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veřejných institucí.
Vedoucím interního auditu se rozumí osoba na nejvyšší pozici v konkrétní organizaci, která
odpovídá za interní audit.
Požadavky kladené zákonem o státní službě, zákonem o úřednících územních samosprávných
celků a návrhem zákona se použijí kumulativně.
Přechodná ustanovení stanoví, že na osoby, které v současnosti vykonávají interní audit,
veřejnosprávní kontrolu, přezkoumávání hospodaření nebo správu odvodů za porušení
rozpočtové kázně po dobu alespoň 2 let, se podmínka vysokoškolského vzdělání nevztahuje.
Pokud bude mít vedoucí útvaru interního auditu, interní auditor nebo asistent interního
auditora přístup k utajovaným informacím, bude muset splňovat podmínky přístupu k nim
stanovené zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní
způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (např. § 6 a § 11).
K odst. 2
Obdobné ustanovení bylo obsaženo v zákoně o finanční kontrole. Jde o jednu ze záruk
nezávislosti útvaru interního auditu.
K odst. 3
Ustanovení stanoví požadavky, které musí splňovat asistent interního auditora jako nejnižší
pracovní pozice v oblasti interního auditu. Podmínky jsou nastaveny tak (tím, že není
vyžadována ani minimální odborná praxe ani zkouška profesní způsobilosti interního auditora
podle § 30), aby se asistentem interního auditora mohli stát i absolventi vysokých škol nebo
pracovníci z jiných útvarů správců veřejných rozpočtů.
Asistent interního auditora provádí jen dílčí úkony v rámci výkonu interního auditu. Na
interním auditu se můžou podílet asistenti interního auditora pod supervizí vedoucího útvaru
interního auditu.
K § 28 Zkouška profesní způsobilosti interních auditorů
Podle doporučení pro praxi ke Standardu IIA 1210 – Odbornost, musí mít interní auditoři
takové znalosti, dovednosti a další schopnosti, které jsou potřebné pro plnění úkolů, aby
mohli přispět ke splnění úkolů útvaru interního auditu jako celku. Zkouška slouží k ověření
znalosti právních předpisů dopadajících na činnost interního auditu a mezinárodních
standardů.
Odbornost při uplatňování uvedeného standardu znamená schopnost uplatnit znalosti
v situacích, které mohou vzniknout při provádění auditní činnosti a schopnost zvládat
tyto situace náležitým způsobem. Očekávají se znalosti zejména v oblasti návrhu zákona a
mezinárodních standardů.
Aby byl zabezpečen automatický přechod pracovníků podle návrhu ustanovení § 45, kteří
vykonávají interní audit nebo veřejnosprávní kontrolu podle zákona o finanční kontrole nebo
přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků, přechodná ustanovení
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mohou dodatečně (do 1 roku od nabytí účinnosti návrhu zákona).
Srovnatelné zkoušky nebo jejích částí uznané příslušným orgánem jiného členského státu
Evropské unie budou uznány. To znamená, že například v případě zkoušky z mezinárodních
standardů uznané příslušným orgánem jiného členského státu Evropské unie, bude tato část
zkoušky Ministerstvem financí uznána a žadatel bude přezkoušen jen ze znalosti právních
předpisů dopadajících na činnost interního auditu.
V případě překážky ve službě nebo v zaměstnání bránící žadateli vykonat zkoušku profesní
způsobilosti v určeném termínu, se žadateli stanoví náhradní termín konání zkoušky.
O termínu by měl být žadatel vyrozuměn jako podle odst. 2.
Osvědčení o úspěšném vykonání zkoušky profesní způsobilosti interního auditora bude
možné považovat za úkon podle § 154 až § 158 správního řádu "Vyjádření, osvědčení
a sdělení".
Osvědčení se vystaví ve dvou „stejnopisech“ (stejnopisem se obecně rozumí shodné
vyhotovení prvopisu, „originálu"). Jeden stejnopis osvědčení se předá žadateli do vlastních
rukou, zpravidla bezprostředně po vykonání úřednické zkoušky, případně ho lze doručit.
Druhý stejnopis osvědčení založí Ministerstvo financí. Obdobně se postupuje s písemnou
zprávou o neúspěšném vykonání zkoušky.
Osvědčení o úspěšném vykonání zvláštní části úřednické zkoušky podle zákona o státní
službě v oboru Audit se považuje za úspěšné vykonání zkoušky profesní způsobilosti
interního auditora.
Interní auditoři, kteří nejsou státními zaměstnanci, musí vykonat zkoušku, kterou bude
organizovat Ministerstvo financí. Půjde o písemnou zkoušku v rozsahu znalostí
Mezinárodních standardů IIA a návrhu zákona. Podrobnosti stanoví vyhláška Ministerstva
financí.
K § 29 Udržování a zvyšování kvality interního auditu
V souladu se Standardem IIA 1300 - Program pro zabezpečení a zvyšování kvality interního
auditu musí vedoucí útvaru interního auditu vypracovat a pravidelně aktualizovat program pro
zabezpečení a zvyšovaní kvality interního auditu, který zahrnuje všechna hlediska funkce
interního auditu.
Tento program musí odpovídat požadavkům a způsobu hodnocení ve smyslu standardů
IIA 1310, 1311 a 1312.
Program pro zabezpečení a zvyšování kvality má umožnit hodnocení souladu činnosti
interního auditu s definicí interního auditu, včetně zaměření na přidávání hodnoty, a se
standardy a dále ověřit, zda se interní auditoři řídí Etickým kodexem. Tento program také
hodnotí účinnost a efektivnost činností interního auditu a identifikuje příležitosti ke zlepšení.
Všechny součásti programu pro zabezpečování a zvyšování kvality, tedy průběžné
a pravidelné interní a externí hodnocení, jsou zaměřeny na hodnocení souladu činnosti
interního auditu s definicí a požadavky stanovenými tímto návrhem zákona, resp.
mezinárodními standardy.
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činnosti útvaru interního auditu, které odpovídají požadavkům obsaženým v mezinárodních
standardech pro profesní praxi interního auditu.
Program pro udržování a zvyšování kvality interního auditu musí v souladu se Standardem
IIA 1310 zahrnovat interní a externí hodnocení.
V souladu se Standardem IIA 1311 musí interní hodnocení zahrnovat:
průběžné sledování výkonnosti interního auditu,
pravidelné sebehodnocení nebo hodnocení s využitím jiných osob v rámci organizace,
které mají dostatečné znalosti postupů interního auditu.
Průběžné sledování je nedílnou součástí každodenního dohledu (supervize), prověřování
a měření činnosti interního auditu (např. plnění plánů interního auditu, čas nezbytný
pro provedení zakázky, poměr navržených a přijatých doporučení). Průběžné sledování je
začleněno do běžných zásad a postupů používaných k řízení interního auditu.
•
•

Součástí průběžného interního hodnocení je i dohled (supervize) nad prováděním
kdy se sleduje splnění cílů, kvalita provedení interního auditu a kompetence
auditorů. Rozsah a způsob dohledu bude záviset na odbornosti a zkušenostech
auditorů a typu a předmětu prováděné zakázky (srov. standard IIA 2340).
průběžného ověření může být i prověření pracovní dokumentace.

zakázky,
interních
interních
Součástí

Pravidelné interní hodnocení zahrnuje provedení cílených hodnotících analýz, které jsou
zaměřeny na hodnocení souladu činnosti interního auditu s definicí a požadavky tohoto
návrhu zákona resp. mezinárodních standardů. Pravidelné interní hodnocení zahrnuje
sebehodnocení a následné posouzení (vyhodnocení) výsledků tohoto sebehodnocení.
Pravidelné interní hodnocení prováděné řádně, spolehlivě a objektivně, usnadňuje externí
hodnocení a snižuje náklady na jeho provedení.
Pravidelné interní hodnocení by mělo být prováděno zpravidla jednou ročně.
K odst. 1
V souladu se Standardem IIA 1312 musí být externí hodnocení prováděno minimálně jednou
za 5 let odborně způsobilým a nezávislým externím hodnotitelem nebo externím hodnotícím
týmem.
Součástí externího hodnocení je prověření uceleného spektra ujišťovacích a poradenských
činností prováděných interním auditem, včetně jejich souladu s definicí interního auditu, tímto
návrhem zákona a standardy. Externí hodnocení by mělo obsahovat doporučení ke zlepšení.
Další rozsah externího hodnocení lze modifikovat podle potřeb konkrétní organizace.
K odst. 2
V souladu s Doporučením pro praxi 1312 – 2 Externí hodnocení: Sebehodnocení s nezávislým
potvrzením/validací návrh zákona stanoví, že externí hodnocení může být nahrazeno tzv.
validací sebehodnocení.
Sebehodnocení je ucelený a plně zdokumentovaný proces hodnocení souladu s definicí
interního auditu, tímto návrhem zákona a standardy. Validace představuje nezávislé externí
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zaměřena na doporučení ke zlepšení nebo vyhodnocování všech oblastí interního auditu.
Předmětem zájmu je zejména soulad s návrhem zákona (včetně definice a naplňování
mezinárodně uznávaných standardů). Zpráva z validace může být podkladem pro hodnocení
zaměstnanců podle jiných právních předpisů (např. zákon o státní službě, zákon o úřednících
územních samosprávných celků).
K odst. 3
Návrh zákona klade na hodnotitele požadavek 4 leté praxe v interním auditu podle návrhu
zákona, standardů IIA, auditu zahraničních prostředků, auditorské činnosti podle zákona
o auditorech nebo kontroly NKÚ.
Externí hodnocení může provádět fyzická nebo právnická osoba. Pokud bude externí
hodnocení provádět právnická osoba, např. obchodní společnost, musí požadavky kladené na
externího hodnotitele splňovat zaměstnanci této společnosti, kteří budou ve skutečnosti
hodnocení provádět.
K odst. 4
Vedoucí útvaru interního auditu musí schvalující osobu nebo pověřenou schvalující osobu
informovat o výsledku externího hodnocení, včetně externího potvrzení sebehodnocení
interního auditu. Důvodem je skutečnost, že interní audit poskytuje zejména ujištění
schvalující osobě nebo pověřené schvalující osobě, že jsou plněny požadavky kladené
na řízení a kontrolu veřejných financí a že nastavený systém je přiměřený a účinný, aby
umožnil zajistit dostatečnou ochranu veřejných prostředků podle § 5 návrhu zákona.
K odst. 5
Je stanovena výjimka pro Nejvyšší kontrolní úřad s ohledem na jeho nezávislé, Ústavou
zaručené postavení.
Díl 3 – Příprava a výkon vrchního auditu a interního auditu
K § 30 Výkon vrchního a interního auditu
Návrh zákona upravuje stejné režimy pro výkon vrchního auditu a interního auditu
u veřejného subjektu vykonávaného správcem veřejného rozpočtu podle § 24 odst. 1 písm. b).
Na výkon vrchního auditu a interního auditu u veřejného subjektu se použije návrh zákona,
mezinárodní standardy a subsidiárně i kontrolní řád s výjimkami taxativně stanovenými
v návrhu zákona. Věcně jsou oba audity totožné s interním auditem, ale vzhledem k tomu, že
je audit vykonávaný externím subjektem, tj. Ministerstvem financí a správcem veřejného
rozpočtu, je nezbytná širší úprava kontrolním řádem.
Na interní audit podle § 24 odst. 1 písm. a) vykonávaný uvnitř organizace se kontrolní řád
nepoužije.
V případě interního auditu jde primárně o vnitřní záležitosti příslušné organizace, kde
aplikace kontrolního řádu a správního řádu není relevantní. To neplatí ovšem pro případy, kdy
interní audit bude prováděn u veřejného subjektu, resp. pokud jde o vrchní audit nebo audit
zahraničních prostředků, jelikož v těchto případech působí interní audit mimo organizaci,
v níž je začleněn.
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uznávaných standardů, které není účelné přepisovat do zákona nebo jeho prováděcích
předpisů. Proto bylo zvoleno jejich vtažení do českého právního řádu prostřednictvím tohoto
ustanovení (srov. § 5 zákona o finanční kontrole). Návrh zákona stanoví závaznost aplikace
mezinárodních standardů pro profesní praxi interního auditu vydaných Institutem interních
auditorů (viz https://na.theiia.org/Pages/IIAHome.aspx). Tyto standardy jsou závazné v jejich
posledním znění (novelizace provádí Institut interních auditorů). Ministerstvo zveřejní jejich
český překlad na svém webu a ve Finančním zpravodaji.
K odst. 4
V souladu s výkladem pojmů v Mezinárodním rámci profesní praxe interního auditu
(Standard č. 1000) se pro účely návrhu zákona statutem útvaru interního auditu rozumí
písemný dokument, který definuje účel, pravomoci a odpovědnosti interního auditu, tedy jeho
postavení v rámci konkrétní organizace, oprávnění k přístupu k dokladům, osobám a majetku,
které souvisejí s prováděním zakázek, a definuje rozsah činnosti interního auditu. Statut dále
definuje charakter ujišťovacích a poradenských služeb. Ve statutu se obvykle uplatní i
ekonomická pojistka nezávislosti v zájmu dosažení kvality činnosti útvaru interního auditu při
plnění jeho objektivně ujišťovací funkce např. v podobě výkonového, personálního a
nákladového profilu této služby.
Statut útvaru interního auditu je základním dokumentem útvaru interního auditu. Návrh
zákona stanoví obecné podmínky pro fungování útvaru interního auditu v celém rozsahu
řízení a kontroly veřejných financí, zatímco statut stanoví již konkrétní podmínky (aplikaci
na konkrétní prostředí dané organizace).
Statut by měl obsahovat i konkrétní záruky nezávislosti interního auditu (vedle minima
stanoveného návrhem zákona v § 30), a to v souladu se Standardem IIA 1130 - Narušení
nezávislosti a objektivity. Odpovědnost za přípravu a aktualizaci statutu má vedoucí útvaru
interního auditu. Pokud jde o ministerstva, statut schvaluje ministr po předchozím souhlasu
výboru pro interní audit. Vedoucí útvaru interního auditu vypracuje návrh statutu a předloží
ho nejdřív výboru pro interní audit a následně schvalující osobě. Statut by měl být výsledkem
jednání se schvalující osobou – ministrem. Ministr je osoba, které má interní audit primárně
sloužit – interní audit má ministrovi poskytovat ujištění, že jsou plněny povinnosti stanovené
zejména tímto návrhem zákona, případně dalšími zákony ve vztahu k řízení a kontrole
veřejných financí.
V případě územních samosprávných celků, tedy obcí, krajů, městských částí hlavního města
Prahy, městských obvodů statutárních měst a městských částí statutárních měst schvaluje
statut útvaru interního auditu rada obce, kraje, hlavního města Prahy, městský částí hlavního
města Prahy, městského obvodu statutárního města nebo městský částí statutárního města –
schvalující orgán.
V případě ostatních organizací schvaluje statut útvaru interního auditu schvalující osoba nebo
pověřená schvalující osoba (u interního auditu zřizovaného u podřízených organizací –
veřejných subjektů). Schválení statutu útvaru interního auditu by mělo být zdokumentováno
písemně (zápis nebo záznam).
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Ustanovení upravuje základní přístup k plánování vrchního auditu a interního auditu, a to
k sestavení střednědobého plánu a ročního plánu interního auditu.
Střednědobý plán interního auditu propojuje cíle správce veřejného rozpočtu a střednědobé
priority interního auditu, včetně potřeb správce veřejného rozpočtu, a je doplněn o využívaný
základní přístup výběru vzorku pro audit operací. Střednědobý plánvychází z analýzy rizik.
Jeho cílem je zajistit, že všechny rizikové procesy budou v reálném čase (za stanovenou dobu)
prověřeny. Střednědobý plán se vytváří na období 5 let. V rámci aktualizace střednědobého
plánu vedoucí útvaru interního auditu vyhodnotí tento plán a případně provede jeho úpravu.
Po uplynutí doby 5 let, na které byl střednědobý plán sestaven, se přijme nový střednědobý
plán na dalších 5 let.
Roční plán vychází ze střednědobého plánua zahrnuje konkrétní rozsah, věcné zaměření, typ
auditu, cíle auditu, časové rozvržení a personální zajištění. Jeho součástí je metodická
a konzultační činnost a rozpracovaný plán profesního vzdělávání jednotlivých interních
auditorů.
Roční plán auditu se připravuje na základě „audit universe“, vstupů od vedení a orgánů
organizace a vyhodnocení a míry rizik. Podle Standardu IIA č. 2010 vedoucí útvaru
interního auditu vychází při tvorbě plánů zejména z vlastního vyhodnocení rizik. Dále může
pro plánování využít, jako jeden ze vstupů, i zdokumentované řízení rizik.
Roční plán je aktualizován jen v nezbytné míře, pokud to vyžaduje změna okolností, která má
dopad na východiska plánování auditu uvedená v předchozí větě (srov. Standard IIA 2010).
Plány interního auditu včetně jejich aktualizací schvaluje:
u ministerstev – schvalující osoba po předchozím souhlasu výboru pro interní audit,
u územních samosprávných celků (obce, kraje, hlavní město Praha) – schvalující
orgán (rada obce, kraje, hlavního města Prahy),
- u ostatních organizací – schvalující osoba nebo pověřená schvalující osoba
(u interního auditu zřizovaného u podřízených organizací – veřejných subjektů).
Aktualizace plánů nemusí procházet schválením v případě výkonu mimořádných auditů. Tyto
audity lze vykonávat nad rámec plánu interního auditu pouze ve zvlášť odůvodněných
případech.
-

Pro výkon vrchního auditu se zpracuje střednědobý plán vrchního auditu a roční plán
vrchního auditu. Ustanovení § 31 se přitom použijí obdobně.
K § 32 Auditní spis
Ustanovení obsahuje v souladu se standardem IIA 2330 povinnost vést dokumentaci
informací vztahujících se k auditní nebo poradenské zakázce ve formě auditního spisu.
Auditní spis je souborem všech relevantních dokumentů a záznamů pořízených v souvislosti
s výkonem interního auditu. Jeho obsahem jsou získané informace, provedené analýzy a testy,
důkazy pro závěry aj. Konkrétní obsah a struktura spisu bude záviset na druhu prováděné
zakázky. Auditní spis podléhá uchovávání a archivaci v souladu se zákonem o archivnictví a
spisové službě.
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-

napomáhá při plánování, realizaci a prověřování zakázek,
poskytuje hlavní podporu závěrů,
dokumentuje, zda cíle zakázky byly dosaženy,
podporuje přesnost a úplnost provedených prací,
poskytuje základnu pro program pro zabezpečení a zvyšování kvality
interního auditu.

K § 33 Auditní zpráva
K odst. 1 až 4
Ustanovení ukládá internímu auditorovi povinnost vyhotovit návrh auditní zprávy a tento
návrh předat auditované osobě, aby tato osoba mohla k navrženým zjištěním zaujmout
stanovisko a přijmout opatření k nápravě zjištěných nedostatků. V zájmu zajištění relevantní
doby trvání interního auditu stanoví návrh zákona lhůtu pro vypracování auditní zprávy.
Počátek běhu lhůty je odvislý od provedení posledního úkonu v rámci auditu.
Z jednoho auditu se vypracovává jedna auditní zpráva.
Lhůta pro předložení písemného stanoviska auditovaného subjektu je upravena v návrhu
zákona s ohledem na charakter zjištění, přičemž daná lhůta pro auditovanou osobu nesmí být
kratší než 15 kalendářních dní.
Je-li to možné, předloží interní auditor svá zjištění dotčeným osobám již v průběhu provádění
auditu.
V souladu se Standardem IIA 2420 musí být auditní zprávy přesné, objektivní, jasné, stručné,
konstruktivní, úplné a včasné:
− přesné zprávy jsou zprávy, které neobsahují chyby a zkreslení a věrným způsobem
odpovídají zjištěným skutečnostem,
− objektivní zprávy jsou zprávy, které jsou nestranné, nezaujaté a nezkreslené a jsou
výsledkem spravedlivého a vyváženého ohodnocení všech souvisejících skutečností
a okolností,
− jasné zprávy jsou zprávy, které jsou snadno pochopitelné a logické, neobsahují
nepotřebné technické výrazy a poskytují všechny významné a relevantní informace,
− stručné zprávy jsou zprávy, které jdou k podstatě věci a vyhýbají se nepotřebným
podrobným popisům, přemíře detailu, nadbytečnosti informací a rozvláčnosti,
− konstruktivní zprávy jsou zprávy, které přinášejí uživateli prospěch a zdokonalení tam,
kde je to potřebné,
− úplné zprávy jsou zprávy, které nepostrádají nic, co by bylo nezbytné z hlediska cílové
skupiny uživatelů a obsahují všechny významné a související informace a pozorování
nezbytná pro zdůvodnění závěrů a doporučení,
− včasné zprávy jsou zprávy, které jsou dobře načasované, odpovídajícím způsobem
reagující na vznik nenadálých situací, a to vzhledem k důležitosti zjištěného problému.
Včasné zprávy umožňují vedení přijmout odpovídající nápravná opatření.
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závěry, doporučení a seznam opatření navržených k odstranění nedostatků.
Auditní zpráva tvoří základ pro celkové ujištění o spolehlivosti a účinnosti řízení a kontroly
veřejných financí.
Auditní zpráva by měla obsahovat jasná vyjádření auditního názoru a přesvědčivá doporučení,
na jejichž základě lze přijmout vhodná nápravná opatření.
Auditní zpráva je měřítkem výkonu, neboť obsahuje analýzu a hodnocení a identifikuje
neefektivní oblasti, popřípadě nehospodárné nakládání s veřejnými financemi.
K odst. 5
Celkovou odpovědnost za auditní zprávy nese vedoucí útvaru interního auditu, který definuje
podmínky pro jejich vypracování, formát, prezentaci, kontrolu a předávání. V souvislosti
s tím je povinen dbát na to, aby auditní zprávy prezentovaly auditní zjištění
co nejefektivnějším způsobem.
Vedoucí útvaru interního auditu by měl návrh auditní zprávy zkontrolovat a revidovat. Touto
kontrolou musí zajistit, že auditní zjištění, závěry, názory a doporučení jsou podloženy
věcnými, spolehlivými a dostatečnými důkazy.
V souladu se Standardem IIA 2440 musí být zpráva předána osobě odpovědné za auditovanou
oblast a dále všem subjektům a osobám, které jsou schopny zajistit, že zjištěním, závěrům
a doporučením útvaru interního auditu bude věnována dostatečná pozornost. Před vydáním
závěrečné auditní zprávy rozhodne vedoucí útvaru interního auditu nebo jím pověřená
osoba komu a jak bude tato distribuována. Určení, komu bude záviset na vymezení
auditované osoby. Auditní zpráva bude předána na stupeň řízení, který je na základě jiných
předpisů oprávněn změnu na základě navrženého opatření schválit – v některých případech to
může být vedoucí odboru, jindy ředitel organizace nebo ministr.
Distribuci auditní zprávy zajišťuje vedoucí útvaru interního auditu, přičemž je povinen zajistit
její předání schvalující osobě nebo pověřené schvalující osobě, neboť tyto osoby jsou
odpovědné za zavedení, udržování a zdokonalování řízení a kontroly veřejných financí.
Auditní zprávy slouží schvalující osobě nebo pověřené schvalující osobě jako ujištění
o funkčnosti tohoto systému a současně jako podklad pro dohled nad plněním nápravných
opatření zjištěných nedostatků.
Audit je ukončen předáním výsledné auditní zprávy schvalující osobě nebo pověřené
schvalující osobě (srov. § 34).
K odst. 6
Auditní zpráva také umožňuje následné ověření a změření účinnosti provedeného auditu,
neboť dovoluje útvaru interního auditu podle této zprávy prověřit, zda byla či nebyla
věnována dostatečná pozornost doporučením útvaru interního auditu. Slouží tedy jako základ
pro následný audit k prověření plnění přijatých opatření.
Interní auditor po obdržení stanoviska auditovaného subjektu a jeho návrhu opatření
k nápravě vyhotoví výslednou auditní zprávu. Stanovisko a návrh opatření auditované osoby
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stanoviska byly či nebyly uznány.
K odst. 7
Vrchní audit nepostupuje v tomto případě podle § 12 a násl. kontrolního řádu, to znamená, že
nevypracuje protokol o kontrole, ale auditní zprávu obdobně podle odst. 1 až 6.
K § 34 Ukončení vrchního auditu a interního auditu
Ustanovení upravuje okamžik ukončení interního auditu. Auditní zpráva se doručuje
schvalující osobě nebo pověřené schvalující osobě, v případě vrchního auditu a auditu dle
§ 24 odst. 1 písm. b) schvalující osobě správce veřejného rozpočtu, u něhož byl vrchní audit
nebo interní audit proveden, nebo pověřené schvalující osobě veřejného subjektu, u něhož byl
vrchní audit nebo interní audit proveden.
Pokud po předání auditní zprávy vedoucí útvaru interního auditu, interní auditor nebo asistent
interního auditora zjistí, že zpráva obsahuje závažné chyby, zajistí opravu a předání stejnému
okruhu osob, kterému byla poskytnuta původní zpráva.
Závažné chyby a opomenutí jsou ty, které se vztahují přímo k předmětu auditu (ne překlepy
nebo zřejmé nesprávnosti v psaní nebo počtech). K takto provedeným opravám má auditovaná
osoba oprávnění se vyjádřit – viz § 33 odst. 3.
K § 35 Sledování plnění opatření
Ustanovení ukládá povinnost vedoucímu útvaru interního auditu, internímu auditorovi nebo
asistentovi interního auditora sledovat plnění opatření přijatých na základě výsledků auditu.
Podle Standardu IIA 2500.A1 musí vedoucí útvaru interního auditu zavést proces následné
kontroly, který bude sledovat a zaručovat, že nápravná opatření byla účinně provedena nebo
že vedení organizace převzalo odpovědnost za riziko neprovedení nápravných opatření.
Realizace doporučení z provedeného auditu spadá do odpovědnosti auditované osoby,
nikoliv interního auditora. Interní auditor doporučuje, co má být splněno, aby se napravily
nedostatky, avšak nenavrhuje, nezavádí ani nesestavuje koncept postupů nebo systémů.
Přehled nápravných opatření, jež odpovědný zaměstnanec auditované osoby na základě
doporučení z auditu realizuje, s termínem jejich provedení, je nezbytným nástrojem pro jejich
zaznamenání (vytvoření auditní stopy) a monitorování. Samotná realizace těchto opatření je
předmětem následného prověření útvarem interního auditu (následný audit).
Realizace doporučení z provedeného vrchního auditu spadá do odpovědnosti správce
veřejného rozpočtu a veřejného subjektu, u něhož Ministerstvo financí vrchní audit vykonalo.
V případě neplnění opatření směrujících k odstranění zjištěných nedostatků, uvědomí
Ministerstvo financí schvalující osobu, resp. pověřenou schvalující osobu auditovaného
subjektu.
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K § 36
K odst. 1
Vládní výbor pro interní audit se zřizuje za účelem posílení funkce dohledu nad činnostmi
v rámci řízení a kontroly veřejných financí. Vládní výbor pro interní audit je samostatné
těleso, které stojí mimo všechny správce veřejného rozpočtu a veřejné subjekty. Tomu
odpovídá i jeho oprávnění k přístupu k potřebným dokumentům, které je obdobné, jako
v případě výboru pro interní audit.
Vládnímu výboru pro interní audit jsou eskalována nejzávažnější zjištění, a to prostřednictvím
jednotlivých Výborů pro interní audit. Vládní výbor pro interní audit dále projednává plány
interních auditů před jejich schválením za účelem koordinace výkonů interních auditů,
případně srovnání výkonnosti nebo zaměření jednotlivých útvarů interního auditu.
Vládní výbor pro interní audit se zabývá závažnými zjištěními a doporučeními. Co je
závažným zjištěním nebo doporučením vyhodnotí příslušný výbor pro interní audit. Složení
výboru pro interní audit zajišťuje, že bude toto schopen vyhodnotit.
K odst. 2
Toto ustanovení zavádí výbory pro interní audit jako zcela nový prvek řádné správy a řízení
veřejných záležitostí. Výbor pro interní audit se zřizuje jen u ústředních orgánů státní správy,
v jejichž čele stojí člen vlády (ministerstva).
Hlavním posláním výboru interního auditu je posílení dohledu nad výkonem interního auditu
Výbory pro interní audit jsou zcela novým prvek řádné správy a řízení veřejných záležitostí.
Tento prvek řízení a kontroly veřejných financí má přispět ke zvýšení podpory vlády
i jednotlivých správců veřejných rozpočtů při získávání objektivního ujištění o přiměřenosti
a účinnosti systémů řízení a kontroly veřejných financí.
Výbor pro interní audit posiluje funkci vrcholového dohledu. Výbor pro interní audit není
součástí řídicích a výkonných struktur správce veřejného rozpočtu nebo veřejného subjektu.
Aniž by byla dotčena odpovědnost schvalujících orgánů nebo schvalujících osob, výbor
pro interní audit dohlíží nad celým systémem řízení a kontroly veřejných financí (ne jen
nad nezávislostí interní auditu).
Je třeba poznamenat, že výbor pro interní audit není duplicitní k funkci interního auditu, ale
nový mezinárodně osvědčený prvek řádné správy a řízení organizací (CorporateGovernance,
GoodGovernance). Jedním z jeho úkolů je posílit nezávislost interního auditu a tím zvýšit
ujištění, že řízení a kontrola veřejných financí jsou nastaveny přiměřeně, účinně a poskytují
dostatečnou ochranu veřejných prostředků.
Při uzavírání přístupových jednání ČR do EU vyplynula řada požadavků, které nebyly
zákonem o finanční kontrole řešeny a u nichž se ČR zavázala je dopracovat. Jedním z těchto
požadavků bylo posílení nezávislosti interního auditu. Výbor pro interní audit představuje
způsob řešení tohoto legitimního požadavku EU. Útvar interního auditu je funkčně podřízen
výboru pro interní audit. Funkční podřízenost se projevuje například tím, že podřízený podává
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dostatečnost zdrojů pro činnost podřízeného a může navrhovat navýšení nebo snížení těchto
zdrojů. Aby mohl útvar interního auditu plnit své poslání, musí být objektivně schopen
provést audit všech rizikových procesů v reálném čase, např. v horizontu střednědobého plánu
interního auditu (5 let). K tomu potřebuje mít zajištěny potřebné zdroje, jde zejména o:
− zdroje lidské: počet interních auditorů s ohledem na rozsah činnosti,
velikost organizace, počet podřízených organizací – srov. i § 28 návrhu
zákona, dále například požadavek, aby interní auditoři (nebo alespoň část
z nich) měli například platné osvědčení fyzické osoby, pokud organizace
nakládá s utajovanými informacemi,
− zdroje finanční (např. na školení, na zajištění přizvaných osob – odborníků
a specialistů).
K odst. 3
Statut výboru pro interní audit a vládního výboru pro interní audit je základním dokumentem
výboru pro interní audit a vládního výboru pro interní audit. Statut stanoví konkrétní
podmínky fungování výboru pro interní audit a vládního výbor pro interní audit (aplikaci na
konkrétní prostředí dané organizace).
Statut výboru pro interní audit stanoví oprávnění a povinnosti tohoto orgánu a jeho členů,
povahu jeho činností, resp. jeho hlavních úkolů.
Statut je písemný dokument, který detailněji konkretizuje účel, pravomoci a odpovědnosti
vládního výboru pro interní audit. Statut dále definuje charakter poskytovaných služeb
vládního výboru pro interní audit. Jednací řád výboru pro interní audit upraví způsob jednání
výboru interního auditu.
Hlava V – Informační systémy Ministerstva financí
K § 37 Informace z centrálního systému účetních informací státu
Zajištění možnosti vyžádat si účetní záznam v elektronické podobě prostřednictvím
Centrálního systému účetních informací státu (dále jen „CSÚIS“) v rámci řídicí ekonomické
kontroly a interního auditu navazuje na právní úpravu obsaženou v zákoně o finanční kontrole
(§ 13 odst. 5). Předáváním účetních záznamů v elektronické podobě prostřednictvím CSÚIS
bude umožněno efektivnější provádění kontrolních činností. Zavedení elektronického způsobu
přenosu informací se předpokládá postupně v souladu s aktuálními možnostmi dotčených
účetních jednotek a v souladu s nastavením nových procesů a postupů řídicí ekonomické
kontroly, resp. interního auditu. Vyžádání účetních záznamů bude probíhat v souladu se
zásadami a konkrétními pravidly provádění kontroly, tzn., že bude možné pouze v případě
standardních kontrolních činností.
V tomto kontextu bude též zajištěna technická stránka a nezbytná auditní stopa způsobu
zadávání požadavků na přenos vyžádaných účetních záznamů.
Předávání účetních záznamů v elektronické podobě prostřednictvím CSÚIS je v souladu
s usnesením vlády č. 980/2013 ze dne 18. prosince 2013 k návrhu dalšího postupu
zefektivnění výkonu státní statistické služby a revize v oblasti výkaznictví a evidencí, kterým
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existenci Centrálního systému účetních informací státu spravovaného Ministerstvem financí
při tvorbě právních předpisů upravujících oblast shromažďování účetních záznamů a dalších
informací z účetnictví účetních jednotek pro potřeby státu, včetně monitorovacích,
zjišťovacích a kontrolních činností orgánů veřejné správy“.
K § 38 Výroční kontrolní zpráva
Ustanovení upravuje povinnost správce veřejného rozpočtu a veřejného subjektu jednou ročně
vypracovat výroční kontrolní zprávu, která bude obsahovat nejdůležitější údaje o řídicí
ekonomické kontrole. Na základě informací obsažených v této zprávě bude možné posuzovat
vyzrálost a míru nastavení celého systému řízení a kontroly veřejných financí.
V rámci vnitřních předpisů je důležité nastavit proces, který zajistí, že budou k dispozici
všechny potřebné podklady pro zpracování výroční kontrolní zprávy, a to v dostatečném
předstihu, aby bylo možné tyto podklady zpracovat.
Zpráva bude předkládaná
Ministerstvem financí.

prostřednictvím

informačního

systému

provozovaného

Obdobnou funkci má zpráva o výsledku finančních kontrol, kterou orgány veřejné správy
zpracovávají podle zákona o finanční kontrole.
S ohledem na specifické postavení Nejvyššího kontrolního úřadu stanoví toto ustanovení
výjimku a Nejvyšší kontrolní úřad nemusí předkládat výroční kontrolní zprávu. Potřebné
informace jsou obsaženy v jeho výroční zprávě.
K § 39 Výroční auditní zpráva
Ustanovení upravuje povinnost správce veřejného rozpočtu nebo veřejného subjektu, pokud je
u něj zřízen útvar interního auditu, jednou ročně vypracovat výroční auditní zprávu, která
bude obsahovat nejdůležitější údaje o činnosti útvaru interního auditu. Na základě informací
obsažených v této zprávě bude možné posuzovat vyzrálost a míru nastavení celého systému
řízení a kontroly veřejných financí.
Zpráva bude předkládaná
Ministerstvem financí.

prostřednictvím

informačního

systému

provozovaného

Obdobnou funkci má zpráva o výsledku finančních kontrol, kterou orgány veřejné správy
zpracovávají podle zákona o finanční kontrole.
S ohledem na specifické postavení Nejvyššího kontrolního úřadu stanoví toto ustanovení
výjimku a Nejvyšší kontrolní úřad nemusí předkládat výroční auditní zprávu. Potřebné
informace jsou obsaženy v jeho výroční zprávě.
K § 40 Výroční shrnutí
Je v odpovědnosti Ministerstva financí vypracovat na základě informací shromážděných
v informačním systému (z výročních kontrolních zpráv a výročních auditních zpráv) výroční
shrnutí.
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výroční shrnutí předloženo ke stanovisku vládnímu výboru pro interní audit předtím, než bude
shrnutí předloženo vládě a Nejvyššímu kontrolnímu úřadu.
Obsah výročního shrnutí bude založen na obsahu roční zprávy o výsledcích finančních
kontrol, kterou dle zákona o finanční kontrole předkládá ministerstvo, a bude obohacen
o další informace tak, aby výroční shrnutí poskytlo ucelenou informaci o stavu a vývoji řízení
a kontroly veřejných financí.
K § 41 Informační systém pro koordinaci a vyhodnocování řízení a kontroly veřejných
financí
Ministerstvo financí již dnes provozuje informační systém, do něhož jsou vkládány zprávy
o výsledcích finančních kontrol a dále informační systém, který obsahuje informace
o plánovaných kontrolách v rámci výkonu kontrol řídicími orgány (kontroly u prostředků
z EU), s cílem zamezit výkonu duplicitních kontrol. V návaznosti na zásadní požadavek
uplatňovaný připomínkovými místy napříč veřejnou správou bude využití informačního
systému pro zamezení výkonu duplicitních kontrol rozšířeno. Do systému budou vkládány
informace o plánovaných řídicích ekonomických kontrolách u žadatelů a příjemců veřejné
finanční podpory a podřízených organizací. Povinnost se bude vztahovat na organizace státní
správy. Informační systém následně vyhodnotí duplicitu. Vykonat kontrolu u stejného
příjemce nebo operace bude možné jen po řádném a adekvátním odůvodnění. Součástí
systému budou i výsledky těchto kontrol. Existence a využívání tohoto systému napomůže
naplnění zásady jednotného auditu (single audit), jehož cílem je zajistit omezení duplicitních
kontrol a sdílení jejich výsledků.
K § 42 Centrální kontaktní bod sítě Evropského úřadu pro boj proti podvodům
Hlášení nesrovnalostí podle přímo použitelných předpisů EU (čl. 175 a čl. 140 odst. 5 nařízení
EU č. 966/2012, čl. 3 odst. 4 nařízení EU č. 883/2013), které bylo identifikováno v rámci
implementace evropských fondů, je základní povinností všech členských států Evropské unie.
Nařízení Evropské unie stanoví, které nesrovnalosti a podvody musí být hlášeny Evropskému
úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) a jakým způsobem. Navíc každý členský stát musí mít
zřízenu koordinační službu pro boj proti podvodům.
Ustanovení definuje, kdo bude tuto funkci v rámci České republiky vykonávat. Ministerstvo
financí zajišťuje komunikaci mezi Českou republikou jako členským státem Evropské unie
a Evropským úřadem pro boj proti podvodům prostřednictvím informačního systému
nadnárodní struktury boje proti podvodům.
ČÁST TŘETÍ – Kontrola podle mezinárodních smluv
K § 43
Návrh zákona se v souladu s principem zachování kontinuity použije i na postupy kontroly,
pokud jde o pravomoc mezinárodní organizace vyplývající z mezinárodní smlouvy a tato
mezinárodní smlouva nestanoví konkrétní postupy. Obdobné ustanovení obsahuje zákon
o finanční kontrole. Ustanovení řeší vztahy v ověřování nezávisle vykonávaném kontrolními
orgány mezinárodních organizací. Tyto organizace sledují své finanční zájmy na území České
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a výzkumných programů nabízí účastníkům z členských i nečlenských zemí NATO možnosti
finanční účasti na akademických projektech, vědecké spolupráci či aktivitách nevládních
organizací. Na základě mezinárodních dohod, kterými je Česká republika vázána, musí být
těmto mezinárodním organizacím umožněno ověřování nebo poskytnuta spolupráce při
prověřování poskytovaných prostředků.
ČÁST ČTVRTÁ – PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
K § 44
K odst. 1 a 2
Toto přechodné ustanovení reaguje na existenci kontrolních a auditních postupů zahájených
před účinností tohoto zákona, avšak dosud nedokončených. V zájmu právní jistoty
a kontinuity výkonu kontroly nebo interního auditu je zachována aplikace dosavadních
předpisů, a tudíž se návrh zákona aplikuje až na postupy zahájené po jeho účinnosti.
K § 45
K odst. 1
Ustanovení říká, že praxe v interním auditu podle zákona o finanční kontrole, ve
veřejnosprávní kontrole podle zákona o finanční kontrole a ve správě daňových odvodů za
poručení rozpočtové kázně se započítává do praxe vyžadované návrhem zákona.
Ustanovení umožňuje, aby osoby, které podle stávajícího zákona o finanční kontrole
vykonávají činnosti ve veřejnosprávní kontrole nebo ve správě daňových odvodů za porušení
rozpočtové kázně, mohly zůstat v systému vnitřního řízení a kontroly (můžou být přijaty na
pozici interního auditora nebo vedoucího útvaru interního auditu). Jde o zaměstnance s praxí,
která je nezbytná pro správné nastavení řízení a kontroly veřejných financí. Obdobné platí
pro členy výboru pro interní audit.
K odst. 2
Pro úspěšné vykonání zkoušky profesní způsobilosti interního auditora je stávajícím interním
auditorům dána lhůta 1 rok. Důvodem je poskytnutí dostatečného prostoru pro jejich
odbornou přípravu.
K odst. 3 a 4
Přechodné ustanovení stanoví, že na osoby, které v současnosti vykonávají interní audit,
veřejnosprávní kontrolu, správu odvodů za porušení rozpočtové kázně nebo přezkoumávání
hospodaření po dobu alespoň dvou let, a v důsledku návrhu zákona budou převedené do
útvaru interního auditu, se podmínka vysokoškolského vzdělání nevztahuje. Toto ustanovení
se s ohledem na speciální úpravu zákona o státní službě nevztahuje na státní zaměstnance.

- 84 ČÁST PÁTÁ – ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
K § 46
Účinností návrhu tohoto zákona dojde ke zrušení zákona o finanční kontrole, s čímž souvisí
též potřeba zrušení jeho novel a prováděcí vyhlášky.
K § 47
Účinnost zákona je stanovena na 1. leden 2018.
Přílohy
Příloha č. 1 – Organizační uspořádání řízení a kontroly veřejných financí u krajů

- 85 Příloha č. 2 – Organizační uspořádání řízení a kontroly veřejných financí u obcí

- 86 Příloha č. 3

- 87 Příloha č. 4

- 88 Příloha č. 5

- 89 Příloha č. 6

- 90 Příloha č. 7

V Praze dne 19. prosince 2016

Předseda vlády:
Mgr. Bohuslav Sobotka v. r.

1. místopředseda vlády a ministr financí:
Ing. Andrej Babiš v. r.

=iYČUHþQi]SUiYD5,$N návrhu zákona
o Ĝt]HQtDNRQWUROHYHĜHMQêFKILQDQFt

Ministerstvo financí
ýHVNpUHSXEOLN\

Obsah
=KRGQRFHQtGRSDGĤUHJXODFH 5,$ .......................................................................................................................... 4
1

6KUQXWt]iYČUHþQp]SUiY\5,$ .............................................................................................................................. 4

2

'ĤYRGSĜHGORåHQtDFtOH ............................................................................................................................................ 7
2.1

Název ......................................................................................................................................................................... 7

2.2

Definice problému a popis existujícího právního stavu v dané oblasti .......................... 7

2.2.1

Shrnutí a dopady souþDVQpSUiYQt~SUDY\.............................................................................. 7

2.2.2

Zásadní problémy vyplývající z SUDNWLFNpDSOLNDFH]iNRQDRILQDQþQtNRQWUROH
9

2.3

,GHQWLILNDFHGRWþHQêFKVXEMHNWĤ ........................................................................................................... 16

2.4

Popis cílového stavu .................................................................................................................................... 17

2.4.1

Cíle úpravy ................................................................................................................................................ 17

2.4.2

=KRGQRFHQtVRXODGXQDYUKRYDQpSUiYQt~SUDY\V~VWDYQtPSRĜiGNHPý5 ... 28

2.4.3

=KRGQRFHQtVOXþLWHOQRVWLQDYUKRYDQpSUiYQt~SUDY\VSUiYHP(YURSVNpXQLH
29

2.4.4

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami
30

2.4.5

Sociální dopady ..................................................................................................................................... 31

2.4.6

'RSDG\QDYUKRYDQpKRĜHãHQtQDVSRWĜHELWHOH ................................................................... 31

2.4.7

'RSDG\QDYUKRYDQpKRĜHãHQtQDåLYRWQtSURVWĜHGt ......................................................... 31

2.4.8

'RSDG\QDYUKRYDQpKRĜHãHQtYHY]WDKXNzákazu diskriminace............................ 31

2.4.9

Dopady na výkon státní statistické služby ........................................................................... 31

2.4.10
~GDMĤ

'RSDG\ QDYUKRYDQpKR ĜHãHQt YH Y]WDKX N RFKUDQČ VRXNURPt D RVREQtFK
31

2.5

Zhodnocení rizika ........................................................................................................................................... 31

2.5.1
3

4

1iYUK]PČQRYpKR]iNRQD ............................................................................................................... 32

1iYUKYDULDQWĜHãHQt ................................................................................................................................................ 32
3.1

Nulová varianta – SRQHFKiQtVRXþDVQpKRVWDYXEH]H]PČQ\ ........................................... 32

3.2

Varianta I – 1RYHOL]DFH]iNRQDRILQDQþQtNRQWUROH .................................................................. 32

3.3

Varianta II – Zpracování nového zákona .......................................................................................... 32

9\KRGQRFHQtQiNODGĤDSĜtQRVĤ FKDUDNWHULVWLNDVSHFLILFNêFKGRSDGĤ .............................. 32
4.1

,GHQWLILNDFHQiNODGĤDSĜtQRVĤ ............................................................................................................... 32

4.1.1

Nulová varianta....................................................................................................................................... 32

4.1.2

Varianta I – 1RYHOL]DFH]iNRQDRILQDQþQtNRQWUROH ........................................................ 34

Ministerstvo financí
ýHVNpUHSXEOLN\
4.1.3

Varianta II - Zpracování nového zákoQDRĜt]HQtDNRQWUROHYHĜHMQêFKILQDQFt
35

4.1.4

'RSDG\]YROHQpYDULDQW\QDVWiWQtUR]SRþHWDRVWDWQtYHĜHMQpUR]SRþW\ .......... 38

4.1.5

Dopady na podnikatelské subjekty ........................................................................................... 39

4.1.6

Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) .................................................... 39

4.2

5

4.2.1

Nulová varianta....................................................................................................................................... 39

4.2.2

Varianta I – QRYHOL]DFH]iNRQDRILQDQþQtNRQWUROH ......................................................... 40

4.2.3

Varianta II - =SUDFRYiQtQRYpKR]iNRQDRĜt]HQtDNRQWUROHYHĜHMQêFKILQDQFt
40

1iYUKĜHãHQt ................................................................................................................................................................. 40
5.1

6

9\KRGQRFHQtQiNODGĤDSĜtQRVĤYDULDQW .......................................................................................... 39

6WDQRYHQtSRĜDGtYDULDQWDYêEČUQHMYKRGQČMãtKRĜHãHQt ..................................................... 40

,PSOHPHQWDFHGRSRUXþHQpYDULDQW\DY\QXFRYiQt .............................................................................. 40
6.1

Vynucování ......................................................................................................................................................... 41

7

3ĜLMHWtSURYiGČFtFKSUiYQtFKSĜHGSLVĤ ........................................................................................................ 41

8

3ĜH]NXP~þLQQRVWLUHJXODFH............................................................................................................................... 41

9

Konzultace a zdroje dat ......................................................................................................................................... 44
9.1

=KRGQRFHQtQDSOĖRYiQtNULWpULt .............................................................................................................. 47

9.2

Specifické podmínky .................................................................................................................................... 48

9.3

7UDQVSDUHQWQRVWDRWHYĜHQiGDWD ......................................................................................................... 50

9.4

3ĜLPČĜHQRVWSRVWXSĤSURFHVĤDVDQNFt .......................................................................................... 50

9.5

6EČUGDWR]MLãWČQêFKNRUXSþQtFKUL]LFtFK....................................................................................... 50

Ministerstvo financí
ýHVNpUHSXEOLN\

=KRGQRFHQtGRSDGĤUHJXODFH 5,$
Shrnutí ]iYČUHþQp]SUiY\5,$

1

=iYČUHþQi ]SUiYD 5,$ QiYUKX ]iNRQD R Ĝt]HQt D NRQWUROH YHĜHMQêFK ILQDQFtzahrnuje též
GRSDG\ QiYUKX ]iNRQD NWHUêP VH PČQt QČNWHUp ]iNRQ\ Y VRXYLVORVWL V SĜLMHWtP ]iNRQD
o Ĝt]HQt D NRQWUROH YHĜHMQêFK ILQDQFt, protože v WRPWR SĜtSDGČ VH MHGQi SRX]H R OHJLVODWLYQČ
technické úpravy v souvislosti s QiYUKHP]iNRQDRĜt]HQtD kontrole.
1.1

6KUQXWt ]iYČUHþQp ]SUiY\ 5,$ V RKOHGHP QD ]PČQ\ QDVWDYHQt Ĝt]HQt D NRQWURO\
YHĜHMQêFKILQDQFt

=iNODGQtLGHQWLILNDþQt~GDMH
1.1 Název zákona
=iNRQRĜt]HQt DNRQWUROHYHĜHMQêFKILQDQFt
1.2 Zpracovatel
Ministerstvo financí
3ĜHGSRNOiGDQêWHUPtQQDE\Wt~þLQQRVWL
1. ledna 2018
.RPHQWiĜ
Do návrhu zákona R Ĝt]HQt D NRQWUROH YHĜHMQêFK ILQDQFt je právo Evropské unie
LPSOHPHQWRYiQR þiVWHþQČ SURVWĜHGQLFWYtP WYRUE\ SUDYLGHO SUR RYČĜRYDFt PHFKDQLVP\
Ĝt]HQt D NRQWURO\ YHĜHMQêFK ILQDQFt QD YãHFK ~URYQtFK RUJDQL]DFH YHĜHMQp VSUiY\
s YKRGQêP Y\XåLWtP PH]LQiURGQČ X]QiYDQêFK VWDQGDUGĤ IXQNþQtKR PRGHOX Ĝízení
a NRQWURO\ YHĜHMQêFK ILQDQFt SUiYQtFK SĜHGSLVĤ D RUJDQL]DþQtFK Yê]HY RUJiQĤ (YURSVNp
unie.
Návrh zákona
a) QDKUD]XMHGRVXGSODWQê]iNRQþ6ERILQDQþQtNRQWUROHYHYHĜHMQpVSUiYČ

a o ]PČQČQČNWHUêFK]iNRQĤ ]iNRQRILQDQþQtNRQWUROH YH]QČQtSR]GČMãtFKSĜHGSLVĤ
GiOHMHQÄ]iNRQRILQDQþQtNRQWUROH³ 
b) QHMGH QDG UiPHF SRåDGDYNĤ VWDQRYHQêFK SĜHGSLV\ Evropské unie. Evropská unie
VWDQRYt]iNODGQtSRåDGDYHNQD]DYHGHQtĜt]HQtDNRQWURO\YHĜHMQêFKILQDQFtYHYãHFK
VXEVHNWRUHFK VHNWRUX YOiGQtFK LQVWLWXFt D WR SRGOH ]iNODGQtFK ]iVDG D SULQFLSĤ
obsažených v PH]LQiURGQČ X]QiYDQêFK VWDQGDUGHFK 7RWR VH SURPtWá zejména do
RVREQt SĤVREQRVWL QiYUKX ]iNRQD VURY    1iYUK ]iNRQD VWDQRYt MHQ ]iNODGQt
SULQFLS\ D ]iNODGQt SRYLQQRVWL QH]E\WQp SUR QDVWDYHQt Ĝt]HQt D NRQWURO\ YHĜHMQêFK
financí.
2. Cíl návrhu zákona
&tOHP QiYUKX ]iNRQD MH ]YêãHQt RFKUDQ\ YHĜHMQêFK SURVWĜHGNĤ, zjednodušení,
unifikace a UR]YRMVRXþDVQpOHJLVODWLYQt~SUDY\V\VWpPXĜt]HQtDNRQWURO\YHĜHMQêFKILQDQFt
WDN DE\ WHQWR V\VWpP E\O HIHNWLYQt VQLåRYDO E\URNUDFLL XPRåĖRYDO NRRUGLQDFL UĤ]QêFK
=iYČUHþQi]SUiYD5,$N návrhu zákona RĜt]HQtDNRQWUROHYHĜHMQêFKILQDQFt
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V\VWpPĤ RYČĜRYiQt SĜL RFKUDQČ YQLWURVWiWQtFK D zahrDQLþQtFK YHĜHMQêFK SURVWĜHGNĤ QD
principu „jednotného auditu“ (single audit)a QiVOHGRYDO PRGHUQt WUHQG\ D RVYČGþHQp
HYURSVNp ]NXãHQRVWL 1iYUKHP ]iNRQD MVRX Y\WYiĜHQ\ SĜHGSRNODG\ SUR ĜiGQRX VSUiYX
YHĜHMQêFKILQDQFtSRGOHSULQFLSĤ(
3. Agregované dopady návrhu zákona
'RSDG\QDVWiWQtUR]SRþHWDRVWDWQtYHĜHMQpUR]SRþW\$QR
2þHNiYDMt VH GRSDG\ QD VWiWQt UR]SRþHW v souvislosti se zavedením nového systému
Ĝt]HQt D NRQWURO\ YHĜHMQêFK ILQDQFt NWHUp SĜLQHVH MHGQRUi]RYp QiNODG\ QD SURãNROHQt
]DPČVWQDQFĤ ve výši 337  .þ a jednorázové náklady na úpravu software ve výši
43,5 PLO.þ. DiOHVHRþHNiYiQDYêãHQtURþQtFKQiNODGĤY souvislosti s QDYêãHQtPSRþWX
LQWHUQtFK DXGLWRUĤ YH VWiWQt VSUiYČ R  PLO .þ D QDYêãHQt URþQtFK QiNODGĤ YH VWiWQt
VSUiYČD]GUDYRWQtFKSRMLãĢRYQiFKY souvislosti s povinností externího hodnocením kvality
RPLO.þ.
3.2 Dopady na podnikatelské subjekty: Ne
=PČQ\YRYČĜRYiQtSURYHGHQpQiYUKHP]iNRQDNWHUpEXGRXPtWGRSDGQDSRGQLNDWHOVNp
VXEMHNW\ SUR QČ QHEXGRX ]QDPHQDW ]YêãHQt QiNODGĤ 3RGQLNDWHOVNp VXEMHNW\ E\ PČO\
]D]QDPHQDWVQtåHQtDGPLQLVWUDWLYQt]iWČåH
3.3 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ano
2þHNiYDMt VH GRSDG\ na UR]SRþW\ ~]HPQtFK VDPRVSUiYQêFK FHONĤ v souvislosti se
zavedením nového systému Ĝt]HQtDNRQWURO\YHĜHMQêFKILQDQFtNWHUpSĜLQHVHjednorázové
QiNODG\QDSURãNROHQt]DPČVWQDQFĤYHYêãLPLO.þ a jednorázové náklady na úpravu
software ve výši 26,45 PLO .þ.DiOH VH RþHNiYi QDYêãHQt URþQtFK QiNODGĤ Y souvislosti
s QDYêãHQtP SRþWX LQWHUQtFK DXGLWRUĤ X ~]HPQtFK VDPRVSUiYQêFK FHONĤ R  PLO .þ
a QDYêãHQtURþQtFKQiNODGĤY souvislosti s H[WHUQtPKRGQRFHQtPNYDOLW\RPLO.þ
3.4 Sociální dopady: Ne
Návrh zákona RĜt]HQtDNRQWUROHYHĜHMQêFKILQDQFtnemá sociální dopady.
3.5 Dopady QDåLYRWQtSURVWĜHGt1H
Návrh zákona RĜt]HQtDNRQWUROHYHĜHMQêFKILQDQFtQHPiGRSDGQDåLYRWQtSURVWĜHGt
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Stránka 5

Ministerstvo financí
ýHVNpUHSXEOLN\
1.2

6KUQXWt ]iYČUHþQp ]SUiY\ 5,$ V RKOHGHP QD ]PČQ\ QČNWHUêFK
v VRXYLVORVWLVSĜLMHWtP]iNRQDR Ĝt]HQtD NRQWUROHYHĜHMQêFKILQDQFt

zákonĤ

1. =iNODGQtLGHQWLILNDþQt~GDMH
1.1 Název zákona
1iYUK]iNRQDNWHUêPVHPČQtQČNWHUp]iNRQ\YVRXYLVORVWLVSĜLMHWtP]iNRQDRĜt]HQt
a NRQWUROHYHĜHMQêFKILQDQFt
1.2 Zpracovatel
Ministerstvo financí
3ĜHGSRNOiGDQêWHUPtQQDE\Wt~þLQQRVWL
1. ledna 2018
.RPHQWiĜ
Návrh ]iNRQD NWHUêP VH PČQt QČNWHUp ]iNRQ\ Y VRXYLVORVWL V SĜLMHWtP ]iNRQD R Ĝt]HQt
a NRQWUROH YHĜHMQêFK ILQDQFt REVDKXMH ]HMPpQD OHJLVODWLYQČ WHFKQLFNp ~SUDY\ VRXYLVHMtFt
s QDKUD]HQtP ]iNRQD R ILQDQþQt NRQWUROH QiYUKHP ]iNRQD R Ĝt]HQt D NRQWUROH YHĜHMQêFK
financí.
2. Cíl návrhu zákona
Cílem návrhu zákona,NWHUêP VH PČQt QČNWHUp ]iNRQ\ Y VRXYLVORVWL V SĜLMHWtP zákona
o Ĝt]HQtD NRQWUROHYHĜHMQêFKILQDQFtje SURPtWQRXWGRSUiYQtFKSĜHGSLVĤ]PČQ\související
s QDKUD]HQtP ]iNRQD R ILQDQþQt NRQWUROH QiYUKHP ]iNRQD R Ĝt]HQt D NRQWUROH YHĜHMQêFK
financí.
3. Agregované dopady návrhu zákona
'RSDG\QDVWiWQtUR]SRþHWDRVWDWQtYHĜHMQpUR]SRþW\Ne
3.2 Dopady na podnikatelské subjekty: Ne
3.3 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ne
3.4 Sociální dopady: Ne
'RSDG\QDåLYRWQtSURVWĜHGt1H
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2

'ĤYRGSĜHGORåHQtDFtOH

2.1

Název

1iYUK]iNRQDRĜt]HQtDNRQWUROHYHĜHMQêFKILQDQFt GiOHMHQÄ1iYUK]iNRQD³ 
1iYUK ]iNRQD NWHUêP VH PČQt QČNWHUp ]iNRQ\ Y VRXYLVORVWL V SĜLMHWtP ]iNRQD R Ĝt]HQt
a NRQWUROHYHĜHMQêFKILQDQFt GiOHMHQÄ1iYUK]PČQRYpKR]iNRQD³ 
2.2
2.2.1

Definice problému a popis existujícího právního stavu v dané oblasti
6KUQXWtDGRSDG\VRXþDVQpSUiYQt~SUDY\

6\VWpPĜt]HQtDNRQWURO\YHĜHMQêFKILQDQFtMHYVRXþDVQpGREČXSUDYHQY]iNRQČþ
6E R ILQDQþQt NRQWUROH YH YHĜHMQp VSUiYČ D R ]PČQČ QČNWHUêFK ]iNRQĤ ]iNRQ R ILQDQþQt
NRQWUROH  YH ]QČQt SR]GČMãtFK SĜHGSLVĤ 7HQWR V\VWpP VHVWiYi ]  VXEV\VWpPĤ –
YHĜHMQRVSUiYQt NRQWURO\ NRQWURO\ SRGOH PH]LQiURGQtFK VPOXY D YQLWĜQtKR NRQWUROQtKR
V\VWpPX 7DWR SUiYQt ~SUDYD E\OD Y\WYRĜHQD Y UiPFL SĜtSUDY\ ýHVNp UHSXEOLN\ QD YVWXS do
(8 D MH ~þLQQi MLå  OHW NG\ GRVDYDGQt QRYHOL]DFH SRX]H UHDJRYDO\ QD SĜtVOXãQp ]PČQ\
MLQêFKSUiYQtFKSĜHGSLVĤVRXYLVHMtFtFKVXVWDQRYHQtPL]iNRQDRILQDQþQtNRQWUROH
6RXþDVQê ]iNRQ YČQXMH PLQLPiOQt SR]RUQRVW ~SUDYČ LQWHUQtKR DXGLWX 1HGRVWDWHþQp
naVWDYHQtUROHLQWHUQtKRDXGLWXYSUD[L]SĤVREXMHQHVSUiYQpQDVWDYHQtNRPSHWHQFtDGRFKi]t
QČNG\ NH NXPXODFL MLQêFK þLQQRVWL GR VWHMQp RUJDQL]DþQt MHGQRWN\ V LQWHUQtP DXGLWHP
'RFKi]t WDN N QDUXãHQt QH]iYLVORVWL LQWHUQtKR DXGLWX D RPH]RYiQt MHKR þLQQRVWL 6WUXþQi
SUiYQt UHJXODFH SRQHFKiYi SURVWRU SUR UĤ]QRURGp XFKRSHQt IXQNFH LQWHUQtKR DXGLWX 3ĜL
RFKUDQČ SĜHGHYãtP QiURGQtFK SURVWĜHGNĤ WDN Y]QLNi ]iYLVORVW QD LQGLYLGXiOQtFK
RVREQRVWQtFKSĜHGSRNODGHFKNRQNUpWQtKRLQWHUQtKRDXGLWRUDEH]PRåQRVWLGRKOHGXQDGMeho
þLQQRVWt 3UR QDVWDYHQt RFKUDQ\ YãHFK YHĜHMQêFK SURVWĜHGNĤ QiURGQtFK L ]DKUDQLþQtFK  MH
SURWRåiGRXFtUR]ãtĜHQtSUiYQtUHJXODFHLQWHUQtKRDXGLWXD]DYHGHQtGRKOHGXQDGQtP
6WiYDMtFt V\VWpP ILQDQþQt NRQWURO\ SRGOH ]iNRQD R ILQDQþQt NRQWUROH MH složitý a konkrétní
SRVWXS\GOHSURYiGČFtY\KOiãN\]QDþQČQHSĜHKOHGQp1DVWDYHQtV\VWpPXILQDQþQtNRQWURO\MH
Y PQRKêFK RUJDQL]DFtFK D ~]HPQtFK VDPRVSUiYQtFK FHOFtFK GRVWDWHþQp SUR RFKUDQX
YHĜHMQêFK SURVWĜHGNĤ DOH SUR QDVWDYHQt ĜiGQpKR V\VWpPX ILQDQþQt NRQWURO\ u všech
RUJDQL]DFt YHĜHMQp VSUiY\ NWHUp KRVSRGDĜt D QDNOiGDMt V YHĜHMQêPL SURVWĜHGN\ QHGiYi
VRXþDVQê]iNRQSĜHGSRNODG\
6FKYDORYDFtSRVWXS\SRGOH]iNRQDRILQDQþQtNRQWUROHMVRXULJLGQt, bez možnosti nastavení,
NWHUp E\ RGSRYtGDOR SRWĜHEiP NRQNUpWQt RUJDQL]DFH D XPRåQLOR ML EH] QDGE\WHþQp
DGPLQLVWUDWLYQt ]iWČåH RãHWĜRYDW UL]LND VSRMHQi V KRVSRGDĜHQtP D QDNOiGiQtP V YHĜHMQêPL
SURVWĜHGN\ 6WHMQp SRåDGDYN\ MVRX NODGHQ\ QD QHMPHQãt RUJDQL]DFH MDNR QDSĜtNODG PDOp
PDWHĜVNpãNRO\LQDRUJDQL]DFHVHVORåLWRXRUJDQL]DþQtVWUXNWXURXDWLVtFL]DPČVWQDQFL
9MHGQRWOLYêFKIi]tFKVFKYDOXMtFtKRSRVWXSXVLFHY\VWXSXMtGYČRVRE\NDåGiYãDNNRQWUROXMH
MLQRX REODVW D Y SUD[L WDN QHGRFKi]t N QDSOQČQt SULQFLSX NRQWURO\ þW\Ĝ Rþt 'R SURFHVX QHQt
zakotvena role samostatného RYČĜRYDWHOH 1HQt YêMLPNRX åH SĜtND]FH RSHUDFH EHUH
schvalovací postup pouze jako administrativní proces bez zamyšlení nad jeho cílem
a QDSOQČQt MHKR ~þHOX 9HGRXFt ]DPČVWQDQFL VL QHMVRX YČGRPL RGSRYČGQRVWL ]D UL]LND
o NWHUêFKUR]KRGXMtDVRXþDVQê]iNRQQDVWDYHQtWpWRRGSRYČGQRVWLQLMDNQH]DUXþXMH3URFHV
=iYČUHþQi]SUiYD5,$N návrhu zákona RĜt]HQtDNRQWUROHYHĜHMQêFKILQDQFt
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ĜtGtFtNRQWURO\MHGHIDFWRRGGČOHQRGUHiOQpKRĜt]HQtDUR]KRGRYiQtRQDNOiGiQtVYHĜHMQêPL
SURVWĜHGN\
Nakládání s YHĜHMQêPL SURVWĜHGN\ tedy GR]QiYi L SĜHV H[LVWHQFL ]iNRQD Yê]QDPQêFK WUKOLQ
a ochranD YHĜHMQêFK SURVWĜHGNĤ QHQt GRVWDWHþQi9 ĜDGČ SĜtSDGĤ GRFKi]t N QDGPČUQpPX
SĜHNUêYiQt GXSOLFLWČ D UR]SRUXSOQêP YêVWXSĤP QČNROLND NRQWUROQtFK D auditních aktivit
UĤ]QêFK YHĜHMQêFK RUJiQĤ 9 MLQêFK SĜtSDGHFK QDRSDN FK\Et GRVWDWHþQi NRQWUROD
administrativnícK SURFHVĤ D ILQDQþQtFK RSHUDFt 6QDKD R IRUPiOQt VSOQČQt SRåDGDYNĤ EH]
ãLUãtKRSRFKRSHQtFHONRYpKRUiPFHNRQWUROQtKRV\VWpPXPiPQRKG\]DQiVOHGHNY\WYiĜHQt
DGPLQLVWUDWLYQČ ]DWČåXMtFtFK VWUXNWXU 3UiYQt ~SUDYD QHĜHãt XVSRNRMLYČ X RUJiQX YHĜHMQp
správy proviGČQt NRQWURO KRVSRGDĜHQt V SURVWĜHGN\ SRVN\WQXWêPL ýHVNp UHSXEOLFH ]H
]DKUDQLþt 5RYQČå QHQt XVSRNRMLYČ ]DMLãWČQR VGtOHQt NRQWUROQtFK LQIRUPDFt D GRNXPHQWDFH
NWHUp E\ PRKOR SĜHGFKi]HW RSDNRYiQt MLå SURYHGHQêFK NRQWURO D QHMLVWRWČ NRQWURORYDQêFK
VXEMHNWĤz GĤYRGXUR]GtOQêFKYêVOHGNĤNRQWURO'ĤVOHGNHPWČFKWRVHOKiQtV\VWpPXYQLWĜQtKR
Ĝt]HQtDNRQWURO\MVRXLW]YNRUXSþQtNDX]\
V URFH  GRãOR SRVODQHFNêP QiYUKHP NWHUê UHDJRYDO QD SĤYRGQČ SĜHGORåHQê YOiGQt
návrh zákona sjednocujícího kontroly národnícK L ]DKUDQLþQtFK ILQDQþQtFK SURVWĜHGNĤ
k ]DYHGHQt QRYp SUiYQt NDWHJRULH ÄDXGLW SRGOHSĜtPR SRXåLWHOQêFK SĜHGSLVĤ (6³ NWHUêP E\O
]DĜD]HQ WHQWR DXGLW MDNR GDOãt VRXþiVW V\VWpPX SĜHGEČåQp SUĤEČåQp D QiVOHGQp
YHĜHMQRVSUiYQt NRQWURO\ VURY Y   RGVWDYFL  ]iNRQD R ILQDQþQt NRQWUROH  9 VRXþDVQRVWL
QHH[LVWXMH EOLåãt SUiYQt ~SUDYD SUR DXGLW QiURGQtFK SURVWĜHGNĤ SRVN\WQXWêFK ] QiURGQtFK
]GURMĤ SĜL VSROXILQDQFRYiQt RSHUDþQtFK SURJUDPĤ (8 DQL SUR DXGLW GDOãtFK ]DKUDQLþQtFK
SURVWĜHGNĤ 2G URNX  SĜHWUYiYi UR]Gílný režim právní úpravy auditu národních
SURVWĜHGNĤ D SURVWĜHGNĤ SRVN\WQXWêFK ] IRQGĤ (8 7R ]SĤVREXMH SUREOpP\ ] hlediska
WUDQVSDUHQWQRVWL SUĤWDKĤ Y SURYiGČQt NRQWURO D VRXYLVHMtFt ]Y\ãRYiQt QiNODGĤ D Y\WtåHQt
QHMHQRUJiQĤYHĜHMQpVSUiY\DOHWDNpNRQWUolovaných osob.
-HGQtP]SURMHYĤQHHIHNWLYLW\SUiYQt~SUDY\V\VWpPXYQLWĜQtKRĜt]HQtDILQDQþQtNRQWURO\MHMHMt
QHGRVWDWHþQi VSROHKOLYRVW D ~þLQQRVW FRå O]H PLPR MLQp GHPRQVWURYDW SRþWHP R]QiPHQt
o VNXWHþQRVWHFKQDVYČGþXMtFtFKVSiFKiQtWUHVWQpKRþLQXQD]iNODGČYêVOHGNĤYHĜHMQRVSUiYQt
NRQWURO\ 9 URFH  N WRPX GRãOR YH  SĜtSDGHFK V FHONRYêP REMHPHP    .þ
2SURWLURNXVHMHGQiRVWHMQêSRþHWDYãDNREMHPãNRG\MHY\ããtRFFD9êYRM
v posledních letech ukazuje následující tabulka: 1
Rok

3RþHWR]QiPHQt

&HONRYêREMHPY.þ

2010
2011
2012
2013
2014

29
400
37
30
30

42 111 736
198 897 050
41 603 324
31 809 856
99 825 401

Tabulka 1: 9êYRMSRþWXR]QiPHQtDFHONRYêREMHPãNRG\

Dále lze neefektivitu systému YQLWĜQtKRĜt]HQtDNRQWURO\GHPRQVWURYDW QDSRþWHFKSRUXãHQt
]iNRQD þ  6E R UR]SRþWRYêFK SUDYLGOHFK NG\ SĜL SURYiGČQt YHĜHMQRVSUiYQtFK

1
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NRQWURO Y URFH  E\OR LGHQWLILNRYiQR D SĜHGiQR N GDOãtPX Ĝt]HQt PtVWQČ SĜtVOXãQpPX
VSUiYFLGDQČFHONHP SĜtSDGĤYREMHPX.þ6URYQiQtVSĜHGFKR]tPLOHW\MH
v následující tabulce: 2
Rok

3RþHWR]QiPHQt

&HONRYêREMHPY.þ

2010

591

480 948 265

2011
2012
2013

252
438
686

353 198 320
2 368 021 640
641 353 016

Tabulka 2: 9êYRMSRþWXSRUXãHQt]iNRQDRUR]SRþWRYêFKSUDYLGOHFK

6\VWpPYQLWĜQtKRĜt]HQtDNRQWURO\MH]iVDGQtPNDWDO\]iWRUHPVWDYXYHĜHMQêFKILQDQFtDMHKR
KRGQRFHQt 3RGOH SUĤ]NXPX &HQWUD SUR Yê]NXP YHĜHMQpKR PtQČQt 6RFLRORJLFNê ~VWDY $9
CR, v.v.i.) až 89 % respoQGHQWĤ R]QDþLOR Y URFH  SUREOpP\ VRXYLVHMtFt VH VWDYHP
YHĜHMQêFKILQDQFt]DYHOPLQDOpKDYpþLQDOpKDYpUHVSRQGHQWĤWDNpR]QDþLORSUREOpP\
související s korupcí, které se systému YQLWĜQtKR Ĝt]HQt D NRQWURO\ WDNp WêNijí, za velmi
QDOpKDYpþLQDOpKDvé. 3
= KOHGLVND SĜtPR ]DLQWHUHVRYDQêFK RVRE ]SĤVREXMH VRXþDVQp QDVWDYHQt V\VWpPX YQLWĜQtKR
Ĝt]HQtDNRQWURO\SUREOpP\SĜHGHYãtP
1.
2.
3.

2.2.2

NRQWUROXMtFtP NG\ MH MHMLFK SUiFH ]E\WHþQČ NRPSOLNRYiQD SĜHVWRåH YH YČWãLQČ
NRQWUROQtFKSRVWXSĤO]HY\PH]LWMLVWpVSROHþQpIi]HUROHþLLQVWLWXW\
NRQWURORYDQêP RVREiP NG\ MVRX PQRKG\ ]DWČåRYiQ\ PQRåVWYtP NRQWURO MHMLFKå
RSDNRYDQpYXUþLWpPtĜHGXSOLFLWQtSURYiGČQtQHQtQXWQp
YãHP DGUHViWĤP SĜtVOXãQêFK QRUHP GtN\ QHGRVWDWHþQp SUiYQt MLVWRWČ MGH ]HMPpQD
o nejednotný výklDG ]iNRQD þ  6E QDSĜ NROLN PĤåH EêW Y RUJDQL]DFL
VSUiYFĤ UR]SRþWX NG\ VH SURYiGt ĜtGLFt NRQWUROD X YêEČURYpKR Ĝt]HQt SRGOH =9=
UĤ]Qp SRVWXS\ LQWHUQtKR DXGLWX NGH MH þDVWR RGOLãQi PtUD ]RKOHGQČQt PH]LQiURGQČ
X]QiYDQêFKVWDQGDUGĤ. 4

Zásadní problémy vyplývající z SUDNWLFNpDSOLNDFH]iNRQDRILQDQþQtNRQWUROH

1HGRVWDWN\ NWHUêPL MVRX VRXþDVQi OHJLVODWLYD L SUD[H SĜL SURYiGČQt NRQWURO KRVSRGDĜHQt
a QDNOiGiQt V YHĜHMQêPL SURVWĜHGN\ RUJiQ\ YHĜHMQp VSUiY\ ]DWtåHQ\ se dají shrnout do
následujících oblastí:
x
x

VHĜHMQRVSUiYQtNRQWURODSRGĜt]HQêFKRUJDQL]DFtMDNRQHGRVWDWHþQiQiKUDGD]DLQWHUQt
audit
Duplicitní kontrola dotací

2

ǣ «À±«Àâ±³Ǥ

3

Zdroj: Sociologický ústav AV CR, v.v.i. - 1DOpKDYRVW]DEêYiQtVHREODVWPLYHĜHMQpKRåLYRWD– EĜH]HQ.
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x
x

RLJLGQt VFKYDORYDFt SRVWXS\ ĜtGtFt NRQWURO\D QHGRVWDWHþQp Y\PH]HQt ]RGSRYČGQRVWL
v procesu schvalování operací
NHGRVWDWHþQpY\PHzení role interního auditua nezávaznost mezinárodních VWDQGDUGĤ
pro jeho výkon

2.2.2.1 9HĜHMQRVSUiYQtNRQWURODSRGĜt]HQêFKRUJDQL]DFtMDNRQiKUDGD]DLQWHUQtDXGLW
,QWHUQtDXGLWDYHĜHMQRVSUiYQtNRQWURODSOQtUĤ]QpIXQNFH-HEČåQRXSUD[tåHMHLQWHUQtDXGLW
nahrD]HQ YHĜHMQRVSUiYQt NRQWURORX NWHUi RSRPtMt SĜLGDQRX KRGQRWX NWHURX LQWHUQt DXGLW
SĜLQiãt
9HĜHMQRVSUiYQtNRQWURODSRGĜt]HQêFKRUJDQL]DFtMHSURYiGČQD]ĜL]RYDWHOHPDWêNiVH
1)
2)
3)
4)

RUJDQL]DþQtFKVORåHNVWiWX
RUJDQL]DþQtFKVORåHN~]HPQtFKVDPRVSUiYQêFKFHONĤ,
VWiWQtFKSĜtVSČYNRYêFKRUJDQL]DFt
SĜtVSČYNRYêFKRUJDQL]DFt~]HPQtFKVDPRVSUiYQêFKFHONĤ

9UiPFLYHĜHMQRVSUiYQtFKNRQWUROKRVSRGDĜHQtVYHĜHMQêPLSĜtMP\DYêGDMLE\ORYURFH
]NRQWURORYiQRFHONHPPLO.þYHĜHMQêFKSĜtMPĤ]FHONRYpKRREMHPXPLO.þ
FRå þLQt   ] FHONRYpKR REMHPX YHĜHMQêFK SĜtMPĤ NRQWURORYDQêFK VXEMHNWĤ D  
PLO .þ YHĜHMQêFK YêGDMĤ ] FHONRYpKR REMHPX   PLO .þ WM   ] FHONRYpKR
REMHPXYHĜHMQêFKYêGDMĤNRQWURORYDQêFKVXEMHNWĤ 5
Rok
2010
2011
2012
2013
2014

3ĜtMP\Y mil. .þ
celkem
220 298
248 534
229 476
253 967
463 038

kontrolované
82 291 (37,35 %)
74 148 (29,83 %)
79 981 (34,85 %)
84 461 (33,26 %)
183 582 (39,65 %)

Výdaje v PLO.þ
celkem
655 041
423 340
407 116
512 173
597 607

kontrolované
159 139 (24,29 %)
135 536 (32,02 %)
121 790 (29,92 %)
118 089 (23,06 %)
240 094 (40,18 %)

8NRQþHQiĜt]HQtR
RGQČWtGRWDFH
SRþHW
WLV.þ
102 723
100 786
49 792
7 546
52 038
59 661
79 678
28 030
143 343
453 125

Tabulka 3: 3ĜtMP\DYêGDMH]NRQWURORYDQpYUiPFLYHĜHMQRVSUiYQtFKNRQWURO

,QWHUQt DXGLW PĤåH EêW SURYiGČQ EXć SĜtPR SRGĜt]HQRX RUJDQL]DFt QHER GOH   RGVW 
]iNRQD R ILQDQþQt NRQWUROH PĤåH ]ĜL]RYDWHO UR]KRGQRXW R QDKUD]HQt LQWHUQtKR DXGLWX SUiYČ
YHĜHMQRVSUiYQt NRQWURORXNWHURXSURYiGtViP]ĜL]RYDWHO
3RXåLWtNRQWUROQtFKSRVWXSĤDNRQWUROQtKRĜiGXMDNRREHFQpKRSUiYQtKRSĜHGSLVXQHXPRåĖXMH
GRVWDWHþQČ QDSOQLW VP\VO YêNRQX LQWHUQtKR DXGLWX ,QWHUQt DXGLW VH ]DPČĜXMH QD
zdokonalování a ]OHSãRYiQt SURFHVĤ. 1DSURWL WRPX YHĜHMQRVSUiYQt NRQWUROD MDNRNDåGi MLQi
kontrola, kteráSUREtKi SRGOH NRQWUROQtKR ĜiGX MH ]DPČĜHQD QD RYČĜHQt WRKR ]GD
NRQWURORYDQi RVRED SOQt SRYLQQRVWL VWDQRYHQp ]iNRQHP YL]   NRQWUROQtKR ĜiGX  ět]HQt
SRGĜt]HQêFK RUJDQL]DFt MH SĜLWRP Mednou z NOtþRYêFK REODVWt Ĝt]HQt YHĜHMQêFK UR]SRþWĤ
a KRVSRGDĜHQt V YHĜHMQêP PDMHWNHP 3RGĜt]HQp RUJDQL]DFH MVRX ]iYLVOp QD SĜtMPHFK
z YHĜHMQêFKUR]SRþWĤDKRVSRGDĜtWpPČĜYêKUDGQČV YHĜHMQêPPDMHWNHP3URWRMHQH]E\WQp

5
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DE\Ĝt]HQtD NRQWURODYHĜHMQêFKILQDQFtWČFKWRRUJDQL]DFtE\ODSURYČĜHQDWDNpSURVWĜHGQLFWYtP
interního auditu.
'OH GHILQLFH LQWHUQtKR DXGLWX REVDåHQp Y   RGVW  ]iNRQD R ILQDQþQt NRQWUROHPi LQWHUQt
DXGLW QH]iYLVOH SĜH]NRXPiYDW D Y\KRGQRFRYDW SĜLPČĜHQRVW D ~þLQQRVW YQLWĜQtKR NRQWUROQího
V\VWpPX D WDNp VSUiYQRVW SURYiGČQêFK RSHUDFt OHJDOLWD KRVSRGiUQRVW ~þHOQRVW
a HIHNWLYQRVW  9HĜHMQRVSUiYQt NRQWUROD VH RYãHP SULPiUQČ ]DPČĜXMH MHQ QD SURYČĜHQt
souladu s SUiYQtPL SĜHGSLV\ QH QD SĜLPČĜHQRVW QHER ~þLQQRVW V\VWpPX 7DWR PRåQRVW
nahrazHQt SURWR þiVWHþQČ HOLPLQXMH VP\VO VDPRWQpKR LQWHUQtKR DXGLWX SURWRåH SRNXG MH
QDKUD]HQYHĜHMQRVSUiYQtNRQWURORXQHMHGQiVHXåRSOQRKRGQRWQêLQWHUQtDXGLW
2.2.2.2 Duplicitní kontroly dotací
V GĤVOHGNXQHHIHNWLYQtKRQDVWDYHQtNRQWUROQtKRV\VWpPXGochází k duplicitní kontrole dotací,
NWHUi ]DWČåXMH NRQWURORYDQpKR SĜtMHPFH GRWDFH WtP åH GYD UĤ]Qp RUJiQ\ YHĜHMQp VSUiY\
SURYHGRX GYČ UĤ]Qp NRQWURO\ VH VWHMQêP ]DPČĜHQtP Dáletak dochází k XPČOpPX
a QHRGĤYRGQČQpPX SURGOXåRYiQt OKĤW\ RG ]MLãWČQt SRUXãHQt UR]SRþWRYp Ni]QČ SR RGYRG
YHĜHMQêFK SURVWĜHGNĤ ]SČW GR YHĜHMQpKR UR]SRþWX 7tP VH RGGDOXMH PRåQRVW RSČWRYQpKR
SRXåLWtYHĜHMQêFKILQDQFtSUR]DEH]SHþHQtYHĜHMQpKRVWDWNXQHERYHĜHMQpVOXåE\
3UiYQt~SUDYRXNWHUi]YêãHXYHGHQêPV\VWpPHPILQDQþQtNRQWURO\~]FHVRXYLVtMH~SUDYD
]iNRQDþ6ERUR]SRþWRYêFKSUDYLGOHFKYH]QČQtSR]GČMãtFKSĜHGSLVĤD]iNRQD
þ  6E R UR]SRþWRYêFK SUDYLGOHFK ~]HPQtFK UR]SRþWĤ YH ]QČQt SR]GČMãích
SĜHGSLVĤ=iVDGQtMH]HMPpQD~SUDYDVRXYLVHMtFtVSRVN\WRYiQtPGRWDFt]YHĜHMQêFKUR]SRþWĤ
D V WtP VRXYLVHMtFt SRUXãHQt UR]SRþWRYp Ni]QČ )LQDQþQt NRQWUROD Pi ]D FtO ]DMLVWLW RFKUDQX
YHĜHMQêFK SURVWĜHGNĤ SĜHG MHMLFK SRVN\WQXWtP ] YHĜHMQpKR UR]SRþWX L Y SUĤEČKX FHOpKR
åLYRWQtKR F\NOX ILQDQFRYDQpKR SURMHNWX 3RNXG ILQDQþQt NRQWUROD RGKDOt SRGH]ĜHQt QD
SRUXãHQt UR]SRþWRYp Ni]QČ NWHUp MH GHILQRYiQR Y UR]SRþWRYêFK SUDYLGOHFK MH ]DKiMHQR
Ĝt]HQt R XORåHQt RGYRGX ]D SRUXãHQt UR]SRþWRYp Ni]QČ – sankce suigeneris )LQDQþQt
NRQWUROD YH VP\VOX ]iNRQD R ILQDQþQt NRQWUROH MH V YêMLPNRX NRQWURO\ GOH PH]LQiURGQtFK
VPOXY NWHUi MH SULPiUQČ XSUDYHQD SUDPHQ\ PH]LQiURGQtKR SUiYD ~SUDYRX YQLWĜQtKR
V\VWpPXĜt]HQtDNRQWURO\YHĜHMQêFKSURVWĜHGNĤ3RGVWDWDWpWR~SUDY\MHYQDVWDYHQtYQLWĜQtFK
SUDYLGHO SUR Ĝt]HQt D NRQWUROX YHĜHMQêFK SĜtMPĤ D YêGDMĤ YþHWQČ YêGDMĤ YH IRUPČ
SRVN\WRYDQêFK GRWDFt 1DVWDYHQt SRGPtQHN SRVN\WRYiQt GRWDFt Y SĜtSDGČ SURVWĜHGNĤ
z UR]SRþWX(YURSVNpXQLHY\FKi]t]HMPpQD]SUDYLGHOVWDQRYHQêFK(YURSVNRXXQLt9SĜtSDGČ
GRWDFt]~]HPQtFKUR]SRþWĤMHQDVWDYHQtSRGPtQHNSRVN\WRYiQtGRWDFtYSUDYRPRFLRUJiQĤ
~]HPQtFKVDPRVSUiYQêFKFHONĤ-GHRVDPRVWDWQRXSĤVREQRVWSRG~VWDYQtRFKUDQRXNWHUi
Y\OXþXMHQHSĜLPČĜHQp]iVDK\GRSUiYDQDVDPRVSUiYX9SĜtSDGČGRWDcí poskytovaných ze
VWiWQtKRUR]SRþWXQHER]UR]SRþWX(YURSVNpXQLHMHĜt]HQtRRGYRGX]DSRUXãHQtUR]SRþWRYp
Ni]QČ YHGHQR QH]iYLVOêPL RUJiQ\ ILQDQþQt VSUiY\ 7RWR QDVWDYHQt EêYi þDVWR SĜHGPČWHP
NULWLN\ D R]QDþRYiQR ]D SĜtþLQX YêNRQX GXSOLFLWQtFK QHER PXOWiplicitních kontrol. Podstata
SUREOpPĤQHVSRþtYiYWRPNGR YHGHĜt]HQtRSRUXãHQtUR]SRþWRYpNi]QČ3ĜHGFKR]tYHU]H
QiYUKX ]iNRQD SRþtWDOL V QDKUD]HQtP RUJiQĤ ILQDQþQt VSUiY\ SRVN\WRYDWHOL GRWDFt 7RXWR
]PČQRX E\ QHGRãOR N Y\ĜHãHQt SUREOpPX V GXSOLFLWQtPL kontrolami. Mezirezortní
SĜLSRPtQNRYp Ĝt]HQt XNi]DOR åH SĜtþLQRX GXSOLFLWQtFK NRQWURO Y SĜtSDGČ NRQWURO GRWDFt
MVRXUĤ]Qp SĜtVWXS\ N YêNRQX NRQWUROQt þLQQRVWL D QHMHGQRWQp PHWRGLFNp YHGHQt. Toto
]SĤVREXMH åH SRGQČW\ ] NRQWUROQt þLQQRVWL SRVN\WRYDWHOĤ GRWDFt SĜHGiYiQ\ QD RUJiQ\
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ILQDQþQt VSUiY\ QHMVRX GRVWDWHþQêP SRGNODGHP SUR XORåHQt VDQNFH D SURWR MH ]DKDMRYiQD
RSČWRYQiNRQWUROD
1iVOHGXMtFtREUi]HN]Qi]RUĖXMHGXSOLFLWXSURYiGČQêFKNRQWURO:
9HĜHMQRVSUiYQtNRQWUROD

Zahájení

Kontrola

Protokol

Námitky

Rozhodnutí

Kontrola

Plat. YêPČU

Odvolání

Rozhodnutí

.RQWURODGOHGDĖRYpKRĜiGX

Zahájení

duplicita kontrol
Obrázek 1 'XSOLFLWDSURYiGČQêFKNRQWURO

(YURSVNp IRQG\ D þHUSiQt ] QLFK SĜHGVWDYXMt ãDQFL SUR Y\ããt KRVSRGiĜVNê UĤVW
a ]DPČVWQDQRVW– v programovém období 2014–Piý5PRåQRVWþHUSDW](YURSVNêFK
VWUXNWXUiOQtFK D LQYHVWLþQtFK IRQGĤ (6, IRQG\   POG (85 ]H VWUXNWXUiOQtFK IRQGĤ
a )RQGXVRXGUåQRVWLDGDOãtPOG(85]UR]YRMHYHQNRYDDU\EiĜVWYtNWHUpMVRXURYQČå
VRXþiVWt(6,IRQGĤFRåGRKURPDG\SĜHGVWDYXMHFFDPOG.þýHUSiQt](6,IRQGĤEXGH
PtW]iVDGQtYOLYQDLQYHVWLFHDWtPLQDKRVSRGiĜVNêUĤVWD]DPČVWQDQRVWYýHVNpUHSXEOLFH 6
-HGQtP]UL]LNSURþHUSiQtDORNDFHSURJUDPRYpKRREGREt–2013 v letech 2014 a 2015
jsou kontroly a audity. = DQDOê]\ þHUSiQt HYURSVNêFK IRQGĤ D NUL]RYp SOiQ\ SOQČQt
XVQHVHQt YOiG\ ý5 þ   Y\SO\QXOR åH MH QXWQp optimalizovat systém sdílení
zkušeností z SURYHGHQêFK NRQWURO D DXGLWĤ Významným rizikem pro kontrolní a auditní
þLQQRVW MH QHMHGQRWQê SĜtVWXS N XSODWĖRYiQt ILQDQþQtFK RSUDY ]D SRUXãHQt SUDYLGHO SĜL
]DGiYiQt YHĜHMQêFK ]DNi]HN Y UiPFL MHGQRWOLYêFK RSHUDþQtFK SURJUDPĤ D WR Y NRQWH[WX
UHVSHNWRYiQtPLQLPiOQtFKSRåDGDYNĤDSUDYLGHO.RPLVHYþHWQČYHONpYêNODGRYpYROQRVWL]H
VWUDQ\NRQWUROQtFKRUJiQĤDSRVN\WRYDWHOĤGRWDFt
Auditní orgán vykonal, resp. zahájil v roce 2014 celkem 771 auditních akcí, z toho 748 DXGLWĤ
SRNUêYDMtFtFK MDN VWUXNWXUiOQt IRQG\ WDN L )RQG VRXGUåQRVWL D  DXGLWĤ X (YURSVNpKR
U\EiĜVNpKRIRQGX=HVWDWLVWLN\DXGLWĤY\SOêYiåHDXGLWQtFKDNFtVHWêNDORDXGLWXRSHUDFt
DDXGLWĤPČORIRUPXDXGLWXV\VWpPĤ 7
U programového období 2004 –  E\OR Y URFH  QD YQČMãt ~URYQL QDKOiãHQR 
QRYêFK QHVURYQDORVWt V FHONRYRX þiVWNRX GRWþHQRX QHVURYQDORVWt YH YêãL 4 424 217 €.
Pokud jde o programové období 2007 – E\OR~ĜDGX2/$)YURFH]DVOiQRFHOkem
1 063 nových hlášení nesrovnalosWt Y FHONRYp YêãL GRWþHQp þiVWN\    ¼ =D URN
 E\O SRþHW QRYêFK QHVURYQDORVWt QDKOiãHQêFK ~ĜDGX 2/$) QHMY\ããt ]D SURJUDPRYp
období – SRþHWQDKOiãHQêFKQHVURYQDORVWtE\OWHG\

6

«Àâ±õ³,Ǥ

7

,QIRUPDþQtV\VWpPILQDQþQtNRQWURO\YHYHĜHMQpVSUiYČ
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1HVURYQDORVWL]DVODQp~ĜDGX2/$)]DREODVWVWUXNWXUiOQtFKIRQGĤ)RQGXVRXGUåQRVWLIRQGĤ
VSROHþQp]HPČGČOVNpSROLWLN\D(YURSVNpKRU\EiĜVNpKRIRQGXYSURJUDPRYpPREGREt
– VHYURFHWêNDO\]HMPpQDWČFKWRW\SĤ]MLãWČQt
=MLãWČQt
SRUXãHQt]iNRQDþ6ERUR]SRþWRYêFKpravidlech
SRUXãHQt]iNRQDþ6ERYHĜHMQêFK]DNi]NiFK
porušení legislativy Evropské unie
SRUXãHQt ]iNRQD þ  6E R UR]SRþWRYêFK SUDYLGOHFK
~]HPQtFKUR]SRþWĤ
SRUXãHQt 'RKRG\6PORXY\ R SRVN\WQXWt GRWDFH3ĜtUXþN\ pro
SĜtMHPFH
SRUXãHQt0HWRGLN\ILQDQþQtFKWRNĤDNRQWURO\D0HWRGLN\23/LGVNp
]GURMHD]DPČVWQDQRVW
SRUXãHQt]iNRQDþ6EWUHVWQt]iNRQtN
SRUXãHQt]iNRQDþ6ER~þHWQLFWYt
porušení Pokynu NOK

Procentuální
þiVW
30 %
24 %
15 %
13 %
12 %
2%
2%
2%
1%

Tabulka 4: 7\S\]MLãWČQt]DVtODQêFKQD2/$)

2.2.2.3 5LJLGQt VFKYDORYDFt SRVWXS\ ĜtGLFt NRQWURO\D QHGRVWDWHþQp Y\PH]HQt
]RGSRYČGQRVWLYSURFHVXVFKYDORYiQtRSHUDFt
6RXþDVQi SRGRED ]iNRQD R ILQDQþQt NRQWUROH XUþXMH SRVWXS\ ĜtGicí kontroly bez možnosti
LQGLYLGXiOQtKR SĜL]SĤVREHQt YHOLNRVWL RUJDQL]DþQt VWUXNWXĜH D W\SX RUJDQL]DFH SRGOH
SRVN\WRYDQpYHĜHMQpVOXåE\.DåGiRUJDQL]DFHWDNPXVtQDVWDYLWSRVWXSYHNWHUpPMH
x
x

x

SĜtND]FHRSHUDFHYHGRXFtP]DPČVWQDQFHP
VSUiYFHUR]SRþWXDKODYQt~þHWQtPXVtEêW]DPČVWQDQFHP ]iNRQRILQDQþQtNRQWUROH
nereflektuje malé obce a další malé organizace, které outsourcují ekonomické
procesy – ]HMPpQDYHGHQt~þHWQLFWYt 
VSUiYFH UR]SRþWX PXVt SURYpVW NRQWUROX SR SĜtND]FL RSHUDFH L NG\å ML QDSĜtNODG
SURYHGOMLåSĜHGQtP .

3UiYQt ~SUDYD VFKYDORYDFtFK SRVWXSĤ ĜtGLFt NRQWURO\ SRGOH ]iNRQD R ILQDQþQt NRQWUROH MH
SRSODWQi GREČ NG\ E\O WHQWR ]iNRQ SĜLMtPiQ MHKRå SĜLMHWt E\OR QH]E\WQp SUR VSOQČQt
SRåDGDYNĤ SUR YVWXS GR (YURSVNp XQLH 9 ýHVNp UHSXEOLFH ãOR R ]DYHGHQt ]FHOD QRYých
SUYNĤ GR REODVWL KRVSRGDĜHQt V YHĜHMQêPL SURVWĜHGN\ D QHE\OR PRåQp WHG\ Y\FKi]HW
z SUDNWLFNêFK ]NXãHQRVWt =D GREX ~þLQQRVWL ]iNRQD R ILQDQþQt NRQWUROH  OHW  SURãOD
YêYRMHP FHOi YHĜHMQi VSUiYD YþHWQČ REODVWL ILQDQþQtKR Ĝt]HQt D KRVSRGDĜHQt V YHĜHMQým
PDMHWNHP 1iYUK ]iNRQD VWHMQČ MDNR ]iNRQ R ILQDQþQt NRQWUROH Pi GRSDGDW QD YãHFKQ\
RUJDQL]DFHYHĜHMQpVSUiY\NWHUpKRVSRGDĜtDQDNOiGDMtV YHĜHMQêPLSURVWĜHGN\-GHR]QDþQp
PQRåVWYt RUJDQL]DFt NWHUp VH OLãt ]HMPpQD UR]VDKHP SĤVREHQt FHORQiURGQt UHJionální,
místní), velikostí a RUJDQL]DþQtVWUXNWXURX RGPDWHĜVNêFKãNROSĜHVREFHUĤ]QêFKYHOLNRVWt
NUDMH Då SR PLQLVWHUVWYD D MLQp ~VWĜHGQt RUJiQ\ VWiWQt VSUiY\  D WDNp W\SHP SRVN\WRYDQêFK
YHĜHMQêFK VWDWNĤ D VOXåHE 6FKYDORYDFt SRVWXS\ SRGOH ]iNRQD R ILQDQþQt NRQWUROH SĤVREt
v WRPWRV\VWpPXRUJDQL]DFtYHĜHMQpVSUiY\]QDþQČULJLGQČEH]PRåQRVWLQDVWDYHQtNWHUpE\
RGSRYtGDOR SRWĜHEiP NRQNUpWQt RUJDQL]DFH D XPRåQLOR ML EH] QDGE\WHþQp DGPLQLVWUDWLYQt
]iWČåHRãHWĜRYDWUL]LNDVSRMHQiV YHĜHMQêPLSĜtMP\D veĜHMQêPLYêGDML
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3RGOH]iNRQDRILQDQþQtNRQWUROHPĤåHEêWGRIXQNFHVSUiYFHUR]SRþWXSURFHORXRUJDQL]DFL
XVWDYHQ MHQ MHGHQ ]DPČVWQDQHF 9 SUD[L MH MHKR ~NROHP RYČĜRYDW ]GD MVRX Y UR]SRþWX
SURVWĜHGN\QD~KUDGXWRKRFRMLåSĜtND]FHRSHUDFHFRE\YHGRXFt]DPČVWQDQHFVFKYiOLOMDNR
QH]E\WQp D VSUiYQp %ČåQČ GRFKi]t N WRPX åH EXć VSUiYFH UR]SRþWX Y\VWXSXMH Y SURFHVX
ĜtGLFt NRQWURO\ GYDNUiW -MHGQRX SĜHG WtP QHå RSHUDFL VFKYiOLO SĜtND]FH RSHUDFH D MHGQRX SR
VFKYiOHQt SĜtND]FH RSHUDFH 3ĜtSDGQČ GRFKi]t N situaci, která je v rozporu se zákonem
o ILQDQþQtNRQWUROHDVSUiYFHUR]SRþWXVHSRGtOtMHQQDNRQWUROHSĜHGWtPQHåRSHUDFLVFKYiOt
SĜtND]FH RSHUDFH 1DYtF VH NRQWUROD VFKYDORYDFt SRVWXS  VSUiYFH UR]SRþWX þDVWR RPH]XMH
QD SURYČĜHQt GRVWXSQRVWL SURVWĜHGNĤ Y UR]SRþWX SĜtSDGQČ QD SĜLGČOHQt VSUiYQp SRORåN\
a SDUDJUDIXUR]SRþWRYpVNODGE\3RYLQQpĜt]HQtUR]SRþWRYêFKUL]LNEêYiþDVWRRSRPtMHQR
Následující obrázky popisují VRXþDVQpQDVWDYHQtSĜHGEČåQpĜtGtFtNRQWURO\SĜHGDSRY]QLNX
závazku:

Obrázek 2 1DVWDYHQtSĜHGEČåQpĜtGLFtNRQWURO\SĜHGY]QLNHP]iYD]NX

Obrázek 31DVWDYHQtSĜHGEČåQpĜtGLFtNRQWURO\SRY]QLNX]iND]NX
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2.2.2.4 1HGRVWDWHþQp Y\PH]HQt UROH LQWHUQtKR DXGLWX a nezávaznost mezinárodních
VWDQGDUGĤSURMHKRYêNRQ
,QWHUQtDXGLWMHMHGQtP]H]iNODGQtFKNDPHQĤĜt]HQtDNRQWURO\YHĜHMQêFKILQDQFt a nedílnou
VRXþiVWt NRQWUROQtKR V\VWpPX 3ĜLVStYi N GRGUåRYiQt SĜHGSLVĤ D YHGH N vyžadování a
RYČĜRYiQt ~þHOQRVWL HIHNWLYQRVWL D KRVSRGiUQRVWL SĜL Ĝt]HQt YHĜHMQêFK ILQDQFt Smyslem
LQWHUQtKRDXGLWXMHSURYČĜRYDWQDVWDYHQtFHOpKRV\VWpPXDWR]HMPpQDYHYD]EČQD]SĤVRE
MDNQDVWDYHQtĜtGLFtFKDNRQWUROQtFKPHFKDQLVPĤRãHWĜXMHLGHQWLILNRYDQiUL]LNDYHVSRMLWRVWLV
KRVSRGDĜHQtP D QDNOiGiQtP V YHĜHMQêPL SURVWĜHGN\ ,QWHUQt DXGLW WDN SĜLQiãt GĤOHåLWRX
]SČWQRXYD]EX SĜLGDQRXKRGQRWX NWHUiXPRåĖXMHRGKDORYDWQHGRVWDWN\QDVWDYHQtV\VWpPX
D WDNp ]OHSãRYDW D ]GRNRQDORYDW SURFHV\ YþHWQČ SURFHVĤ ĜtGLFt HNRQRPLFNp NRQWURO\Jeho
kompetence by se PČOL odvíjet od sWDQRYHQêFK NYDOLILNDþQtFK SRåDGDYNĤ D XSUDYHQêFK
SRVWXSĤ a nástrojĤ SUR GRVDKRYiQt VSROHKOLYêFK YêVOHGNĤ SRVN\WXMtFtFK REMHNWLYQt XMLãWČQt R
IXQJRYiQt YQLWĜQt NRQWURO\6RXþDVQê ]iNRQ R ILQDQþQt NRQWUROH ale YČQXMH LQWHUQtPX DXGLWX
minimální pozornost. KonkUpWQČ VH MHGQi R   – § 31 s tím, že vymezení role interního
DXGLWXMHYČQRYiQSRX]HRGVWStVPD – F 3RNXGRUJDQL]DFHYHĜHMQpVSUiY\QDVWDYt
výkon interního auditu jen v GXFKX WČFKWR QČNROLND PiOR SDUDJUDIĤ ]iNRQD R ILQDQþQt
kontrole, které iQWHUQt DXGLW YêVORYQČ XSUDYXMt QHPĤåH YêNRQ LQWHUQtKR DXGLWX SĜLQiãHW
SRWĜHEQRXSĜLGDQRXKRGQRWXV SUD[L]SĤVREXMHQHGRVWDWHþQpQDVWDYHQtUROHLQWHUQtKRDXGLWX
MHKR QDKUD]RYiQt YêNRQHP YHĜHMQRVSUiYQt NRQWURO\ QHER QHVSUiYQtP QDVWDYHQtP
kompetencí interního auditora.
=iNRQ R ILQDQþQt NRQWUROH Y   RGND]XMH QDSRXåLWt PH]LQiURGQtFK VWDQGDUGĤ 9ê]QDPQRX
VNXSLQRX WČFKWR FHORVYČWRYČ X]QiYDQêFK VWDQGDUGĤ MVRX VWDQGDUG\ ,,$ 7KH ,QVWLWXWH
RI,QWHUQDO$XGLWRUV 3RXåLWtWČFKWRVWDQGDUGĤEêYiYãDNYSUD[LþDVWR]Fela opomíjeno. Pokud
RUJDQL]DFH YHĜHMQp VSUiY\ QDVWDYt YêNRQ LQWHUQtKR DXGLWX MHQ Y GXFKX WČFK QČNROLND PiOR
SDUDJUDIĤ ]iNRQD R ILQDQþQt NRQWUROH NWHUp LQWHUQt DXGLW YêVORYQČ XSUDYXMt YêNRQ LQWHUQtKR
DXGLWXQHSĜLQiãtSRWĜHEQRXSĜLGDQRXKRGQRWX.
Následující tabulka shrnuje údaje o vykonaných interních auditech za roky 2012 – 2014.
Název
SRþHWSOiQRYDQêFKDXGLWĤXRUJiQXYHĜHMQpVSUiY\SRGOHRGVW
]iNRQDRILQDQþQtNRQWUROH

3RþHW
11 095

SRþHWY\NRQDQêFKSOiQRYDQêFKDXGLWĤXRUJiQXYHĜHMQpVSUiY\podle §
RGVW]iNRQDRILQDQþQtNRQWUROH

9 762

SRþHWY\NRQDQêFKLQWHUQtFKDXGLWĤRSHUDWLYQČ]DĜD]HQêFKPLPRURþQt
SOiQSRGOHRGVW]iNRQDRILQDQþQtNRQWUROH

1 263

SRþHWY\NRQDQêFKDXGLWĤFHONHP

=iYČUHþQi]SUiYD5,$N návrhu zákona RĜt]HQtDNRQWUROHYHĜHMQêFKILQDQFt

11 549

Stránka 15

Ministerstvo financí
ýHVNpUHSXEOLN\
Název

3RþHW

]WRKRILQDQþQtFKDXGLWĤSRGOHRGVWStVPD ]iNRQDRILQDQþQt
kontrole

3 659

DXGLWĤV\VWpPĤSRGOHRGVWStVPE ]iNRQDRILQDQþQtNRQWUROH

3 402

DXGLWĤYêNRQXSRGOHRGVWStVPF ]iNRQDRILQDQþQtNRQWUROH

2 104

MLQDN]DPČĜHQêFKDXGLWĤ

2 384

Tabulka 5 - Výkon interního auditu za roky 2012 - 2014

8

9 SUĤEČKX URNX  SURYHGO\ ~WYDU\ LQWHUQtKR DXGLWX FHONHP   SOiQRYDQêFK LQWHUQtFK
DXGLWĤ]FHONRYpKRSRþWXQDSOiQRYDQêFKDXGLWĤDRSHUDWLYQČ]DĜD]HQêFKLQWHUQtFK
DXGLWĤ )LQDQþQt DXGLW\ ] FHONRYpKR PQRåVWYt SURYHGHQêFK DXGLWĤ WYRĜLOL   DXGLW\
V\VWpPX   DXGLW\ YêNRQX   D MLQDN ]DPČĜHQp DXGLW\ RVWDWQt   
Provedené interní audity odhalily tyto nedostatky: 9
•
•
•
•
•

QHGRVWDWHþQpQHERYĤEHFåiGQp]DSUDFRYiQtQRYpOHJLVODWLY\GRYQLWĜQtFKĜtGtFtFK
DNWĤRUJiQXYHĜHMQpVSUiY\
QHGRVWDWHþQp QHER YĤEHF åiGQp ]GĤYRGQČQt ]DGiQt YHĜHMQp ]DNi]N\ EH]
XYHĜHMQČQt
QHGRGUåRYiQt]iNRQDR~þHWQLFWYtSĜLQDNOiGiQtVPDMHWNHP FK\EQp]D~þWRYiQt 
QHGRVWDWN\SĜLHYLGHQFi majetku a jeho inventarizaci,
QHGRVWDWN\SĜLWYRUEČDþHUSiQt).63

=YêãHXYHGHQpKRY\SOêYiåHLQWHUQtDXGLW\VH]DPČĜXMtSĜHYiåQČQDNRQWURO\W\SXÄVSOQČQR
[QHVSOQČQR³PtVWRWRKRDE\RGKDORYDO\V\VWpPRYpFK\E\

2.3

,GHQWLILNDFHGRWþHQêFKVXEMHNWĤ

Návrh zákonaupravuje vztahy v Ĝt]HQt D NRQWUROH YHĜHMQêFK ILQDQFt QD YãHFK ~URYQtFK
RUJDQL]DFHYHĜHMQpVSUiY\7RXWRSUiYQt~SUDYRXMVRXGRWþHQ\W\WRVXEMHNW\
1)

oUJDQL]DþQtVORåN\VWiWXNWHUpMVRXsprávcem kapitoly VWiWQtKRUR]SRþWX 10, státní fondy,
kraje, KODYQt PČVWR 3UDKD REFH GREURYROQp VYD]N\ REFt UHJLRQiOQt UDG\ UHJLRQĤ
VRXGUåQRVWL]GUDYRWQtSRMLãĢRYQ\

2)

RUJDQL]DþQt VORåN\ VWiWX NWHUp QHMVRX VSUiYFHP NDSLWRO\ VWiWQtKR UR]SRþWX VWiWQt
SĜtVSČYNRYp RUJDQL]DFH 6SUiYD åHOH]QLþQt GRSUDYQt FHVW\ PČVWVNi þiVW KODYQtKR
PČVWD 3UDKD PČVWVNê REYRG QHER PČVWVNi þiVW VWDWXWiUQtKR PČVWD SĜtVSČYNRYá
RUJDQL]DFH ]Ĝt]HQiNUDMHP REFt KODYQtP PČVWHP 3UDKRX PČVWVNRX þiVWt KODYQtKR
PČVWD 3UDK\ PČVWVNêP REYRGHP QHER PČVWVNRX þiVWt VWDWXWiUQtKR PČVWD nebo

8

Zdroj: ,QIRUPDþQtV\VWpPILQDQþQtNRQWURO\YHYHĜHMQpVSUiYČ

9

Zdroj: ,QIRUPDþQtV\VWpPILQDQþQtNRQWURO\YHYHĜHMQpVSUiYČ

Ț ͵ ÀǤ Ȍ  «Ǥ ʹͳͺȀʹͲͲͲ Ǥǡ  «ý      ³³ ³ý  À À 
õȋ«ȌǤ
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dobrovolným svazkem obcí, školská právnická osoba ]Ĝt]HQá Ministerstvem školství,
POiGHåH D WČORYêFKRY\ NUDMHP REFt KODYQtP PČVWHP 3UDKRX PČVWVNRX þiVWt
KODYQtKR PČVWD 3UDKD PČVWVNêP REYRGHP QHER PČVWNRX þiVWt VWDWXWiUQtKR PČVWD
nebo dobrovolným svazkem obcí,
3)

YHĜHMQpY\VRNpãNRO\

4)

YHĜHMQpYê]NXPQpLQVWLWXFH

2.4
2.4.1

Popis cílového stavu
Cíle úpravy

&tOHPQiYUKX]iNRQDMH]YêãHQtRFKUDQ\YHĜHMQêFK SURVWĜHGNĤ SURVWĜHGQLFWYtP
x ]SĜHVQČQtGHILQLF~þHOQRVWLKRVSRGiUQRVWLDHIHNWLYQRVWL § 5 odst. 2 návrhu zákona),
x ]MHGQRGXãHQtSURFHVĤĜtGLFtNRQWURO\ (§ 12 až 21 návrhu zákona),
x regulace interního auditu (§ 22až 44 návrhu zákona), zejména
o VWDQRYHQt]iYD]QRVWLPH]LQiURGQtFKVWDQGDUGĤYêNRQLQWHUQtKRDXGLWX (§ 32
návrhu zákona),
o GHILQRYiQtSRåDGDYNĤQDRGERUQRVWLQWHUQtFKDXGLWRUĤ (§ 29 a 30 návrhu
zákona) a
o požadaYNĤQDYêVWXS\DXGLWQtþLQQRVWL (§ 34 a 35 návrhu zákona),
x VQtåHQtDGPLQLVWUDWLYQt]iWČåHa ]MHGQRGXãHQtY\ND]RYDFtSRYLQQRVWLYUiPFLURþQtFK
zpráYRV\VWpPXILQDQþQtNRQWURO\ D návrhu zákona) a
x Y\WYiĜHQt SĜHGSRNODGĤ SUR DSOLNDFL SULQFLSX MHGQRWQpKR DXGLWX 11zavedením povinné
NRRUGLQDFHNRQWURODVGtOHQtYêVWXSĤ] nich (§ 12 odst. 7 návrhu zákona).
Návrh zákona MDVQČ GHILQXMH ]RGSRYČGQRVW NRQNUpWQtFK RUJiQĤ D RVRE ]D ]DYHGHQt
udržování a zdokonaloviQt NRQWUROQtFK PHFKDQLVPĤ QH]E\WQêFK SUR YêNRQ ĜiGQp
VSUiY\ YHĜHMQêFK SURVWĜHGNĤ YþHWQČ SOQČQt VFKYiOHQêFK YHĜHMQêFK UR]SRþWĤ
a KRVSRGDĜHQtV YHĜHMQêPLSURVWĜHGN\ (§ 6 a 12 návrhu zákona).7RXPRåĖXMHQDVWDYHQt
VFKYDORYDFtFK SRVWXSĤ ĜtGtFt NRQWURO\ VH ]QDþQRX PtURX IOH[LELOLW\ D PLQLPDOL]DFL
DGPLQLVWUDWLYQt]iWČåH
1iYUK ]iNRQD R Ĝt]HQt D NRQWUROH YHĜHMQêFK ILQDQFt MH QiYUK NWHUê þiVWHþQČ WUDQVSRQXMH
VPČUQLFL (8 ]H GQH  listopadu 2011. Vzhledem k tomu, že dne 27. ledna 2014
E\OR]DVOiQRýHVNpUHSXEOLFHIRUPiOQtXSR]RUQČQtQDQHGRGUåHQtWHUPtQXWpWRWUDQVSR]LFHMH
0LQLVWHUVWYR ILQDQFt MDNRåWR JHVWRU WRKRWR ]iNRQD SRYLQQR SĜHGORåLW QiYUK SUiYQt ~SUDY\
v FRQHMEOLåãtGREČCílem Návrhu zákona je VSOQČQtWpWRSRYLQQRsti.
'tN\ QHNRQ]LVWHQFL ]MLãWČQt UĤ]QêFK NRQWUROQtFK RUJiQĤ Y]QLNDMt QiNODG\ SUR VWiWQt UR]SRþHW
QHER UR]SRþW\ Ò6& Y GĤVOHGNĤ QHSURSODFHQt ]H VWUDQ\ (YURSVNp XQLH  9 SĜtSDGČ SĜLMHWt
niYUKX ]iNRQD D RGVWUDQČQtP WpWR QHNRQ]LVWHQFH VH O]H GRPQtYDW åH dojde k ~VSRĜH
VWiWQtKRUR]SRþWXþLUR]SRþWĤ~]HPQtFKVDPRVSUiYQêFKFHONĤ.
Cílem niYUKX ]iNRQD QD ~URYQL GRSDGX MH SRGSRUD SULQFLSĤ ( – KRVSRGiUQRVWL ~þHOQRVWL
a HIHNWLYQRVWL 2EHFQČ VH MHGQi R SULQFLS\ MHMLFKå DSOLNDFH SĜLEOLåXMH ]SĤVRE UR]KRGRYiQt

11 Ǥ sLQJOHDXGLWMHSULQFLSNWHUêSĜHGFKi]tGXSOLFLWQtPNRQWUROiPVXEMHNWĤWtPåHVWDQRYXMHVSROHþQRXPHWRGRORJLLNRQWUROD vzájemné
X]QiYiQtNRQWUROQtFKQiOH]ĤZásada jednotného auditu je uvedena v þOiQNXQDĜt]HQtrady (ES) þ.
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o YHĜHMQêFK SURVWĜHGFtFK ]SĤVREX NWHUê MH EČåQê Y SĜtSDGČ UR]KRGRYiQt R YODVWQtFK
SURVWĜHGFtFK-LQêPLVORY\MGHRGRVDåHQtRSWLPiOQtKRþHUSiQtYHĜHMQêFKYêGDMĤSĜLGRGUåHQt
platné legislativy.

Obrázek 4 - (DQDNOiGiQtVYHĜHMQêPLSURVWĜHGN\

1iYUK]iNRQDSRGSRUXMHSULQFLS\(SRPRFtQDVWDYHQtIOH[LELOQČMãtFKSRVWXSĤĜtGicí kontroly
a posílení role interního auditu.
-HGQtP]~NROĤY\SOêYDMtFtKR]3URJUDPRYpKRSURKOiãHQtYOiG\ý5]HGQH~QRUDMe
]HIHNWLYQČQt SURYiGČQêFK NRQWURO D RGVWUDQČQt GXSOLFLWQtFK NRQWURO Návrh zákona se
]DPČĜXMH ]HMPpQD QD ]HIHNWLYQČQt Ĝt]HQt D NRQWURO\ YHĜHMQêFK ILQDQFt 3ĜH]NRXPiYiQt
KRVSRGDĜHQt ~]HPQtFK VDPRVSUiYQêFK FHONĤ ]ĤVWiYi ]DFKRYiQR Y plném rozsahu, a to na
záNODGČ YêVORYQpKR SRåDGDYNX ~]HPQtFK VDPRVSUiYQêFK FHONĤ XSODWQČQpKR Y prvním kole
SĜLSRPtQNRYpKR Ĝt]HQt 0LQLVWHUVWYR ILQDQFt Y\WYRĜt SUDFRYQt VNXSLQ\ N SĜH]NRXPiYiQt
KRVSRGDĜHQt MHMLFKå FtOHP EXGH Y\KRGQRFHQt VWiYDMtFt SUiYQt ~SUDY\ SRVN\WRYDQp
metodickp SRGSRU\ D GRKOHGX D SĜtSDGQČ QiYUK GDOãtFK OHJLVODWLYQtFK L nelegislativních
RSDWĜHQt
1DNOiGiQt D KRVSRGDĜHQt V YHĜHMQêPL SURVWĜHGN\ MH NRPSOH[Qt V\VWpP ILQDQþQČSUiYQtFK
Y]WDKĤVRXYLVHMtFtFKILQDQþQtFKWRNĤDQDNOiGiQtV YHĜHMQêPPDMHWNHP-HWYRĜHQVouborem
SUiYQtFKSĜHGSLVĤNWHUpQHO]HQDKUDGLWMHGLQêP]iNRQHP1iYUK]iNRQDRĜt]HQtDNRQWUROH
si proto ani neklade tuto ambici. Jelikož jde o zákon, který má nahradit stávající zákon
o ILQDQþQt NRQWUROH D NWHUê Pi GOH VPČUQLFH þ (8 XSUDYLW V\VWpP YQLWĜQt NRQWURO\
a DXGLWX XYQLWĜ RUJDQL]DFt QiYUK ]iNRQD XSUDYXMH MHQ YQLWĜQt SUDYLGOD SUR Ĝt]HQt
a kontroluYHĜHMQêFKSURVWĜHGNĤSULPiUQČXYQLWĜRUJDQL]DFtYHĜHMQpVSUiY\
1iYUK ]iNRQD YêãH SRSVDQp QHGRVWDWN\ ĜHãt SURVWĜHGQLFWYtP ~SUDY\ YQLWĜQtKR
V\VWpPX Ĝt]HQt D NRQWURO\ YHĜHMQêFK ILQDQFt ÒSUDYD SURYHGHQD QDG UiPHF SĜHGPČWX
zákona by nebyla v souladu s SRåDGDYN\QDSĜtSUDYXSUiYQtFKSĜHGSLVĤ
'RQiYUKX]iNRQDMVRXSURPtWQXWDQiVOHGXMtFtGRSRUXþHQtNWHUiY\SOêYDMt]YêVOHGNĤDXGLWĤ
Evropského ~þHWQtKR GYRUD L NRQWURO 1HMY\ããtKR NRQWUROQtKR ~ĜDGX 12 pro nové programové
období 2014–2020:
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'RSRUXþHQt

=OHSãLWNRQWUROQtV\VWpP\]DPČĜLWNRQWUROXQD
RYČĜRYiQtSĜtQRVĤDSRWĜHEQRVWLDVRXþDVQČLQD
GRGUåRYiQtSULQFLSĤ~þHOQRVWLKRVSRGiUQRVWLD
HIHNWLYQRVWLQH]DPČĜRYDWVHSRX]HQDIRUPiOQtFK\E\
NWHUpSDNQHVP\VOQČNUiWtåDGDWHOĤPGRWDFH

1DVWDYLWNYDOLWQČMãtPRQLWRURYDFtV\VWpP\VGĤUD]HP
QDGRVDKRYiQtYêVOHGNĤ

=SĤVRESURPtWQXWtGRQiYUKX
zákona
$SOLNDFHSULQFLSĤ( v rámci
YêNRQXĜtGLFtHNRQRPLFNp
kontroly
'ĤUD]QDSĜHGEČåQp
hodnocení výdajových operací
jako nástroje pro SĜHGFKi]HQt
pochybením, které jsou
GĤYRGHPSURYUiFHQtGRWDFt
Posílení role interního auditu
MDNRGĤOHåLWpKRPRQLWRURYDFtKR
prvku a dĤUD]QD jeho kvalitu

Tabulka 6=KUQXWtGRSRUXþHQt(Ò'D1.Ò

Cílem Návrhu zákona je i promítnout GRSUiYQtKRĜiGXýHVNpUHSXEOLN\W\þiVWLXVWDQRYHQt
VPČUQLFH (8 ]H GQH  OLVWRSDGX  R SRåDGDYFtFK QD UR]SRþWRYp UiPFH
þOHQVNêFK VWiWĤ NWHUp QHMVRX LPSOHPHQWRYiQ\ VRXERUHP SĜHGSLVĤ WêNDMtFtFK VH UR]SRþWRYp
RGSRYČGQRVWL QiYUK ~VWDYQtKR ]iNRQD R UR]SRþWRYp RGSRYČGQRVWL QiYUK ]iNRQD
o SUDYLGOHFK UR]SRþWRYp RGSRYČGQRVWL D ]PČQRYê ]iNRQ NWHUp MVRX PRPHQWiOQČ
SURMHGQiYiQ\3DUODPHQWHPý5MDNRVQČPRYQtWLVN\þDå 9WpWRVRXYLVORVWLKUR]t
riziko sankcí ze strany Evropské komise v GĤVOHGNX Ĝt]HQt R porušení práva EU, zejména
XSODWQČQt SRVWXSX SRGOH þl  RGVW  6PORXY\ R IXQJRYiQt (8 7RWR Ĝt]HQt MLå E\OR
zahájeno dne 27. ledna 2014, kdy Evropská NRPLVH ]DVODOD ýHVNp UHSXEOLFH IRUPiOQt
XSR]RUQČQt Y GĤVOHGNX XSO\QXWt OKĤW\ N WUDQVSR]LFL SĜHGPČWQp VPČUQLFH -HGQtP ] FtOĤ MH
SURWRþiVWHþQiWUDQVSR]LFHYêãHXYHGHQpVPČUQLFH
2.4.1.1 ěHãHQtSUREOpPXQDKUD]HQtYêNRQXLQWHUQtKRDXGLWXXSRGĜt]HQêFKRUJDQL]DFt
vHĜHMQRVSUiYQtNRQWURORX
1iYUK ]iNRQD SRVLOXMH PDQDåHUVNRX RGSRYČGQRVW SĜL VSUiYČ YHĜHMQêFK SURVWĜHGNĤ 0tVWR
VSROpKiQtQDYHĜHMQRVSUiYQtNRQWUROXQiYUK]iNRQDXPRåĖXMHDE\]ĜL]RYDWHOPČORSUiYQČQt
Y\NRQiYDW LQWHUQt DXGLW X SRGĜt]HQêFK RUJDQL]DFt MDNR ]iNODGQt YQLWĜQt QiVWURM NRQWURO\ QDG
riziky (§ 25 odst. 1 návrhu zákona).
9HĜHMQRVSUiYQt NRQWUROD SRGĜt]HQêFK RUJDQL]DFt SRGOH ]iNRQD R ILQDQþQt NRQWUROH MH
QDKUD]HQDYêNRQHPĜtGLFtHNRQRPLFNpNRQWURO\,,sWXSQČ (§12 odst. 2 návrhu zákona). Jde o
nástroj manDåHUVNp NRQWURO\ KRVSRGDĜHQt SRGĜt]HQêFK RUJDQL]DFt K SURYČĜHQt ~þLQQRVWL
a SĜLPČĜHQRVWL QDVWDYHQpKR YQLWĜQtKR V\VWpPX Ĝt]HQt D NRQWURO\ QLFPpQČ PDQDåHUVNi
kontrola QHQt GRVWDþXMtFt = SRYDK\ NRQWURO\ Y\SOêYi åH VH ]DPČĜXMH QD RYČĜHQt VRXODGX
VNXWHþQpKR VWDYX V SRåDGDYN\ SUiYQtFK SĜHGSLVĤ K SURYČĜHQt ~þLQQRVWL D SĜLPČĜHQRVWL
QDVWDYHQpKR V\VWpPX Ĝt]HQt D NRQWURO\ X SRGĜt]HQêFK RUJDQL]DFt MH QH]E\WQp SURYČĜHQt
SURVWĜHGQLFWYtP SRVWXSĤ LQWHUQtKR DXGLWX ,QWHUQt DXGLW VH ]DPČĜXMH QD ]GRNRQDORYiQt
SURFHVĤ WHG\ MHKR QiVWURMHP MH ]HMPpQD DXGLW V\VWpPX ]DPČĜHQê QD RYČĜRYiQt ~þLQQRVWL
a SĜLPČĜHQRVWL SURFHVĤ D WR MDN KODYQtFK SURFHVĤ WHG\ SURFHVĤ SRVN\WRYiQt YHĜHMQêFK
služebWDNSURFHVĤSURYR]QtFKQDSĜu ekonomických agend.
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Jeden z SĤYRGQtFK QiYUKĤ ]iNRQD SĜHGSRNOiGDO ~SOQp QDKUD]HQt PDQDåHUVNp NRQWURO\
výkonem interního auditu. Od této varianty bylo ustoupeno v SUĤEČKX PH]LUH]RUWQtKR
SĜLSRPtQNRYpKRĜt]HQtz GĤYRGĤ, že absHQFHPDQDåHUVNpNRQWURO\KRVSRGDĜHQtE\PČOD]D
následek snížení míU\RFKUDQ\YHĜHMQêFKSURVWĜHGNĤPFRåMHY rozporu se základním cílem
SĜHGNOiGDQpSUiYQt~SUDY\ a útvar interního auditu nebude ]Ĝt]HQ XYãHFKRUJDQL]DFtYHĜHMQp
správy. ÒWYDULQWHUQtKRDXGLWXEXGHSRYLQQČ]Ĝt]HQMHQQHMYČWãtFKRUJDQL]DFtYHĜHMQpVSUiY\
(§ 23 návrhu zákona) 8 PDOêFK RUJDQL]DFt SRVWUiGi ]Ĝt]HQt ~WYDUX LQWHUQtKR DXGLWX VP\VO
s ohledem na významnost rizik, které souvisí s þLQQRVWt WČFKWR RUJDQL]DFt 0RåQRVW ]ĜtGLW
útvar interního auditu GREURYROQČ je zachována.
2.4.1.2 ěHãHQtSUREOpPXGXSOLFLWQtFKNRQWUROGRWDFt
3ĜtþLQRX GXSOLFLWQtFK NRQWURO MVRX UĤ]Qp SĜtVWXS\ N YêNRQX NRQWUROQt þLQQRVWL D QHMHGQRWQp
metodické vedení. V SĜtSDGČ NRQWURO\ GRWDFt MVRX YêVOHGN\ NRQWUROQt þLQQRVWL SRVN\WRYDWHOH
dotace v SĜtSDGČ SRUXãHQt UR]SRþWRYp Ni]QČ SĜHGiQ\ RUJiQĤP ILQDQþQt VSUiY\ NWHUp
UR]KRGXMt R XORåHQt VDQNFH 7\WR SRGQČW\ PDMt UĤ]QRX SRGREX D NYDOLWX D þDVWR QHMVRX
GRVWDWHþQêP SRGNODGHP SUR UR]KRGQXWt R XORåHQt VDQNFH = tohotR GĤYRGX ]DKDMXMH RUJiQ
ILQDQþQtVSUiY\NRQWUROXNWHUiMHGXSOLFLWQtN již vykonané kontrole. 3ĜHGFKR]tYHU]HQiYUKX
]iNRQDSRþtWDOy VQDKUD]HQtPRUJiQĤILQDQþQtVSUiY\SRVN\WRYDWHOLGRWDFt7RXWR]PČQRXE\
QHGRãORNY\ĜHãHQtSUREOpPXVGXSOLFLWQtPLNRQWUolami.
3ĜtþLQD SUREOpPX WHG\ QHVSRþtYi Y SUiYQt ~SUDYČ, ale v nedostatku spolupráce
a NRRUGLQDFHRUJiQĤSRGtOHMtFtFKVHQDĜt]HQtYHĜHMQêFKSURVWĜHGNĤSRVN\WRYDQêFKYH
IRUPČGRWDFt
1iYUK ]iNRQD XSUDYXMH SRYLQQRVW SĜHGiYDW informace o plánovaných kontrolách a o jejich
výsledcích 0LQLVWHUVWYXILQDQFtY]iMHPQČNRRUGLQRYDWSOiQRYDQpNRQWURO\V FtOHPSĜHGFKi]HW
QHRGĤYRGQČQpPX VRXEČKX NRQWURO X VWHMQêFK VXEMHNWĤ D Y]iMHPQČ VGtOHW YêVOHGN\
kontrol(§ 12 odst. 7 návrhu zákona).Ministerstvo financí již navi]DORVSROXSUiFLQDQČNROLND
úrovních s poskytovateli dotací, kteĜt SURYiGt YHĜHMQRVSUiYQt NRQWUROX D GR EXGRXFQD ĜtGLFt
ekonomickou kontrolu, s RUJiQ\ ILQDQþQt VSUiY\ NWHUp YHGRX Ĝt]HQt R RGYRGX ]D SRUXãHQt
UR]SRþWRYp Ni]QČ 3ĜLSUDYRYDQp L SUREtKDMtFt SUDFRYQt VNXSLQ\ D SĜLSUDYRYDQê ãNROtFt
SURJUDP PDMt ]D FtO VMHGQRWLW NRQWUROQt SUD[L YãHFK ]DSRMHQêFK RUJiQĤ D NRRUGLQRYDW YêNRQ
kontrol. K tomu má sloužit i nástroj – LQIRUPDþQtV\VWpP0LQLVWHUVWYDILQDQFtMHKRåSRXåLWtE\
VH QiYUKHP ]iNRQD PČOR UR]ãtĜLW i na další státní organizace. Podstatou systému je
koordinovat kontroly tak, aby nedocházelo k QHRGĤYRGQČQêP GXSOLFLWQtP NRQWUROiP D DE\
kontrolní orgány mohly sdílet své výsledky. S tím souvisí i požadavek na zvýšení kvality
NRQWUROQtFK YêVWXSĤ D MHMLFK PHWRGLFNp VMHGQRFHQt FRå MVRX ]iNODGQt SĜHGSRNODG\ SUR
PRåQRVWVSROHKQRXWVHQDYêVOHGHNSURYHGHQpNRQWURO\DWHG\QHSURYiGČWNRQWUROX]QRYX
0H]LUH]RUWQtSĜLSRPtQNRYpĜt]HQtXNi]DORåHSĜtþLQRXGXSOLFLWQtFKNRQWUROjsou UĤ]Qé SĜtVWXS\
N YêNRQX NRQWUROQt þLQQRVWL D QHMHGQRWQé metodické YHGHQt 7RWR ]SĤVREXMH åH SRGQČW\ ]
NRQWUROQt þLQQRVWL SRVN\WRYDWHOĤ GRWDFt SĜHGiYiQ\ QD RUJiQ\ ILQDQþQt VSUiY\ QHMVRX
GRVWDWHþQêPSRGNODGHPSURXORåHQtVDQNFHDSURWRMH]DKDMRYiQDRSČWRYQiNRQtrola.
Návrh zákona vychází z modelu jednotného auditu. Cílem jednotného auditu je omezovat
GXSOLFLWQt NRQWURO\ D DGPLQLVWUDWLYQt ]iWČå MDN NRQWURORYDQpKR WDN NRQWUROXMtFtKR 3ULQFLSHP
MHGQRWQpKR DXGLWX MH PRåQRVW VSROHKQRXW VH QD YêVOHGN\ SĜHGFKR]tFK NRQtrol a sdílet
LQIRUPDFH $E\ PRKO EêW SULQFLS MHGQRWQpKR DXGLWX QDSOĖRYiQ PXVt EêW SUR WR QDSOQČQ\
=iYČUHþQi]SUiYD5,$N návrhu zákona RĜt]HQtDNRQWUROHYHĜHMQêFKILQDQFt
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XUþLWp SĜHGSRNODG\ 1iVOHGXMtFt WDEXOND VKUQXMHSĜHGSRNODG\ SUR HIHNWLYQt YêNRQ MHGQRWQpKR
auditu a ]SĤVRESURPtWQXWtGRQiYUKX]iNRQD
3ĜHGSRNODG

=SĤVRESromítnutí do návrhu zákona

s\VWpP\Ĝt]HQtD NRQWURO\YHĜHMQêFK
ILQDQFtMVRXY\VWDYČQ\
na VSROHþQêFKSULQFLSHFK

stejné principy pro nastavení systému pro všechny
RUJDQL]DFHNWHUpKRVSRGDĜtV YHĜHMQêPLILQDQFHPL

kRQWURO\SUREtKDMtQD]iNODGČ
stejných pravidel

jednotná pravidla pro výkon kontrol

kontroly jsou koordinované

koordinace plánování kontrol v LQIRUPDþQtP
systému Ministerstva financí

kontroly jsou transparentní

SĜHGiYiQt]SUiYR]QDPRYiQtQHVURYQDORVWt

uMLãWČQtQH]iYLVOpKRLQWHUQtKRDXGLWX

posílení role a nezávislosti interního auditu

Tabulka 7 3ĜHGSRNODG\(Ò'DSURPtWQXWtGR]iNRQD

S RKOHGHP QD SĜHGPČW QiYUKX ]iNRQD MH SUREOpP GXSOLFLWQtFK NRQWURO ĜHãHQ L QD ~URYQL
YQLWĜQtKR V\VWpPX Ĝt]HQt D NRQWURO\ YHĜHMQêFK ILQDQFt 6 tím souvisí i požadavek na
XSĜHGQRVWQČQtSUHYHQFHSĜHGUHSUHVt1iYUK]iNRQDY\WYiĜtSURVWRUSUR~þLQQČMãtQDVWDYHní
ĜtGLFtFKDNRQWUROQtFKPHFKDQLVPĤ7RE\PČORPtW]DQiVOHGHNåHVHEXGHVQLåRYDWSRþHW
SRFK\EHQt NWHUp EXGRX ]SČWQČ YpVW N YUiFHQt GRWDFt 1HMYê]QDPQČMãtPL SUHYHQWLYQtPL
PHFKDQLVP\NWHUpQiYUK]iNRQDXSUDYXMHMVRXĜt]HQtUL]LNDSĜHGEČåQpKRGQRFHQt výdajové
operace.
Návrh zákona v UiPFL ĜtGtFtFK D NRQWUROQtFK PHFKDQLVPĤ GiOH SRþtWi V Ĝízením rizik
(§11 návrhu zákona). =DMLVWLW Ĝt]HQt UL]LN MH Y RGSRYČGQRVWL VFKYDOXMtFt RVRE\ 1iVOHGXMtFt
WDEXONDVKUQXMHQDVWDYHQtĜt]HQtUL]LNYHY\EUDQêFKHYURSVNêFh zemích.
=HPČ

1DVWDYHQtĜt]HQtUL]LN

Estonsko

.DåGê VWiWQt RUJiQ MH SRYLQHQ SĜHGORåLW YOiGČ VRXKUQ DQDOê]\
rizik.
Ve Švédsku je stanovena povinnost provést analýzu rizik,
]DPČĜHQRX QD LGHQWLILNDFL RNROQRVWt NWHUp SĜHGVWDYXMt
SRWHQFLiOQtUL]LNRåH~þHWQtMHGQRWNDQHEXGHVFKRSQDVSOQLWFtOH
YVRXODGXVSRåDGDYN\VWDQRYHQêPLYOiGRX9SĜtSDGČSRWĜHE\
PXVt EêW SĜLMDWD RSDWĜHQt NH ]PtUQČQt QHER N Ĝt]HQt UL]LN NWHUp
SĜHGVWDYXMt RKURåHQt SUR GRVDåHQt VWDQRYHQêFK FtOĤ
,GHQWLILNDFHDĜt]HQtUL]LNMVRXSRYDåRYiQ\]DQH]E\WQpV cílem
PD[LPDOL]RYDW SUDYGČSRGREQRVW GRVDåHQt SRåDGRYDQêFK
YêVOHGNĤ
Mullarkeyho ]SUiYD GRSRUXþXMH DE\ IRUPiOQt VWUDWHJLH E\OD
]DþOHQČQD ~ĜHGQČ GR SURFHVĤ Ĝt]HQt ~ĜDGĤ D ~WYDUĤ
'RSRUXþXMH VH DE\ E\O SĜLMDW QiVOHGXMtFt SRVWXS SUR ]DYHGHQt
IRUPDOL]RYDQpKRV\VWpPXĜt]HQtUL]LN

Švédsko

Irsko

x Centrální pokyny pro vypracování strategie hodnocení
a Ĝtzení rizik.
x 9UiPFL~ĜDGX~WYDUXE\VHPČOV\VWpPĜt]HQtUL]LNVRXVWĜHGLW
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=HPČ

1DVWDYHQtĜt]HQtUL]LN
na hlavní rizika v organizaci, jakož i na hlavní rizika plynoucí
]H Y]WDKĤ V MLQêPL RUJDQL]DFHPL +RGQRFHQt UL]LN D SURFHV
MHMLFK Ĝt]HQt E\ PČO EêW ]DþOHQČQ GR VWiYDMtFtFK V\VWpPĤ
Ĝt]HQtDPČOE\EêWWDNMHGQRGXFKêDSĜtPRþDUê

Finsko
Velká Británie

Kypr

ěHFNR

0DćDUVNR

Dánsko

Analýza rizik ve vztahu k SĜLPČĜHQRVWLYQLWĜQtNRQWURO\PXVtEêW
VRXþiVWt]SUiY\RþLQQRVWHFKNWHUiMHVRXþiVWt~þHWQt]iYČUN\
9\WYRĜLWYKRGQêV\VWpPYQLWĜQt NRQWURO\MH~NROHP~þHWQtKRFRå
PM]DKUQXMHUR]ViKOêUiPHFSURĜt]HQtUL]LN
ÒþHWQt YH 9HONp %ULWiQLL NDåGRURþQČ SRGHSLVXMt SURKOiãHQt
o YQLWĜQtNRQWUROHNGHPMGHNODUXMtRGSRYČGQRVW]DĜt]HQtUL]LN
1HH[LVWXMH MHGQRWQi PHWRGLND SUR Ĝt]HQt UL]LN. Posouzení rizik
se provádí na úrovni jednotlivých ministerstev z jejich vlastní
iniciativy. Míra podrobnosti a kvality posouzení rizik kolísá mezi
jednotlivými ministerstvy.
9 ěHFNX SODWt RG URNX  ]iNRQ NWHUê GHILQXMH LQWHUQt DXGLW
jako nezávislou auditorsko-SRUDGHQVNRX þLQQRVW SRVN\WXMtFt
XMLãWČQt R SĜLPČĜHQRVWL ĜtGicích a kontrolních systémĤ. Cílem
DXGLWX Pi EêW ]OHSãHQt SURYR]X D GRVDKRYiQt FtOĤ RUJDQL]DFH
Jednou z PHWRGMHLĜt]HQtUL]LN
9HGHQt YHĜHMQp UR]SRþWRYp RUJDQL]DFH +%32  MH ]RGSRYČGQp
]D SROLWLNX Ĝt]HQt UL]LN D ]D þLQQRVW V\VWpPX Ĝt]HQt UL]LN
U þLQQRVWL RUJDQL]DFH MVRX RGKDGRYiQD D XUþRYiQD MHMt UL]LND
Organizace musí vypracovat metody pro vypoĜiGiQtVHV riziky
DXUþLWMDNW\WRPHWRG\DSOLNRYDW
ět]HQt rizik, které Pi SRGREX KRGQRFHQt D Ĝt]HQt QHMLVWRW
a SRWHQFLiOQtFKRGFK\OHNRGSOiQXMHVRXþiVWtILQDQþQtKRĜt]HQt
instituce.

Tabulka 8 ět]HQtUL]LNYHY\EUDQêFKHYURSVNêFK]HPtFK

13

3ĜL ]DYiGČQt SURJUDPX Ĝt]HQt UL]LN E\ VH PČOR SOQČ Y\XåtW H[LVWXMtFtFK V\VWpPĤ SURFHVĤ
a SRVWXSĤ1DSĜtNODGYêERU\SURinterní DXGLWE\PRKO\UDGLWSĜLWYRUEČUHVRUWQtVWUDWHJLHĜt]HQt
rizik.
3ĜHGEČåQpKRGQRFHQtYêGDMRYpRSHUDFHMH]FHODQRYêPSUYNHPĜt]HQtDNRQWURO\YHĜHMQêFK
financí (§17 návrhu zákona)-GHRSRYLQQRVWSURYpVW]KRGQRFHQtSĜHGVDPRWQêP]DKiMHQtP
YêGDMRYêFK RSHUDFt 3ĜtNODGHP Y\XåLWt MH SRGNODG SUR LQYHVWLþQt QHER VWUDWHJLFNp ]iPČU\
RUJDQL]DFt YHĜHMQp VSUiY\ QHER SĜtSUDYD SUR SRGiQt åiGRVti o dotaci. Podstatou
SĜHGEČåQpKR KRGQRFHQt YêGDMRYp RSHUDFH MH QDSĜtNODG ]KRGQRFHQt EXGRXFtFK SURYR]QtFK
QiNODGĤ SOiQRYDQp LQYHVWLFH QHER QiNODGĤ VRXYLVHMtFtFK V obdobím udržitelnosti projektu
financovaného z EYURSVNp XQLH 3ĜHGEČåQp KRGQRFHQt MH PDQDåHUský nástroj, který má
snížit riziko, že dojde k pochybením v UHDOL]DFL SURMHNWX NWHUp E\ PČO\ ]D QiVOHGHN RGQČWt
dotace.

13

Compendiumofthe public internalcontrolsystems in the EU MemberStates 2012. EuropeanCommission.
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2.4.1.3 ěHãHQtSUREOpPXULJLGQtFKVFKYDORYDFtFKSRVWXSĤĜtGLFtNRQWURO\
1iYUK ]iNRQD XPRåĖXMH QDVWDYHQt VFKYDORYDFtch SRVWXSĤ ĜtGtFt HNRQRPLFké kontroly
s YêUD]QRXPtURXIOH[LELOLW\=iURYHĖMDVQČGHILQXMH]RGSRYČGQRVWNRQNUpWQtFKRUJiQĤDRVRE
za zavedení, udržování a ]GRNRQDORYiQt NRQWUROQtFK PHFKDQLVPĤ QH]E\WQêFK SUR YêNRQ
ĜiGQp VSUiY\ YHĜHMQêFK SURVWĜHGNĤ.Je v RGSRYČGQRVWL VFKYDOXMtFt RVREy, jak jejich výkon
v GDQp RUJDQL]DFL QDVWDYt NWHUp ]DPČVWQDQFH QHER ~WYDU\ GR WRKR ]DSRMt Y MDNp PtĜH D
v MDNpP SRĜDGt (§ 14 návrhu zákona). 2 SURYHGHQt VFKYDORYDFtFK SRVWXSĤ PXVt EêW GOH
QiYUKX ]iNRQD SRĜt]HQD D XFKRYiYiQD DXGLWQt VWRSDNWHUi E\ PČOD Soskytnout informace,
které se týkají všech etap rozhodovacího procesu o operaci, a umožnit snadnou
UHNRQVWUXNFL SRVORXSQRVWL SRVWXSĤ SRXåLWêFK SĜL XVNXWHþĖRYiQt RSHUDFH D PRåQRVWL
RYČĜHQt VRXODGX WpWR RSHUDFH VH zásadami legality a správnosti(§ 15 návrhu
zákona).9êVOHGNHP VFKYDORYDFtFK SRVWXSĤ QHQt UR]KRGQXWt R SURYHGHQt UHVS QHSURYHGHQt
operace, ale podklad pro toto rozhodnutí.
6WiYDMtFtSUiYQt~SUDYDVFKYDORYDFtFKSRVWXSĤĜtGLFtNRQWURO\QHXPRåĖXMHMHMLFKSĜL]SĤVREHQt
YHOLNRVWLDRUJDQL]DþQtVWUXNWXĜHRUJDQL]DFHDFKDUDNWHUXSRVN\WRYDQpYHĜHMQpVOXåE\Stejné
SRåDGDYN\MVRXNODGHQ\QDQHMPHQãtRUJDQL]DFHMDNRQDSĜtNODGPDOpPDWHĜVNpãNRO\WDNQD
RUJDQL]DFHVHVORåLWRXRUJDQL]DþQtVWUXNWXURXDWLVtFL]DPČVWQDQFL 1DVWDYHQtĜtGLFtNRQWURO\
proto v praxi SĜHGVWDYXMH ]E\WHþQRX DGPLQLVWUDWLYQt ]iWČå 3URFHV ĜtGLFt NRQWURO\ MH GH facto
RGGČOHQRGUHiOQpKRĜt]HQtDUR]KRGRYiQtRQDNOiGiQtVYHĜHMQêPLSURVWĜHGN\. ětGLFtNRQWUROD
]DVWiYDMtFtKRVWDYXQHSOQtVYĤM~þHO
1iYUK ]iNRQD SĜL QDVWDYHQt WČFKWR SRVWXSĤ stanoví základní podmínku - aby ve
VFKYDORYDFtPSURFHVXY\VWXSRYDO\DOHVSRĖGYČRVRE\ NRQWURODRþt 
-H GĤOHåLWp ]PtQLW åH VRXYLVHMtFt SURFHV\ MH PRåQp QDVWDYLW GOH VSHFLILFNêFK SRåDGDYNĤ
RUJDQL]DFH QHER MH SRQHFKDW GOH VRXþDVQpKR VWDYX NWHUê MH XUþen stávajícím zákonem
o ILQDQþQtNRQWUROH6WDþtDE\E\O\VSOQČQ\QiVOHGXMtFtSRåDGDYN\QDV\VWpPĜtGicí kontroly:
a) .RQWUROD  Rþt – YH Ii]L SĜHG ]DKiMHQtP RSHUDFH Y\VWXSXMt DOHVSRĖ  osoby
RYČĜRYDWHODVFKYDORYDWHO REGREQpSODWtSURIi]LSR]DKiMHQtoperace
b) .RQWURODQH]E\WQRVWLDSOQČQtFtOĤ
c) ÒPČUQpYêGDMHQD]DYHGHQtV\VWpPX
d) ět]HQtUL]LNVSRMHQêFKVSOiQRYDQRXRSHUDFt
e) /HJDOLWD GRGUåRYiQtSUiYQtFKSĜHGSLVĤ
f) 8PRåQČQtRGKDOHQtQHGRYROHQpKRMHGQiQt
g) Dodávání spolehlivých informací
h) Nezávislý útvar interního auditu
1iYUK ]iNRQD XPRåĖXMH DE\ X PDOêFK RUJDQL]DFt (malé obce, PDOp SĜtVSČYNRYp
organizace) PRKOEêWGRSURFHVXĜtGLFtHNRQRPLFNpNRQWURO\]DKUQXW H[WHUQtGRGDYDWHOQDSĜ
~þHWQt QD åLYQRVWHQVNê OLVW QHER ]DVWXSLWHO NWHUê QDSĜtNODG SOQt IXQNFL PtVWRstarosty (§ 13
návrhu zákona)3RGOH]iNRQDRILQDQþQtNRQWUROHVHW\WRRVRE\QHPĤåRXSRGtOHWQDYêNRQX
ĜtGLFt NRQWURO\ MDNR SĜtND]FH RSHUDFH VSUiYFH UR]SRþWX QHER KODYQt ~þHWQt L NG\å VH UHiOQČ
SRGtOHMtQDĜt]HQtD NRQWUROHYHĜHMQêFKILQDQFt
Dále návrK ]iNRQD XPRåĖXMH DE\ VL RUJDQL]DFH QDVWDYLO\ UROH Y\VWXSXMtFt Y schvalování
SĜtMPRYêFK D YêGDMRYêFK RSHUDFt GOH VYêFK SRWĜHE -H QD MHMLFK XYiåHQt Y souladu se
]iVDGRXSĜLPČĜHQRVWLNROLNRVREEXGHY procesu vystupovat, jaké budou jejich role DSRĜDGt.
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1iYUK ]iNRQD MHQ VWDQRYt UR]VDK SURYČĜHQt V souladu s SULQFLSHP SRVtOHQt RGSRYČGQRVWL
QiYUK ]iNRQD GiOH VWDQRYt åH RVRERX RGSRYČGQRX ]D VFKYiOHQt SĜtMPX QHER YêGDMH WHG\
RVRERXRGSRYČGQRX]DWRåHH[LVWXMHGRVWDWHþQêSRGNODGSURUHDOL]DFLSĜtMPXQHERYýdaje,
je schvalovatel.

1iVOHGXMtFtREUi]HNQD]QDþXMHNRQWUROXSĜHG zahájení výdajové operace dle Návrhu zákona:

Obrázek 5 - Kontrola do zahájení výdajové operace

1iVOHGXMtFtREUi]HN]Qi]RUĖXMHNRQWUROXpo zahájení výdajové operace dle Návrhu zákona:

Obrázek 6 - Kontrola po zahájení výdajové operace
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2.4.1.4 ěHãHQtSUREOpPXQHGRVWDWHþQpKRY\PH]HQtUROH interního auditu
,QWHUQtDXGLWQHERQH]iYLVOpRYČĜHQtNWHUpY\FKi]t]PH]LQiURGQČX]QiYDQêFKVWDQGDUGĤ 14,
QHPiSRX]HRGKDORYDWSRFK\EHQtDOH]HMPpQD]MLVWLWMHMLFKSĜtþLQXYþHWQČDQDOê]\]GDMGH
o jednorázové pochybení nebo systémové selhání. 6RXþiVWt YêVOHGNĤ þLQQRVWL LQWHUQtKR
DXGLWXMVRXXSR]RUQČQtQDVODEpVWUiQN\Ĝt]HQtD NRQWURO\YHĜHMQêFKILQDQFtDSRGOHSRWĜHE\L
GRSRUXþHQt SUR MHMLFK ]OHSãHQt 7DWR þLQQRVW by se PČOD ĜtGLW souborem pravidel a etiky
obsažených vSUiYQtFK SĜHGSLVHFK a PH]LQiURGQČ X]QDQpP UiPFL SURIHVLRQiOQt SUD[H
interního auditu. 3UR ]DMLãWČQt QDSOQČQt ~þHOX LQWHUQtKR DXGLWX MH SRWĜHED UROL LQWHUQtKR DXGLW
posílitUR]ãtĜLWDOHJLVODWLYQČXSUDYLWLQD~NRUY\ããtUHJXODWRUQt]iWČåH
Návrh zákona upravuje interní audit v HODYČ ,,, A IV. kde stanovuje procesní pravidla
QH]E\WQi SUR VSOQČQt ~þHOX LQWHUQtKR DXGLWX YþHWQČ SRVWXSX Y\SUDFRYiYiQt D SĜHGiYiQt
DXGLWQt ]SUiY\ 'iOH QiYUK ]iNRQD UR]ãLĜXMH SĤVREQRVW ,$ SRGUREQČML GHILQXMH ,$ GHILQXMH
požadavky na IA, vedoucího IA a také návrh zákona stanoví povinnost plánovat výkon IA na
]iNODGČDQDOê]\UL]LN.
=iNRQPČQtNULWpULDSURSRYLQQp]Ĝt]HQt~WYDUXLQWHUQtKRDXGLWX (§ 23 návrhu zákona). Pokud
RUJDQL]DFH QHQt ]H ]iNRQD SRYLQQD ]ĜtGLW ~WYDU LQWHUQtKR DXGLWX Pi PRåQRVW ]ĜtGLW MHM
GREURYROQČ , Y tRPWR SĜtSDGČ YãDN PXVt VSOĖRYDW SUDYLGOD SUR IXQJRYiQt LQWHUQtKR DXGLWX
GDQi QRYêP ]iNRQHP 1HMYêUD]QČMãt ]PČQRX RSURWL VRXþDVQpPX VWDYX MH SRVtOHQt SR]LFH
LQWHUQtKR DXGLWX SURVWĜHGQLFWYtP ]DYHGHQt SUiYQt ]iYD]QRVWL 0H]LQiURGQtFK VWDQGDUGĤ SUR
výkon profesní praxe interního auditu (§ 32 návrhu zákona) 7DWR ]PČQD V VHERX SĜLQHVH
ĜDGXQRYLQHN0H]LQHMYČWãt]PČQ\SDWĜtQRYČVWDQRYHQiSRYLQQRVWSURYiGČWDOHVSRĖMHGQRX
]DSČWOHWH[WHUQtKRGQRFHQtLQWHUQtKRDXGLWX (§ 31 návrhu zákona)7RWRKRGQRFHQtPĤåHEêW
QDKUD]HQR VHEHKRGQRFHQtP NWHUp EXGH QiVOHGQČ YDOLGRYiQR H[WHUQtP VXEMHNWHP9 oblasti
NYDOLILNDFH EXGH QRYČ SUR LQWHUQt DXGLWRU\ YH YHĜHMQp VSUiYČ QXWQp VSOQLW ]NRXãNX SURIHVQt
]SĤVRELORVWL LQWHUQtFK DXGLWRUĤ NWHURX EXGH ]DMLãĢRYDW 0LQLVWHUVWYR ILQDQFt (§ 30 návrhu
zákona).
3ĜHGNODGDWHO Y\FKi]HO ] PH]LQiURGQČ X]QiYDQêFK VWDQGDUGĤ L SUDNWLFNêFK ]NXãHQRVWt
s YêNRQHP LQWHUQtKR DXGLWX Y SRGPtQNiFK YHĜHMQp VSUiY\ ]D GREX ~þLQQRVWL ]iNRQD
o ILQDQþQt NRQWURO\ 7DWR REODVW E\OD NRQ]XOWRYiQD L V ýHVNêP LQVWLWXWHP LQWHUQtFK DXGLWRUĤ
NWHUêVGUXåXMHRGERUQtN\YREODVWLLQWHUQtKRDXGLWX]FHOpYHĜHMQpVSUiY\3RVtOHQtLQWHUQtKR
DXGLWX MH MHGQtP ]H ]iNODGQtFK SĜHGSRNODGĤ SUR ]HIHNWLYQČQt V\VWpPĤ YQLWĜQtKR Ĝt]HQt D
NRQWURO\ YH YHĜHMQp VSUiYČ 1DSURVWi YČWãLQD ]  þOHQVNêFK VWiWĤ (YURSVNp XQLH Pi
]DYHGHQX IXQNFL LQWHUQtKR DXGLWX 1ČNWHUp ]HPČ MDNR QDSĜtNODG )UDQFLH D 3RUWXJDOVNR VH
]DYi]DO\åHSURYHGRXNRPSOH[QtVWUXNWXUiOQtUHIRUP\YHĜHMQpKRVHNWRUX 15 Stávající systém
ILQDQþQt NRQWURO\ RG VYpKR ]DYHGHQt SĜHG YVWXSHP do Evropské unie žádnou zásadní
UHIRUPRX QHSURãHO ,QWHUQt DXGLW E\O XSR]DGČQ LQVWLWXWHP YHĜHMQRVSUiYQt NRQWURO\ NWHUi VH
SURVWĜHGQLFWYtP UHYL]QtFK SRVWXSĤ ]DPČĜXMH VStã QD IRUPiOQt SRFK\EHQt 9 SĜtSDGHFK NG\
RGKDOt V\VWpPRYp VHOKiQt QH]MLãĢXMH MHKR SĜtþLQ\ DQL QHKRGQRWt MHKR GRSDG\ 9 GĤVOHGNX
WRKRWR SĜtVWXSX QHSĜLVStYi NH ]GRNRQDORYiQt FHOpKR V\VWpPX MHQ XPRåQt RGVWUDQČQt
NRQNUpWQtFKQHGRVWDWNĤ7\WRQHGRVWDWN\VHRSDNXMtFRåGRNOiGiåH]iNODGQtSRåDGDYHNQD
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Ministerstvo financí
ýHVNpUHSXEOLN\
V\VWpP YQLWĜQtKR Ĝt]HQt D NRQWURO\ QHQt GRVDåHQ ,QWHUQt DXGLW VH QDRSDN ]DPČĜXMH QD
RGKDORYiQtSĜtþLQSRVX]RYiQtGRSDGĤMHGQRWOLYêFK]MLãWČQtQDIXQNþQRVWDHIHNWLYQRVWFHOpKR
V\VWpPX,QWHUQtDXGLWQHQtUHYL]tMHKRFtOHPMHRGKDOLWQHGRVWDWN\V\VWpPXDSĜLVSČWNMHKR
zlepšení. Interní audit WDN SĜLQiãt SĜLGDQRX KRGQRWX D XPRåĖXMH ]HIHNWLYQČQt V\VWpPX
-HGQtP]MHKR~NROĤMHLVOHGRYiQtSOQČQtSĜLMDWêFKRSDWĜHQt&tOHPLQWHUQtKRDXGLWQHQtWUHVWDW
]DSRFK\EHQt5ROHLQWHUQtKRDXGLWXPiEêWSUHYHQWLYQt7RKRWRFtOHPĤåHEêWGRVDåHQRMHQ
GĤVOHGQRX DSOLNDFt PH]LQiURGQČ X]QiYDQêFK VWDQGDUGĤ SUR YêNRQ LQWHUQtKR DXGLWX , NG\å
]iNRQ R ILQDQþQt NRQWUROH SĜL ]DYiGČQt YQLWĜQtKR NRQWUROQtKR V\VWpPX RGND]RYDO QD MHMLFK
SRXåLWtYSUD[LNWRPXþDVWRQHGRFKi]t3URWRQiYUK]iNRQDXSUDYXMHLQWHUQtDXGLWYãLrším
UR]VDKX FHOi þiVW SiWi  1iYUK ]iNRQD WDN VWDQRYt SURFHVQt SUDYLGOD QH]E\WQp SUR VSOQČQt
~þHOXLQWHUQtKRDXGLWX
$E\ QDVWDYHQt OHJLVODWLYQtKR UiPFH LQWHUQtKR DXGLWX VNXWHþQČ ]DMLãĢRYDOR VP\VO LQWHUQtKR
DXGLWX MH QXWQp ]RKOHGĖRYDW PH]LQiURGQt ]NXãHQRsti. V Návrhu zákona jsou proto
]RKOHGQČQ\ PH]LQiURGQČ X]QiYDQp VWDQGDUG\ 1iVOHGXMtFt WDEXOND VKUQXMH Y\EUDQi
GRSRUXþHQtNWHUiVHSĜtPRSURPtWDMtGR1iYUKX]iNRQD
'RSRUXþHQt

Promítnutí do Návrhu zákona

1100 - Nezávislost
a objektivita

3ĜtVOXãQêYêERUpro interní audit, jakož i schvalující orgán a schvalující
osoba jsou povinni zajistit nezávislost a objektivitu funkce interního
auditu(§ 26 návrhu zákona).

1210 - Odbornost

2GERUQRVW SĜL XSODWĖRYiQt XYHGHQpKR VWDQGDUGX ]QDPHQi VFKRSQRVW
uplatnit znalosti v VLWXDFtFK NWHUp PRKRX Y]QLNQRXW SĜL SURYiGČQt
DXGLWQt þLQQRVWL D VFKRSQRVW ]YOiGDW W\WR VLWXDFH QiOHåLWêP ]SĤVREHP
S SĜLKOpGQXWtP N XYHGHQêP GRSRUXþHQtP SUR DXGLWQt SUD[L MVRX
v XVWDQRYHQt VWDQRYHQD WĜL KODYQt NULWpULD - Y\VRNRãNROVNi ~URYHĖ
v]GČOiQtSUD[HY oboru a prokázání zvláštní odborné kvalifikace(§ 29 a
30 návrhu zákona).

1300 - Program
SUR]DEH]SHþHQtD
zvyšování kvality
interního auditu

3URJUDP SUR ]DEH]SHþHQt D ]Y\ãRYiQt NYDOLW\ Pi XPRåQLW KRGQRFHQt
VRXODGX þLQQRVWL LQWHUQtKR DXGLWX V GHILQLFt LQWHUQtKR DXGLWX YþHWQČ
]DPČĜHQt QD SĜLGiYiQt KRGQRW\ D VH VWDQGDUG\ a dále umožnit
KRGQRFHQt ]GD VH LQWHUQt DXGLWRĜL ĜtGt (WLFNêP NRGH[HP. Tento
SURJUDPWDNpKRGQRWtHIHNWLYQRVWþLQQRVWtLQWHUQtKRDXGLWXD identifikuje
SĜtOHåLWRVWLNH]OHSãHQt9ãHFKQ\VRXþiVWLSURJUDPXSUR ]DEH]SHþRYiQt
a ]Y\ãRYiQt NYDOLW\ WHG\ SUĤEČåQp D SUDYLGHOQp LQWHUQt D H[WHUQt
hodnocení, MVRX ]DPČĜHQ\ QD KRGQRFHQt VRXODGX þLQQRVWL LQWHUQtKR
auditu s definicí a požadavky stanovenýmitímto Návrhem zákona, resp.
mezinárodními standardy(§ 31 návrhu zákona).

1312 - Externí
hodnocení

V souladu se Standardem IIA 1312 musí být externí hodnocení
SURYiGČQRPLQLPiOQČMHGQRX]DOHW6RXþiVWtH[WHUQtKRKRGQRFHQtMH
SURYČĜHQt XFHOHQpKR VSHNWUD XMLãĢRYDFtFK D SRUDGHQVNêFK þLQQRVWt
SURYiGČQêFKLQWHUQtPDXGLWHPYþHWQČMHMLFKVRXODGXVGHILQLFtLQWHUQtKR
DXGLWXWtPWRQiYUKHP]iNRQDDVWDQGDUG\([WHUQtKRGQRFHQtE\PČOR
REVDKRYDW GRSRUXþHQt NH ]OHSãHQt 'DOãt UR]VDK H[WHUQtKR KRGQRFHQt
lze modifikovat podle SRWĜHE NRQNrétní organizace(§ 31 návrhu
zákona).

2010 - Plánování

5RþQtSOiQDXGLWXVHSĜLSUDYXMHQD]iNODGČÄDXGLWXQLYHUVH³YVWXSĤRG
YHGHQt D RUJiQĤ RUJDQL]DFH QD ]iNODGČ Y\KRGQRFHQt D PtU\ UL]LN
5RþQt SOiQ MH DNWXDOL]RYiQ MHQ Y QH]E\WQp PtĜH SRNXG WR vyžaduje
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Ministerstvo financí
ýHVNpUHSXEOLN\
'RSRUXþHQt

Promítnutí do Návrhu zákona
]PČQD RNROQRVWt NWHUi Pi GRSDG QD YêFKRGLVND SOiQRYiQt DXGLWX
XYHGHQi Y SĜHGFKR]t YČWČ VURY VWDQGDUG ,,$  (§ 33 návrhu
zákona).

2330 Dokumentace
informací

Ustanovení obsahuje v souladu se standardem IIA 2330 povinnost vést
dokumentaci informací vztahujících se k auditní nebo poradenské
]DNi]FHYHIRUPČDXGLWQtKRVSLVX$XGLWQtVSLVMHWDNVRXERUHPYãHFK
UHOHYDQWQtFK GRNXPHQWĤ D ]i]QDPĤ SRĜt]HQêFK Y souvislosti
s výkonem interního auditu. Jejich obsahem jsou získané informace,
provedené aQDOê]\ D WHVW\ GĤND]\ SUR ]iYČU\ DM .RQNUpWQt REVDK
a struktura spisu bude záviset naGUXKX SURYiGČQp ]DNi]N\ $XGLWQt
spis podléhá uchovávání a archivaci(§ 34 návrhu zákona).

2410 - Kritéria
komunikace

Auditní zprávy musejí obsahovat cíl a rozsah ]DNi]N\ SĜtVOXãQp
]iYČU\ GRSRUXþHQt D VH]QDP RSDWĜHQt QDYUåHQêFK N RGVWUDQČQt
nedostatku(§ 35 návrhu zákona).

2440 - Distribuce
YêVOHGNĤ

V VRXODGX VH 6WDQGDUGHP ,,$  PXVt EêW ]SUiYD SĜHGiQD RVREČ
RGSRYČGQp ]D DXGLWRYDQRX REODVW D GiOH YãHP VXEMHNWĤm a osobám,
kteréMVRXVFKRSQ\]DMLVWLWåH]MLãWČQtP]iYČUĤPD GRSRUXþHQtPútvaru
LQWHUQtKR DXGLWX EXGH YČQRYiQD GRVWDWHþQi SR]RUQRVW 2 WRP, komu
NRQNUpWQČ D Y jakém rozsahu se auditní zpráva poskytne, rozhodne
vedoucí útvaruinterního auditu na návrh interního auditora, který auditní
zprávu vypracoval(§ 35 návrhu zákona).

2500 Monitorování

Podle Standardu IIA 2500.A1 musí vedoucí interního auditu zavést
SURFHV QiVOHGQpKR RYČĜHQt NWHUê EXGH VOHGRYDW D ]DUXþRYDW åH
QiSUDYQi RSDWĜHQt E\OD ~þLQQČ SURYedena nebo že vedení organizace
SĜHY]DORRGSRYČGQRVW]DUL]LNRQHSURYHGHQtQiSUDYQêFKRSDWĜHQt
5HDOL]DFH GRSRUXþHQt ] SURYHGHQpKR DXGLWX VSDGi GR RGSRYČGQRVWL
auditovaného subjektu, nikoliv interního auditora. Interní auditor
GRSRUXþXMH FR Pi EêW VSOQČQR, aby se napravily nedostatky,
avšak QHQDYUKXMH QH]DYiGt DQL QHVHVWDYXMH NRQFHSW SRVWXSĤ QHER
V\VWpPĤ(§ 37 návrhu zákona).

Tabulka 9 'RSRUXþHQt,,$D]SĤVRESURPtWQXWtGRQiYUKX]iNRQD

Dalším nástrojem k posílení postavení a výkonu interního auditu jsou Výbory pro interní
audit(hlava IV návrhu zákona). V þeském SUiYQtP ĜiGX MGH R ]FHOD QRYê SUYHN Ĝt]HQt D
NRQWURO\YHĜHMQêFKILQDQFt9êERUSURinterní DXGLWMHSULPiUQČRUJiQHPdohlížejícím na celý
V\VWpP3UR]DMLãWČQtQH]iYLVORVWLLQWHUQtKRDXGLWXPiLQČNWHUpUR]KRGRYDFtSUDYRPRFL QDSĜ
schvaluje statut a plány interního auditu). Výbory pro interní DXGLWWDNp]DMLãĢXMtSRVN\WRYiQt
SRUDGHQVNêFKVOXåHEVFtOHP]DMLVWLWSĜLPČĜHQý a HIHNWLYQtV\VWpPĜt]HQtD NRQWURO\YHĜHMQêFK
financí, a ]YOiãWČ~þLQQêLQWHUQtDXGLW
Výbory pro interní DXGLW þL MtP SRGREQp SUYN\ ]DMLãĢXMtFt QH]iYLVORVW LQWHUQtKR DXGLWX
a poskytování poradenských služeb nejsou v (YURSČ QHREY\NOp Rady nebo výbory
SRUDGHQVNpKRW\SXO]HQDOp]WQDSĜtNODGY0DćDUVNX0H]LUHVRUWQtYêERUSURYQLWĜQtILQDQþQt
NRQWUROX YHĜHMQp VSUiY\ SRVN\WXMH SRN\Q\ SUR ]OHSãRYiQt V\VWpPX 3,& 9H )LQVNX H[LVWXMH
3RUDGHQVNi UDGD SUR YQLWĜQt NRQWUROX D Ĝt]HQt UL]LN V SĤVREQRVWt N SRGSRĜH UR]YRMH YQLWĜQt
NRQWURO\SOiQRYiQtVSROXSUiFHDVSROHþQêFKRSDWĜHQtYHYãHFKRGYČWYtFKVWiWQtVSUiY\-LQp
SĜtNODG\ LOXVWUXMt UR]PDQLWRVW YêERUĤ SUR DXGLW NWHUp VH ]DPČĜXMt YtFH QD Ĝt]HQt D SURYR]Qt
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Ministerstvo financí
ýHVNpUHSXEOLN\
RWi]N\ LQWHUQtKR DXGLWX 3ROVNR Pi  YêERUĤ SUR DXGLW NWHUp E\O\ ]Ĝt]HQ\ Y URFH 
a NWHUp NRUHVSRQGXMt V H[LVWXMtFtPL  PLQLVWHUVWY\ 7DNRYê YêERU PĤåH LQIRUPRYDW
a SRVN\WRYDW SRUDGHQVWYt PLQLVWURYL R UL]LFtFK VSRMHQêFK V SURYiGČQtP þLQQRVWt Y FHOp
SĤVREQRVWL]DNWHURXQHVHPLQLVWUSROLWLFNRXRGSRYČGQRVWÒþHOHPYêERUXSURDXGLWMH]DMLVWLW
SRVN\WRYiQtSRUDGHQVNêFKVOXåHEVFtOHP]DMLVWLWSĜLPČĜHQêD~þLQQêV\VWpPYQLWĜQtKRĜt]HQt
D NRQWURO\ D ]YOiãWČ ~þLQQê LQWHUQt DXGLW Y FHOpP SRUWIROLX RGSRYČGQRVWL PLQLVWUD /RW\ãVNR
PiþW\ĜLYêERU\SURDXGLWVNOiGDMtFtVH]QHMY\ããtFKĜtGtFtFK~ĜHGQtNĤÒORKDWČFKWRYêERUĤMH
YãDNRPH]HQiQDXGUåRYiQtSĜHGiYiQtLQIRUPDFtRYêVOHGFtFKLQWHUQtKRDXGLWXDSRVN\WRYiQt
SRUDGHQVWYtYHYČFLMDNêFKNROLGRSRUXþHQtY\SOêYDMtFtFK]WČFKWRDXGLWĤ
Následující tabulka shrnuje prYN\ SRGREQp YêERUĤP SUR interní audit ve vybraných
evropských zemích.
=HPČ

Výbory pro interní audit

Finsko

3RUDGHQVNiUDGDSURYQLWĜQtNRQWUROXDĜt]HQtUL]LNV SĤVREQRVWt
k SRGSRĜH UR]YRMH YQLWĜQt NRQWURO\ SOiQRYiQt VSROXSUiFH
a VSROHþQêFKRSDWĜHQtYHYãHFKRGYČWYtFKVWiWQtVSUiY\

Polsko

3ROVNRPiYêERUĤSURinterní DXGLWNWHUpE\O\]Ĝt]HQ\Y roce
2010, a které korespondují s existujícími 17 ministerstvy.
7DNRYê YêERU PĤåH LQIRUPRYDW D poskytovat poradenství
ministrovi o UL]LFtFK VSRMHQêFK V SURYiGČQtP þLQQRVWt Y FHOp
SĤVREQRVWL]DNWHURXQHVHPLQLVWUSROLWLFNRXRGSRYČGQRVW

0DćDUVNR

0H]LUHVRUWQtYêERUSURYQLWĜQtILQDQþQtNRQWUROXYHĜHMQpVSUiY\
NWHUê SRVN\WXMH SRN\Q\ SUR ]OHSãRYiQt V\VWpPX ILQDQþQt
NRQWURO\YHĜHMQpVSUávy.

Lotyšsko

/RW\ãVNR Pi þW\ĜL YêERU\ SUR interní audit, které se skládají
z Y\ããtFK YHGRXFtFK ~ĜHGQtNĤ ÒNRO\ WČFKWR YêERUĤ MVRX
RPH]HQ\ QLFPpQČ MH XGUåRYiQD LQIRUPRYDQRVW YHGHQt
o výsledcích interního auditu a je poskytováno poradenství ve
YČFL UHDOL]DFH YHãNHUêFK GRSRUXþHQt Y\SOêYDMtFtFK ] WČFKWR
DXGLWĤ

Tabulka 10 Výbory pro interní audit ve vybraných evropských zemích

1iNODG\QD]Ĝt]HQtYêERUĤSURLQWHUQtDXGLW
Návrh zákona stanoví požadavky QD REVD]HQt YêERUĤ SUR LQWHUQt DXGLW 'YD þOHQRYp ] WĜt
EXGRXGHIDFWRVWiWQtPL]DPČVWQDQFL ]iVWXSFH0)]iVWXSFHSĜtVOXãQpKRPLQLVWHUVWYD 7ĜHWt
þOHQEXGHQH]iYLVOêH[WHUQtRGERUQtN-HKR~þDVWVHSĜHGSRNOiGiQD]iNODGČGREURYROQRVWL
3ĤMGHRSUHVWLåQt]iOHåLWRVW0ČORE\VHMHGQDWRGORXKROHWpRGERUQtN\DþOHQVWYtYHYêERUXE\
QHPČOR EêW SRGPLĖRYiQR PRWLYDþQt RGPČQRX 1D REGREQpP SULQFLSX IXQJXMt QDSĜtNODG
poradní orgány vlády. 3ĜHGSRNOiGiPHåHþOHQĤPEXGRXSURSOiFHQ\PD[LPiOQČY\QDORåHQp
QiNODG\ QDSĜ. na cestovné. -HOLNRå VH YêERU EXGH VFKi]HW FFD  Då  NUiW URþQČ SĤMGH
o ]DQHGEDWHOQpQiNODG\SĜtVOXãQpNDSLWRO\VWiWQtKRUR]SRþWX
2.4.2

=KRGQRFHQtVRXODGXQDYUKRYDQpSUiYQt~SUDY\V~VWDYQtPSRĜiGNHPý5

1DYUKRYDQi SUiYQt ~SUDYD MH SOQČ Y VRXODGX V ~VWDYQtP SRĜiGNHP ýHVNp UHSXEOLN\
3ĜL SĜtSUDYČ QiYUKX ]iNRQD Y\YVWDOD RWi]ND VOXþLWHOQRVWL QiYUKX ]iNRQD V þO  RGVW 
~VWDYQtKR]iNRQDþ 6EÒVWDYDýHVNpUHSXEOLN\NWHUê]QtÄ6WiWPĤåH]DVDKRYDWGR
þLQQRVWL~]HPQtFKVDPRVSUiYQêFKFHONĤMHQY\åDGXje-OLWRRFKUDQD]iNRQDDMHQ]SĤVREHP
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Ministerstvo financí
ýHVNpUHSXEOLN\
VWDQRYHQêP]iNRQHP³1iYUK]iNRQDQDVWDYXMHV\VWpPĜt]HQtDNRQWURO\YHĜHMQêFKILQDQFt
þtPåGRFKi]tN ]iVDKXGRþLQQRVWL~]HPQtFKVDPRVSUiYQêFKFHONĤSURVWĜHGQLFWYtP]iNRQD
'ĤYRGHP WRKRWR ]iVDKX MH RFKUDQD YHĜHMQêFK ILQDQFt YþHWQČ YHĜHMQpKR PDMHWNX NWHUi MH
]DUXþHQD QDSĜtNODG   ]iNRQD þ  6E R REFtFK REHFQt ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt
SR]GČMãtFK SĜHGSLVĤ   ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt
SR]GČMãtFK SĜHGSLVĤ D   ]iNRQD þ 1 6E R KODYQtP PČVWČ 3UD]H 7HQWR FtO
Návrhu zákona je deklarován v § 5NWHUêY\PH]XMHFtOĜt]HQtDNRQWURO\YHĜHMQêFKILQDQFt
2.4.3

=KRGQRFHQtVOXþLWHOQRVWLQDYUKRYDQpSUiYQt~SUDY\VSUiYHP(YURSVNpXQLH

1DYUKRYDQi SUiYQt ~SUDYD MH SOQČ VOXþLWHOQi Ve zásadami práva Evropské unie a SĜLEOLåXMH
SUiYQt ĜiG ýHVNp UHSXEOLN\ XVWDQRYHQtP ]DNOiGDFtFK VPOXY a SRåDGDYNĤP SĜtPR
SRXåLWHOQêFK SĜHGSLVĤEU. Toto dokládá i Y\MiGĜHQt 9êERUX 3RVODQHFNp VQČPRYQ\ SUR
evropské záležitosti 16.
3ĜHGORåHQê QiYUK ]iNRQD þiVWHþQČ ]DSUDFRYiYi QČNWHUp SRåDGDYN\ VPČUQLFH 5DG\
þ 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 o SRåDGDYFtFK QD UR]SRþWRYp UiPFH þOHQVNêFK
VWiWĤ7DWRVPČUQLFHþOHQVNêPVWiWĤPXNOiGiSRYLQQRVWQDVWDYLWĜt]HQtDNRQWUROXYHĜHMQêFK
financí ve všech subsektorech sektoru vládních institucí. Z toho vyplývá, že navrhovaná
právní úprava je nejenom v souladu s SUiYHP (YURSVNp XQLH DOH åH MH SĜtPR
požadována. Smyslem tohoto požadavku Evropské unie je zajistit dostupnost spolehlivých
fiskálních ~GDMĤ MDNR QXWQê SĜHGSRNODG SUR YêNRQ GRKOHGX D PRQLWRURYiQt MHQå XPRåQt
rychlou reakci v SĜtSDGČQHRþHNiYDQpKRUR]SRþWRYpKRYêYRMHþOHQVNêFKVWiWĤ
6HNWRU YOiGQtFK LQVWLWXFt D MHKR VXEVHNWRU\ GHILQXMH QDĜt]HQt 5DG\ (6  þ  ]H GQH
25. þHUYQD  R (YURSVNpP V\VWpPX QiURGQtFK D UHJLRQiOQtFK ~þWĤ YH 6SROHþHQVWYt
Sektor vládních institucí zahrnuje všechny instituce bez ohledu na jejich právní formu, které
MVRX SURGXFHQW\ YHĜHMQêFK VWDWNĤ D YHĜHMQêFK VOXåHE D MVRX ILQDQFRYiQ\ ] SURVWĜHGNĤ
GDĖRYêFK SRSODWQtNĤ QHER VH ]DEêYDMt SĜHUR]GČOHQtP WČFKWR SURVWĜHGNĤ 17 Sektor vládních
LQVWLWXFtVHGiOHþOHQtQD
x
x
x
x

FHQWUiOQt YOiGQt LQVWLWXFH QDSĜ PLQLVWHUVWYD ~VWĜHGQt RUJiQ\ VWiWQt VSUiY\ VWiWQt
SĜtVSČYNRYp RUJDQL]DFH VWiWQt IRQG\ D MLQp PLPRUR]SRþWRYp IRQG\ YHĜHMQp Y\VRNp
školy),
národní vládní instituce 18,
PtVWQtYOiGQtLQVWLWXFH QDSĜ~]HPQtVDPRVSUiYQpFHON\DMLPL]ĜL]RYDQpRUJDQL]DFH 
IRQG\VRFLiOQtKR]DEH]SHþHQt ]GUDYRWQtSRMLãĢRYQ\ 

3ĜL Y\SUDFRYiQt QiYUKX QRYp SUiYQt UHJXODFH Ĝt]HQt D NRQWURO\ YHĜHMQêFK ILQDQFt E\OR QXWQR
SĜLKOpGQRXWN QXWQRVWLQDSOQČQt]iYD]NĤýHVNpUHSXEOLN\YĤþL(YURSVNpXQLLWMY\WYRĜLWSUiYQt
podmínky pro MHGQRWQê UHåLP RFKUDQ\ ILQDQþQtFK SURVWĜHGNĤ (YURSVNp XQLH D ILQDQþQtFK
SURVWĜHGNĤ NWHUp SRFKi]HMt ] QiURGQtFK ]GURMĤ vyplývající z 1DĜt]HQt (8 (85$720 
þ 966/2012 Evropského parlamentu a Rady ze dne 25. ĜtMQD  NWHrým se stanoví

16=i]QDPRSĜHGEČåQpNRQ]XOWDFLRQiYUKX]iNRQDRYQLWĜQtPĜt]HQtDNRQWUROHYHYHĜHMQpVSUiYČQiYUKX]iNRQDR]PČQČQČNWHUêFK]iNRQĤ
YVRXYLVORVWLVSĜLMHWtP]iNRQDRYQLWĜQtPĜt]HQtDNRQWUROHYHYHĜHMQpVSUiYČDQiYUKXSURYiGČFtFKSUiYQtFKSĜHGSLVĤN]iNRQXRYQLWĜQtP
Ĝt]HQt D NRQWUROH YH YHĜHMQp VSUiYČ V YêERUHP SUR HYURSVNp ]iOHåLWRVWL 3RVODQHFNp VQČPRYQ\ 3DUODPHQWX ýHVNp UHSXEOLN\ YH VP\VOX
XVQHVHQtYOiG\ý5]HGQHEĜH]QDþ VWHrmínem ukoQþHQtNRQ]XOWDFt

17 6H]QDPYOiGQtFKLQVWLWXFtSĜHGiYDMtþOHQVNpVWiW\.RPLVL
18

9ýHVNpUHSXEOLFHåiGQiLQVWLWXFHQHY\ND]XMH]QDN\QiURGQtYOiGQtLQVWLWXFH
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ILQDQþQt SUDYLGOD R VRXKUQQpP UR]SRþWX 8QLH D R ]UXãHQt QDĜt]HQt 5DG\ (6 (XUDWRP 
þ 1605/2002, D GDOãtFK QDĜt]HQt 3OQČQt WRKRWR SRåDGDYNX MH ]DEH]SHþHQR QDYUåHQtP
MHGQRWQpKR UiPFH ĜtGLFtFK D NRQWUROQtFK PHFKDQLVPĤ Y ]RGSRYČGQRVWL YHGRXFtch
]DPČVWQDQFĤDQH]iYLVOpKRLQWHUQtKRDXGLWXDWREH]RKOHGXQD SĤYRGYHĜHMQêFKSURVWĜHGNĤ
NWHUpMVRXSĜHGPČWHPĜt]HQtDkontroly ]DKUDQLþQtQHERQiURGQtSĤYRGVWiWQtUR]SRþHWQHER
RVWDWQtYHĜHMQpUR]SRþW\ 
3ĜHGNOiGDQê niYUK ]iNRQD Y\WYiĜt SUiYQt SRGPtnky
YtFHþHWQpKRRYČĜRYiQtDWtPL]iWČåHRYČĜRYDQêFKVXEMHNWĤ

pro PLQLPDOL]DFL ]E\WHþQpKR

3URFHVQt SUDYLGOD ]RKOHGĖXMt SĜHGHYãtP SULQFLS PDQDåHUVNp ]RGSRYČGQRVWL WM SĜHGHYãtP
SRNXG MGH R UL]LNR NWHUpPX Y\VWDYXMH YHGRXFt ]DPČVWQDQHF YHĜHMQp ILQDQFH VYým
UR]KRGRYiQtPSĜLILQDQFRYiQt~NROĤYHĜHMQpVSUiY\9 (YURSVNpXQLL QDSĜY Rakousku) jsou
YH ILQDQþQtP VHNWRUX UR]KRGRYDFt SUDYRPRFL GHOHJRYiQ\ QD ~ĜHGQtN\ UĤ]QêFK ~URYQt
s SĜtVQêP GĤUD]HP QD RGGČOHQt QHVOXþLWHOQêFK IXQNFt Y UiPFL Ĝt]HQt D NRQWURO\ YHĜejných
ILQDQFt5R]KRGRYDFtSUDYRPRF SĜHGHYãtPĜt]HQtRUJDQL]DFHOLGVNp]GURMHD infrastruktura)
VH XUþXMH QD ]iNODGČ SRSLVX ~NROĤ ~ĜHGQtNĤ 'HOHJRYiQt SRYLQQRVWt D pravomocí není ale
QLNG\ QHRPH]HQp =iNODGQt RGSRYČGQRVW D SRYLQQRVW Y\NRQiYDW GRKOHG ]Ĥstává vždy na
vyšší úrovni autority. 19
'iOHMVRX]GHSRGSRĜHQ\GDOãtPRGHUQtSULQFLS\SURXSODWQČQtPHWRGĜt]HQtNYDOLW\REVDåHQp
v PH]LQiURGQČX]QiYDQêFKVWDQGDUGHFKRUJDQL]DþQtFKYê]YiFK RUJiQĤ(YURSVNpXQLH. 20
V QHSRVOHGQt ĜDGČ SĜHGNOiGDQê QiYUK ]iNRQD ]RKOHGĖXMH LH[LVWHQFL PDOêFK VXEMHNWĤ QDSĜ
PDOêFK REFt 7\ PRKRX SĜLVWXSRYDW N organizování, a to nejen funkce interního auditu,
SURVWĜHGQLFWYtP UHJLRQiOQtFK FHQWHU VOXåHE MDNR MH WRPX QDSĜ Y Lucembursku. K tomu jim
v þHVNpP SUiYQtP SURVWĜHGt PĤåH SRVloužit institut dobrovolného svazku obcí. Jsou také
XSUDYHQD SUDYLGOD SUR ]DSRMHQt H[WHUQtFK VXEMHNWĤ GR SRVWXSĤ RYČĜRYiQt 9\WYiĜHQt
UHJLRQiOQtFK FHQWHU VOXåHE QHQt QXWQRX SRGPtQNRX SUR ~VSČãQRX D HIHNWLYQt LPSOHPHQWDFL
1iYUKX ]iNRQD SURWR QHSĜHGVWDYXMH QiNODG NWHUê E\ PČO EêW SĜHGPČWHP ]KRGQRFHQt
dopadu navrhované regulace.
2.4.4

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami

9 PH]LQiURGQtP SUiYX MH SUREOHPDWLND NRQWURO\ UHVS DXGLWX XSUDYHQD REHFQČ Y /LPVNp
deklaraci z roku 1977, jež E\OD SĜLMDWD Y UiPFL PH]LQiURGQt RUJDQL]DFH ,1726$, 7DWR
GHNODUDFH RYãHP QHĜHãt NRQWUROQt SURFHV\ SRSĜ YêNRQ NRQWURO\ REHFQČ QêEUå VH ]DEêYi
SĜHGHYãtPSUREOHPDWLNRXILQDQþQtFKDXGLWĤDSRVWDYHQtQHMY\ããtFKNRQWUROQtFKLQVWLWXFtVWiWX
9 SĜtSDGČ ýHVNp UHSXEOLN\ MH WHG\ Yê]QDPQi ]HMPpQD SUR þLQQRVW 1HMY\ããtKR NRQWUROQtKR
~ĜDGX1DYtFVHMHGQiRSUiYQČQH]iYD]QêGRNXPHQW, QDY]GRU\WČPWRVNXWHþQRVWHPYãDN
E\O\ MHMt REHFQp ]iNODGQt SULQFLS\ SĜL SĜtSUDYČ 1iYUKX ]iNRQD Wpå ]RKOHGQČQ\ 1ČNWHUp

19

Compendiumofthe public internalcontrolsystems in the EU MemberStates 2012. EuropeanCommission.

20«ǤʹȀʹͲͲͶl«À±«Àǡ± ý moǷ±ǲǡ

³À ³ǡ±±ï«À± âÀ
 ͳͷǤǤʹͲͲͷǡ«– âÀā«ý  ǡ
³À³ǡ±±ï«À«À âÀÀ±
 âÀ ͳǤͳǤʹͲͲǡ
âÀÀȋǡȌ«ǤͳͲͷȀʹͲͲʹ, âÀÀ ȋǡȌ«ǤͻȀʹͲͳʹ ± ʹͷǤâÀ
ʹͲͳʹǡýÀ«À±« æÀâÀÀȋǡȌ«ǤͳͲͷȀʹͲͲʹǡ.
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mezinárodní doKRG\ SDN XSUDYXMt XUþLWRX NRQNUpWQt REODVW SĜLþHPå QD navrhované obecné
SURFHVQČ-právní kontrolní postupy se nevztahují a neregulují je.
0H]LQiURGQtVPORXY\XSUDYXMtFtUHVSXUþLWêP]SĤVREHPVHGRWêNDMtFtNRQWUROQtþLQQRVWLMHå
MVRX SUR ýHVNRX UHSXEOLNX závazné, se na problematiku regulovanou návrhem zákona
a SULRULEH]SURVWĜHGQČQHY]WDKXMtQLFPpQČMHMLFKH[LVWHQFHE\ODSĜLSĜtSUDYČQiYUKX]iNRQD
]RKOHGQČQD
1DYUKRYDQiSUiYQt~SUDYDSULPiUQČQH]DVDKXMHGRSĤVREQRVWL(YURSVNp~POXY\ROLGVNêFK
právech.
Lze tedy konstatovat, že návrh zákona je v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž
MHýHVNiUHSXEOLNDYi]iQDYþHWQČ(YURSVNp~POXY\ROLGVNêFKSUiYHFK
2.4.5

Sociální dopady

Návrh zákona nemá sociální dopady.
2.4.6

'RSDG\QDYUKRYDQpKRĜHãHQtQDVSRWĜHELWHOH

1iYUK]iNRQDQHPiGRSDG\QDVSRWĜHELWHOH
2.4.7

'RSDG\QDYUKRYDQpKRĜHãHQtQDåLYRWQtSURVWĜHGt

1iYUK]iNRQDQHPiGRSDG\QDåLYRWQtSURVWĜHGt
2.4.8

'RSDG\QDYUKRYDQpKRĜHãHQtYHY]WDKXN]iND]XGLVNULPLQDFH

Návrh zákona neobsahuje žádná ustanovení, která by se vztahovala k zákazu diskriminace.
2.4.9

Dopady na výkon státní statistické služby

Návrh zákona nemá dopady na výkon statistické služby.
2.4.10 'RSDG\QDYUKRYDQpKRĜHãHQtYHY]WDKXN RFKUDQČVRXNURPtDRVREQtFK~GDMĤ
Návrh zákona nezvyšuje zásah do soukromí podnikajících fyzických osob a nestanoví žádné
QRYp ]SUDFRYiQt RVREQtFK ~GDMĤ DQL QHPČQt ]SĤVRE MHMLFK ]SUDFRYiQt QHER XFKRYiYiQt
nad UiPHF VWiYDMtFt SUiYQt ~SUDY\ 1iYUK ]iNRQD VWDQRYt SRYLQQRVW POþHQOLYRVWL LQWHUQtFK
DXGLWRUĤ 6WHMQČ WDN þOHQRYp YêERUX SUR interní audiW D þOHQRYp YOiGQtKR YêERUX SUR interní
DXGLW MVRX SRYLQQL ]DFKRYiYDW POþHQOLYRVW R YãHFK VNXWHþQRVWHFK R NWHUêFK VH SĜL YêNRQX
IXQNFHþOHQDYêERUXGR]Yt
2.5

Zhodnocení rizika

0H]L]iVDGQtUL]LND]DFKRYiQtVRXþDVQpKRVWDYXSDWĜt]HMPpQD
x
x

QHVSOQČQtSRYLQQRVWL ve vztahu k EU,
]DFKRYiQt Qt]NpKR GĤUD]X QD DSOLNDFL SULQFLSĤ ( D VRXYLVHMtFt QHHIHNWLYLWD YHĜHMQp
správy 21.

Riziko je vnímáno v WpWR ]SUiYČ 5,$ MDNR XGiORVW NWHUi PĤåH QHJDWLYQČ RYOLYQLW GRVDåHQt
YêãHXYHGHQpKRREHFQpKRFtOHDNRQNUpWQtFKDRSHUDWLYQtFKFtOĤSĜLDSOLNDFL1iYUKX]iNRQD

21

ʹͲͳͶ– «ÀâÀÀâ
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þL 1iYUKX ]PČQRYpKR ]iNRQD D to jak v období legisvakance, pokud jde o zavedení
LQRYRYDQpKR V\VWpPX Ĝt]HQt D NRQWURO\ YHĜHMQêFK ILQDQFt WDN L v období po legisvakanciSĜL
XSODWĖRYiQtSRVWXSĤY jednotlivých fázích úplného kontrolního procesu.
V SUĤEČKX ]DYiGČQt LQRYRYDQêFK V\VWpPĤ Ĝt]HQt D NRQWURO\ YHĜHMQêFK ILQDQFt Y období
legisvDNDQFHEXGHQH]E\WQp]DMLVWLWSURMHNWY\VYČWORYDFtNDPSDQČ UROH0LQLVWHUVWYDILQDQFt 
6RXþDVQČ VH MHYt MDNR QH]E\WQp SRMPRXW Y WpWR HWDSČ Ĝt]HQt UL]LN MDNR V\VWpP YþDVQpKR
YDURYiQt NWHUê EXGH VFKRSHQ Y\GDW YþDVQê VLJQiO R QHSĜLPČĜHQpP YêVN\WX V\VWpPRYêch
FK\EDLQLFLRYDWNRRUGLQRYDQpDNFHNH]PtUQČQtGRSDGXDSUDYGČSRGREQRVWLMHMLFKYêVN\WX
2.5.1

1iYUK]PČQRYpKR]iNRQD

Návrh ]PČQRYpKR ]iNRQD REVDKXMH ]HMPpQD OHJLVODWLYQČ WHFKQLFNp ~SUDY\ VRXYLVHMtFt
s QDKUD]HQtP ]iNRQD R ILQDQþQt NRQWUROH QiYUKHP ]iNRQD R Ĝt]HQt D NRQWUROH YHĜHMQêFK
financí.

3

1iYUKYDULDQWĜHãHQt
Nulová varianta – SRQHFKiQtVRXþDVQpKRVWDYXEH]H]PČQ\

3.1

1XORYiYDULDQWDSRþtWiV SRQHFKiQtPVRXþDVQpKRVWDYXEH]H]PČQ\W]QEH]SĜLMHWtQRYpKR
]iNRQDDEH]QRYHOL]DFH]iNRQDRILQDQþQtNRQWUROH7DWRYDULDQWDSĜHGSRNOiGiY\XåLWtMLQêFK
SURVWĜHGNĤN zlepšení YQLWĜQtKRNRQWUROQtKRV\VWpPX2QDSOQČQtFtOHVWDQRYHQpKRY kapitole
2.4.1 MHPRåQpXVLORYDWPHWRGLFNRXSĤVREQRVWt0LQLVWHUVWYDILQDQFt
Varianta I – 1RYHOL]DFH]iNRQDRILQDQþQtNRQWUROH

3.2

9DULDQWD , SĜHGSRNOiGi QRYHOL]DFL ]iNRQD R ILQDQþQt NRQWUROH =D SĜHGSRNODGX
dosaženístanoYHQêFK FtOĤ SUiYQt ~SUDY\ E\ E\OR QXWQp QRYHOL]RYDW L VRXYLVHMtFt SUiYQt
úpravu. Jednotlivé problémy uvedené v kapitole 2.2.1 a 2.2.2 E\ VH ĜHãLOL SRVWXSQRX
QRYHOL]DFtNOtþRYêFKREODVWt3URVWĜHGtNterého by se novelizace dotýkaly, se v þDVH YêUD]QČ
PČQt 3R NDåGp QRYHOL]DFL E\ E\OR QXWQp SURYpVW ãNROHQt ]DPČVWQDQFĤ D Y]QLNDly by další
náklady. K tomu viz kapitola 4.1.2.
3.3

Varianta II – Zpracování nového zákona

Vypracování nové právní úpravy Ĝt]HQt D NRQWURO\ YHĜHMQêFK ILQDQFt. Nový zákon upraví
NRPSOH[QČ SĜHGHYãtP LQWHUQt DXGLW D VFKYDORYDFt SRVWXS\ ĜtGtFt HNonomické kontroly.
=iURYHĖ WUDQVSRQXMH VPČUQLFL (8 Problémy uvedené v kapitole 2.2 EXGRX ĜHãHQ\
kombinací nové právní úpravy a metodiky. Pro náklady tyto varianty viz kapitolu4.1.3.

4

9\KRGQRFHQtQiNODGĤDSĜtQRVĤ FKDUDNWHULVWLNDVSHFLILFNêFKGRSDGĤ

4.1
4.1.1

,GHQWLILNDFHQiNODGĤDSĜtQRVĤ
Nulová varianta

3RQHFKiQt VRXþDVQp VWDYX SRQHFKiYi ĜHãHQt SUREOpPX D GRSDGĤ DSOLNDFH DNWXiOQt SUiYQt
regulace uvedených v kapitole 2.2.1 SĜHGHYãtPQDPHWRGLFNRXþLQQRVW
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NejzásadQČMãtSUREOpP\Y\SOêYDMtFt] SUDNWLFNpDSOLNDFH]iNRQDRILQDQþQtNRQWUROHXYHGHQp
v kapitole 2.2.2 QHO]H EH] OHJLVODWLYQtFK ]PČQ Y\ĜHãLW 1DSĜtNODG QHGRVWDWHþQi ~SUDYD UROH
LQWHUQtKR DXGLWX ]SĤVREXMH UR]GtO\ Y SRVWDYHQt D þLQQRVWL LQWHUQtFK DXGLWRUĤ QDSĜtþ
RUJDQL]DFHPLYHĜHMQpVSUiY\6WHMQiPtUDRFKUDQ\YãHFKYHĜHMQêFKSURVWĜHGNĤQHPĤåHVWiW
jen na mHWRGLFNpSRGSRĜH=iURYHĖE\QHE\OD WUDQVSRQRYiQD VPČUQLFH (8, což
by v H[WUpPQtP SĜtSDGČ PRKOR Y\~VWLW Y QiVOHGN\ Y SRGREČ VDQNFt D SR]DVWDYHQt þHUSiQt
dotací. Blíže k QiNODGĤPQXORYpYDULDQW\YL]NDSLWROD4.1.1.
4.1.1.1 Náklady
Náklady spojené s QHSĜLMHWtP nového zákona a QHXVNXWHþQČQtP novelizace zákona o
ILQDQþQt NRQWUROH O]H UR]GČOLW QD QiNODG\ SĜtPp V GRSDGHP GR VWiWQtKR UR]SRþWX D QiNODG\
QHSĜtPp
3ĜtPpQiNODdy
1XORYiYDULDQWDQHSĜHGSRNOiGiåiGQRX]PČQXDWHG\åiGQpÄGRGDWHþQpQiNODG\³, QLFPpQČ
O]HPH]LSĜtPpQiNODG\]DĜDGLWILQDQFHRNWHUpýHVNiUHSXEOLNDGtN\VRXþDVQpSUiYQt~SUDYČ
a z WRKRSO\QRXFtFKQHGRVWDWNĤSĜLFKi]t'iOHO]HPH]LSĜtPpQiNODG\VSRMHQp s ponecháním
VRXþDVQp ~SUDY\ ]DSRþtWDW PRåQp VDQNFH ]H VWUDQ\ (YURSVNp NRPLVH þL ]DVWDYHQt þHUSiQt
dotací. Vzhledem k WRPXåHMLåXSO\QXODOKĤWDN WUDQVSR]LFLSĜHGPČWQpVPČUQLFH(YURSVNi
NRPLVHSĜLVWRXSLODN ]DKiMHQtĜt]HQtSURSRUXãHQtSRYLQQRVWL þtVORĜt]HQt 'QH
OHGQDE\OR]DVOiQRýHVNpUHSXEOLFHIRUPiOQtXSR]RUQČQt9 QHMEOLåãtGREČVHRþHNiYi
RGHVOiQtRGĤYRGQČQpKRVWDQRYLVND
1HSĜtPpQiNODG\
1HSĜLMHWt QRYpKR ]iNRQD DQL QRYHOL]DFH VRXþDVQp SUiYQt ~SUDY\ SĜHGVWDYXMH YêUD]Qp
QHSĜtPp náklady s WtPåHKUR]tUL]LNRSĜLMtPiQtVWiOHQRYêFK]YOiãWQtFKSUiYQtFK~SUDYFRå
E\ ]SĤVRELOR MHãWČ YČWãt QHSĜHKOHGQRVW SUiYQt ~SUDY\ SĜHGPČWQp SUREOHPDWLN\ ]DFKRYiQt
GXSOLFLW\ D QHNRRUGLQRYDQRVWL NRQWUROQtFK þLQQRVWt FRå ]QDPHQi ]DFKRYiQt VWiYDMtFtch
Y\VRNêFK DGPLQLVWUDWLYQtFK L KRVSRGiĜVNêFK QiNODGĤ MDN YHĜHMQp VSUiY\ D YHĜHMQêFK
UR]SRþWĤWDNLNRQWURORYDQêFKVXEMHNWĤ
Dále je pak nutné brát v SRWD] åH SĜL ]DFKRYiQt VRXþDVQpKR VWDYX QHEXGH Y\YtMHQ WODN QD
GRGUåRYiQt SULQFLSĤ ( SĜL QDNOiGiQt V vHĜHMQêPL SURVWĜHGN\ FRå PĤåH ]QDPHQDW GDOãt
náklady.
4.1.1.2 3ĜtQRV\
3ĜtQRV\ SRQHFKiQt VRXþDVQpKR VWDYX QHMVRX WpPČĜ åiGQp Y\MPD VNXWHþQRVWL åH GRWþHQp
subjekty se s platným zákonem jižQDXþLO\ pracovat a nebuGH WĜHED PČQLW VWiYDMtFt SUiYQt
úpravu.Nebude tak nuWQp ãNROLW ]DPČVWQDQFH YH YHĜHMQp VSUiYČ D DSOLNRYDW QRYp ]PČQ\
v takovém rozsahu. S RKOHGHPQDYêãHXYHGHQpQHGRVWDWN\MHDOH]ĜHMPpåHQHO]HKRYRĜLW
o SĜtQRVX
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4.1.2

Varianta I – 1RYHOL]DFH]iNRQDRILQDQþQtNRQWUROH

4.1.2.1 Náklady
ŽiGRXFtFK]PČQVWiYDMtFtKR]iNRQDRILQDQþQtNRQWUROHQHO]HGRViKQRXWMHGQRXQRYHOL]DFt
DOHDåSRVWXSQRXQRYHOL]DFtFHOpVRXYLVHMtFtSUiYQt~SUDY\NWHUiE\WUYDODQČNROLNOHWPokud
by totiž v QRYHOL]DFL ]iNRQD R ILQDQþQt NRQWUROH E\O\ ]DKUQXW\ YãHFKQ\ SRWĜHEQp ]PČQ\
]QDPHQDOR E\ WR SUDNWLFN\ ~SOQp SĜHSViQt VRXþDVQp OHJLVODWLYQt ~SUDY\ A jak vyplývá
z QČNWHUêFKVWDQRYLVHN/HJLVODWLYQtUDG\YOiG\DMHMLFKSUDFRYQtFKNRPLVtQHQtY\VRNêSRþHW
QRYHOL]DþQtERGĤåiGRXFtV prvním roce by náklady na novelizaci byly nižší než náklady na
LPSOHPHQWDFL QRYpKR ]iNRQD QLFPpQČ Gi VH SĜHGSRNOiGDW åH FHONRYp QiNODG\ E\ GtN\
postupným novelizacím a þDVRYp QiURþQRVWL E\O\ PQRKHP Y\ããí. Novelizace zákona
o ILQDQþQtNRQWUROHQHXPRåQtSURYpVW]iVDGQt]PČQ\YV\VWpPXNWHUp jsou v návrhu zákona
obsaženy.
3ĜHGSRNOiGi VH åH E\ QRYHOL]DFH ]iNRQD R ILQDQþQt NRQWUROH E\OD UR]Ii]RYDQi GR WĜt OHW.
Každý rok by QRYHOD ]iNRQD R ILQDQþQt NRQWUROH SRNU\OD MHGQX ] NOtþRYêFK REODVWt.
3ĜHGSRNOiGDQê ]DþiWHN QRYHOL]DFH E\ E\O rok 2018, kdy by SUREČKOD QRYHOD WêNDMtFt VH
posílení nezávislosti a regulace interního auditu. Jako další E\ SUREČKOD novela týkající se
flexibilního nastavení rolí v procesu ĜtGLFt ekonomické kontroly, tj. úpravy a nastavení
VFKYDORYDFtFK SRVWXSĤ ĜtGLFt HNRQRPLFNp kontroly s výraznou mírou flexibility, kdy je
RGSRYČGQRVWtVFKYDOXMtFtRVRE\MDNMHMLFKYêNRQY dané organizaci nastaví.V posledním roce
E\SUREČKODQRYHOL]DFH]DKUQXMtFtY\XåLWt~þHWQtFK]i]QDPĤSURNRQWUROQtþLQQRVWLv souladu
s nastavením nových procesĤDSRVWXSĤĜtGicí ekonomické kontroly resp. interního auditu.
Po každé novelizaci by bylo nutnpSURYpVWãNROHQt]DPČVWQDQFĤ.URPČSUYQtKRURNXby byla
QXWQi ~SUDYD VRIWZDUĤ NWHUp GRWþHQp VXEMHNW\ Y\XåtYDMt YH ]PtQČQêFK QRYHOL]RYaných
oblastech. Následující tabulka shrnuje náklady vzniklé v VRXYLVORVWL VH ]PČQDPL QDVWDYHQt
Ĝt]HQtDNRQWURO\YHĜHMQêFKILQDQFt
Náklady
Personální náklady

ýiVWNDY roce
2018

ýiVWNDY roce
2019

ýiVWND
v roce 2020

PLO.þ

PLO.þ

PLO.þ

Náklady spojené se školením
YãHFK]DPČVWQDQFĤYHĜHMQp
správy

PLO.þ

PLO.þ

PLO.þ

Náklady související
s QDYêãHQtPPLQLPiOQtKRSRþWX
]DPČVWQDQFĤLQWHUQtKRDXGLWX
URþQtQiNODG\

PLO.þ

PLO.þ

PLO.þ

Externí KRGQRFHQtNYDOLW\ URþQt
náklady)

PLO.þ

PLO.þ

PLO.þ

Náklady na úpravu software

.þ

PLO.þ

PLO.þ

Celkem

PLO.þ

156,54 mil. Kþ

PL.þ

Tabulka 11 Náklady varianty I - novelizace zákona RILQDQþQtNRQWUROH
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1D ]iNODGČ SURYHGHQêFK NDONXODFt E\ QiNODG\ QD ~SUDYX VRIWZDUH SĜHGVWDYRYDO\
110,3 mil. .þ ýiVWND QD ãNROHQt ]DPČVWQDQFĤ YHĜHMQp VSUiY\ E\ SĜHGVWDYRYDOD
165,82 mil. .þSouhrnné jednorázové náklady spojené s QRYHOL]DFt ]iNRQD R ILQDQþQt
kontrole se pohybují ve výši 276,12 PLO .þ3RGREQČ MDNR YH YDULDQWČ ,, – Zpracování
nového zákona popsané v kapitole 4.1.3.1 VHSĜHGSRNOiGDMtNDåGRURþQtnáklady v souvislosti
se stanovením povinnosti minimálntKR SRþWX LQWHUQtFK DXGLWRUĤ WM PD[LPiOQČ  PLO .þ
a GiOH VH WDNp SĜHGSRNOiGi QDYêãHQt URþQtFK QiNODGĤ Y souvislosti s externím hodnocením
NYDOLW\RPLO.þ
3URYiGČQt SRVWXSQêFK QRYHOL]DFt VRXYLVHMtFtFK ]iNRQĤ MH
z následujíctFKGĤYRGĤ

však

nežádoucí

také

-H QXWQê þDVRYê VRXODG V QRYHOL]DFt ]iNRQD R YHĜHMQêFK ]DNi]NiFK NWHUê MH
s QDYUKRYDQêP]iNRQHPYHOPL~]FHVSMDWFHOêSURFHVĜtGLFt HNRQRPLFNp NRQWURO\MH
QDYi]iQQDSURFHV]DGiYiQtYHĜHMQêFK]DNi]HNDQiYUK]iNRQDR]DGiYDFtFKĜt]HQtFK
vypouští princip 3E jako kritérium. 22
3URVWĜHGtNWHUpKRVHQDYUKRYDQpSULQFLS\GRWêNDMtVHY þDVHYêUD]QČPČQtDPRKORE\
dojít k VLWXDFL åH QD NRQFL SURFHVX QRYHOL]DFH VRXYLVHMtFt OHJLVODWLY\ E\ ~SUDY\ SĜLMDWp
QD]DþiWNXMLåQHE\O\Y souladu s aktuální situací a byly by tak nutné další novelizace.

1)

2)

'iOHKUR]tåHþiVWHþQiQRYHOL]DFHQHEXGHUHIOHNWRYDWYãHFKQ\SRWĜHEQpV\VWpPRYp]PČQ\
QDSĜ]PČQD]iVDGSULQFLSĤ]iYD]QRVWPH]LQiURGQtFKVWDQGDUGĤ 
4.1.2.2 3ĜtQRV\
3RNXGE\VHSRPRFtQRYHOL]DFHSRGDĜLORGRViKQRXWQDURYQiQtVRXþDVQpKRVWDYXDXUþHQêFK
FtOĤVSRþtYDOE\SĜtQRVVWHMQČMDNRY SĜtSDGČ]SUDFRYiQtQRYpKR]iNRQDSUiYČY dosažení
WČFKWRFtOĤV WtPUR]GtOHPåHE\VH]PČQ\GRViKORDåY GHOãtPþDVRYpPKRUL]RQWX1LFPpQČ
VH O]H GRPQtYDW åH SRPRFt QRYHOL]DFH ]iNRQD R ILQDQþQt NRQWUROH MH VLFH PRåQp RGVWUDQLW
QČNWHUpDSOLNDþQtQHSĜHVQRVWLDOHQHO]HSURYpVWQH]E\WQpV\VWpPRYp]iVDK\
4.1.3

Varianta II - =SUDFRYiQtQRYpKR]iNRQDRĜt]HQtDNRQWUROHYHĜHMQêFKILQDQFt

4.1.3.1 Náklady
Následující tabulka shrnuje náklady vzniklé v VRXYLVORVWL VH ]PČQDPL QDVWDYHQt Ĝt]HQt
a NRQWURO\YHĜHMQêFKILQDQFt
Náklady
Personální náklady
1iNODG\VSRMHQpVHãNROHQtPYãHFK]DPČVWQDQFĤYHĜHMQp

ýiVWND
PLO.þ
PLO.þ

RIA k zákonu o zadávactFKĜt]HQtFK 6WU3ĜLDUJXPHQWDFL Y\ããtPNRUXSþQtPUL]LNHPYý5YHSURVSČFKY\ããt
VWULNWQRVWL]iNRQDO]HRGNi]DWQDQRYČSĜLSUDYRYDQê]iNRQRYQLWĜQtPĜt]HQtDNRQWUROHYHYHĜHMQpVSUiYČNWHUê
Pi QDKUDGLW GRVDYDGQt ]iNRQ R ILQDQþQt NRQWUROH D GDOãt VRXYLVHMtFt SĜHGSLV\ D RSDWĜHQt YL] NDSLWROD
,PSOHPHQWDFH  NWHUp E\ PČO\ WHQWR SUREOpP ĜHãLW VStãH QHå ==9= D NWHUp E\ VSROX V ~þLQQRVWt ==9= PČO\ EêW
SRGPtQHþQČUHDOL]RYiQ\3URGRVDåHQtPD[LPiOQtSUiYQtMLVWRW\DVRKOHGHPQDYêãHXYHGHQpQDYUKXMHPHSĜijetí
9DULDQW\WMSĜHY]HWtFHOpKRNDWDORJXYêMLPHN]HVPČUQLFQHERĢWDWRVHQD]iNODGČYêãHXYHGHQpKRMHYtMDNR
adekvátní.)
22
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Náklady

ýiVWND

správy
Náklady související s QDYêãHQtPPLQLPiOQtKRSRþWX
]DPČVWQDQFĤLQWHUQtKRDXGLWX URþQtQiNODG\
([WHUQtKRGQRFHQtNYDOLW\ URþQtQiNODG\
Náklady na úpravu software
Celkem

PLO.þ
PLO.þ
PLO.þ
211,39 PLO.þ

Tabulka 12 Náklady varianty II - ]SUDFRYiQtQRYpKR]iNRQDRĜt]HQtDNRQWUROHYHĜHMQêFKILQDQFt

Personální náklady
-H QXWQp NRQVWDWRYDW åH RUJDQL]DFH NWHUp SRVWXSXMt ĜiGQČ SRGOH VWiYDMtFtKR ]iNRQD
o ILQDQþQtNRQWUROHþLMHQSRVWXSXMtMDNRĜiGQêKRVSRGiĜPDMtRGSRYtGDMtFtQDVWDYHQtĜt]HQt
a NRQWURO\ YHĜHMQêFK ILQDQFt MLå GQHV 3ĜHGNODGDWHO Y\FKi]t ] SĜHGSRNODGX åH YČWãLQD
organizací postupuje v souladu s Návrhem zákona již nyní a MHMLFK DGPLQLVWUDWLYQt ]iWČå
bude tedy navýšena jen minLPiOQČ.
9êMLPNRX MVRX RUJDQL]DFH NWHUêFK VH WêNi VWDQRYHQt PLQLPiOQtKR SRþWX  ]DPČVWQDQFĤ
interního auditu. Dle Návrhu zákona se útvarLQWHUQtKR DXGLWX ]ĜL]XMH X VSUiYFH YHĜHMQpKR
UR]SRþWXSRNXGMHVSOQČQDDOHVSRĖMHGQD] WČFKWRSRGPtQHN
a) SUĤPČUQiKRGQRWDURþQtKRVFKYiOHQpKRREMHPXYêGDMĤWRKRWRVSUiYFH]DSRVOHGQtFK
OHWSĜHVDKXMH.þ
b) SUĤPČUQê URþQt SĜHSRþWHQê VWDY ]DPČVWQDQFĤ VSUiYFH YHĜHMQpKR UR]SRþWX ]D
SRVOHGQtFKOHWSĜHVDKXMH ]DPČVWQDQFĤQHER
c) SUĤPČUQi KRGQRWD URþQtKR REMHPX SRVN\WQXWêFK YHĜHMQêFK ILQDQþQtFK SRGSRU
poskytQXWêFK VSUiYFHP YHĜHMQpKR UR]SRþWX ]D SRVOHGQtFK  OHW SĜHVDKXMH  
.þURþQČ
9ČWãLQD RUJDQL]DFt WXWR SRYLQQRVW MLå QDSOĖXMH QLFPpQČ Y QČNWHUêFK RUJDQL]DFtFK WRWR
QDSOQČQR QHQt 3UR 5HJLRQiOQt UDG\ V oKOHGHP QD XWOXPRYiQt MHMLFK þLQQRVWL MH VWDQRYHQD
výjimka z PLQLPiOQtKR SRþWX LQWHUQtFK DXGLWRUĤ 9 SĜtSDGČ REFt QHQt N GLVSR]LFL LQIRUPDFH
RKOHGQČ FHONRYpKR SRþWX LQWHUQtFK DXGLWRUĤ . YêSRþWX SURWR E\OR SĜLVWRXSHQR WDN MDNRE\
REFHåiGQp]DPČVWQDQFHLQWerního auditu v VRXþDVQRVWLQHPČO\'OHSUĤ]NXPX0LQLVWHUVWYD
ILQDQFtWDNEXGHQXWQpQDYêãLWSRþHWLQWHUQtFKDXGLWRUĤY obcích o 97, o 1 interního auditora
v NUDML D R  LQWHUQtFK DXGLWRUĤ YH VWiWQt VSUiYČ 7R MH FHONHP QDYêãHQt R  LQWHUQtFK
DXGLWRUĤ3URYêSRþHWE\OSRXåLWPHGLiQKUXEpP]G\X]DPČVWQiQtÄ– Odborní pracovníci
v REFKRGQt VIpĜH D YHĜHMQp VSUiYČ³ QDYêãHQê R VRFLiOQt D ]GUDYRWQt SRMLãWČQt YH YêãL  
KUD]HQp ]DPČVWQDYDWHOHP WM   .þ 23 &HONRYê RGKDGRYDQê URþQt QiUĤVW QiNODGĤ
v souvisORVWL VH VWDQRYHQtP SRYLQQRVWL PLQLPiOQtKR SRþWX LQWHUQtFK DXGLWRUĤ MH WHG\
PD[LPiOQČPLO.þ

23
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=DYHGHQt QRYpKR V\VWpPX Ĝt]HQt D NRQWURO\ YHĜHMQêFK ILQDQFt GOH 1iYUKX ]iNRQD SĜLQHVH
MHGQRUi]RYp QiNODG\ QD SURãNROHQt ]DPČVWQDQFĤ YHĜHMQp VSUiY\ 3ĜHGSRNOiGi VH MHGQR
školení na organizaci v GpOFH WL GQt 3RþHW RUJDQL]DFt NWHUêFK VH ãNROHQt EXGH WêNDW, je
6 287 (6  REFt  NUDMĤ  UHVRUWĤ D  RUJDQL]DFt Y jednotlivých resortech).
Odhadovaný náklad na jeden den školení je 2 .þCelkové náklady na školení nového
V\VWpPX Ĝt]HQt D NRQWURO\ MVRX WHG\ RGKDGRYiQ\ QD  337  .þ Centrální
harmoni]DþQt MHGQRWND 0LQLVWHUVWYD ILQDQFt EXGH Y UiPFL VYêFK NDSDFLW UHDOL]RYDW UĤ]Qp
Y]GČOiYDFtDNWLYLW\
Dalšími jednorázovými náklady jsou náklady na úpravu software v odhadované výši
69,95 PLO .þ 8 YHONêFK RUJDQL]DFt YHĜHMQp VSUiY\ MDNR MVRX PLQLVWHUVWYD a kraje je
RGKDGRYiQR  PLO .þ QD MHGQX RUJDQL]DFL 8 VWĜHGQtFK RUJDQL]DFt YHĜHMQp VSUiY\ MVRX
náklady odhadovány v UR]SČWt30 tis. KþDåWLV.þ8QHMPHQãtFKRUJDQL]DFtMDNRPDOp
REFH GR  WLV RE\YDWHO SĜtVSČYNRYp RUJDQL]DFH Ò6& V aktivy do 100 PLO .þ,se
QHSĜHGSRNOiGi QXWQRVW XSUDYRYDW VRIWZDUH UHVS Y PQRKD SĜtSDGHFK W\WR RUJDQL]DFH
software k QDVWDYHQtSURFHVĤĜtGLFtNRQWURO\QHSRXåtYDMt
Externí hodnocení kvality
'iOHVHSĜHGSRNOiGiQiUĤVWQiNODGĤY souvislosti s externím hodnocením kvality dle Návrhu
]iNRQD([WHUQtKRGQRFHQtNYDOLW\VHWêNiYãHFKRUJDQL]DFtNWHUpPDMtSRYLQQRVW]ĜtGLWLQWHUQt
DXGLW 3ĜHGSRNOiGDQi FHQD ]D ]SUDFRYiQt H[WHUQtKR KRGQRFHQt NYDOLW\ MHGQRX ]D  OHW MH
200  .þ QD MHGQX RUJDQL]DFL &HONHP VH WR WêNi  RUJDQL]Dcí, z toho 110 ÚSC, 14
PLQLVWHUVWHY~VWĜHGQtFKRUJiQĤVWiWQtVSUiY\D]GUDYRWQtFKSRMLãĢRYHQCelkem se tedy
SĜHGSRNOiGi QDYêãHQt URþQtFK QiNODGĤ Y souvislosti s externím hodnocením kvality
o PLO.þ
2VWDWQtQHSĜtPpQiNODG\
3ĜHGSRNOiGi VH åH Y GĤVOHGNX ~þLQQRVWL QiYUKX ]iNRQD Y]QLNQRX QiVOHGXMtFt náklady bez
Yê]QDPQpKRDSĜtPpKRGRSDGXQDYHĜHMQêUR]SRþHW:
a) =PČQ\RUJDQL]DþQtKRĜiGXYQLWĜQtFKSĜHGSLVĤDSUDFRYQtFKSRVWXSĤ. Je však možné
]DFKRYDW VWiYDMtFt RGSRYČGQRVWL SURFHV\ D pracovní postupy. Organizace tedy
není nucena k UDGLNiOQtP]iVDKĤPGRVWiYDMtFtVWUXNWXU\
b) 3ĜtSDGQi~SUDYDVRIWZDURYêFKQiVWURMĤ - Y]KOHGHPNSRYD]H]PČQQDYUKRYDQêFK
1iYUKHP ]iNRQD QHQt QXWQp PČQLW SURFHV\ VFKYDORYiQt YêGDMĤ D WXGtå DQL MHMLFK
zachycení v softwarových náVWURMtFK YHĜHMQp VSUiY\ 9H YČWãLQČ RUJDQL]DFt YHĜHMQp
VSUiY\ SĤMGH MHQ R ~SUDYX Y\WYiĜHQt GRSURYRGQêFK GRNODGĤ N ~þHWQtP GRNODGĤP
v UiPFL~þHWQtKR6:NWHUiEXGHSURYHGHQDYUiPFLVWDQGDUGQtFK~SUDYVRXYLVHMtFtFK
VH]PČQRXOHJLVODWLY\
c) Výbor pro interní audit EXGH]Ĝt]HQMHQX~VWĜHGQtFKRUJiQĤVWiWQtVSUiY\YMHMLFKå
þHOH VWRMt þOHQ YOiG\ 3ĜHGSRNOiGi VH åH ]DPČVWQDQFL VSUiYFH YHĜHMQpKR UR]SRþWX
budou funkci vykonávat v UiPFL SOQČQt ~NROĤ Y\SOêYDMtFtFK ] QiSOQČ SUiFH VRXþiVW
SODWX  2EGREQČ WR SODWt SUR ]DPČVWQDQFH 0LQLVWHUVWYD ILQDQFt 1H]iYLVOt þOHQRYp
výboru pro interní DXGLWQHPĤåRXEêW]DPČVWQDQFLWHG\QHO]HV QLPLX]DYĜtWSUDFRYQt
smlouvu ani dohodu o SURYHGHQt SUiFH QHER GRKRGX R SUDFRYQt þLQQRVWL
3ĜHGSRNOiGi VH åH WXWR IXQNFL EXGRX ]NXãHQt RGborníci vykonávat pro bono jako
VRXþiVWVYpKRSURIHVQtKRUĤVWX9 SĜtSDGČåHV QLPLEXGHRGPČQDVMHGQiQDVWDQH
VH WDN QD ]iNODGČ REþDQVNRSUiYQt VPORXY\ 3ĜHGSRNOiGi VH åH WDWR RGPČQD EXGH
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RGSRYtGDW~KUDGČVRXYLVHMtFtFKQiNODGĤQHERVHEXGHMHGQDWRRGPČnu symbolickou
VURY RGPČĖRYiQt þOHQĤ NRPLVt /HJLVODWLYQt UDG\ YOiG\  7DWR ]PČQD QHEXGH PtW
Yê]QDPQêGRSDGQDSĜtVOXãQêYHĜHMQêUR]SRþHW
4.1.3.2 3ĜtQRV\
3ĜtQRVHP QRYpKR ]iNRQD MH ]YêãHQt RFKUDQ\ YHĜHMQêFK SURVWĜHGNĤ YQLWURVWiWQtFK
i ]DKUDQLþQtFKZjednodušení, XQLILNDFHDUR]YRMVRXþDVQpOHJLVODWLYQt~SUDY\Ĝt]HQtD kontroly
YHĜHMQêFK ILQDQFt SĜLVSČMH N tomu, aby byl V\VWpP HIHNWLYQt VQLåRYDO E\URNUDFLL XPRåĖRYDO
NRRUGLQDFL UĤ]QêFK V\VWpPĤ RYČĜRYiQt SĜL RFKUDQČ YHĜHMQêFK SURVWĜHGNĤ QD SULQFLSX
jednotného auditu a následoval moderní trendy a RVYČGþHQp HYURSVNp ]NXãHQRVWL Nový
]iNRQ VL GiYi ]D FtO GiOH RGVWUDĖRYiQt GXSOLFLWQtFK NRQWURO D zlepšení koordinace
a spolupráce kontrolních orgánu.
5HJXODFH LQWHUQtKR DXGLWX D SRGUREQČMãt Y\PH]HQt MHKR UROH IXQNFH D SRGPínek jeho
þLQQRVWL GRSRPĤåH N ]OHSãHQt FHOpKR V\VWpPX Ĝt]HQt D NRQWURO\ YHĜHMQêFK ILQDQFt
a SĜHGFKi]HQtY]QLNXSUREOpPĤNWHUpMVRXþDVWRRGKDOHQ\DåSĜLQiVOHGQpNRQWUROH
1RYê]iNRQMDVQČGHILQXMH]RGSRYČGQRVWNRQNUpWQtFKRUJiQĤDRVRE]D]DYHGHQtXGUåRvání
a ]GRNRQDORYiQt NRQWUROQtFK PHFKDQLVPĤ QH]E\WQêFK SUR YêNRQ ĜiGQp VSUiY\ YHĜHMQêFK
SURVWĜHGNĤ YþHWQČ SOQČQt VFKYiOHQêFK YHĜHMQêFK UR]SRþWĤ D KRVSRGDĜHQt V YHĜHMQêPL
SURVWĜHGN\7R XPRåĖXMH QDVWDYHQt VFKYDORYDFtFK SRVWXSĤ ĜtGtFt NRQWURO\ VH ]QDþQRX Ptrou
IOH[LELOLW\DPLQLPDOL]DFLDGPLQLVWUDWLYQt]iWČåH
1RYê ]iNRQD þiVWHþQČ WUDQVSRQXMH VPČUQLFL (8 ]H GQH  OLVWRSDGX 
Vzhledem k WRPXåHGQHOHGQDE\OR]DVOiQRýHVNpUHSXEOLFHIRUPiOQtXSR]RUQČQt
na nedodržení termínu této transpozice, je Ministerstvo financí, jakožto gestor tohoto zákona,
SRYLQQRSĜHGORåLWQiYUKSUiYQt~SUDY\Y FRQHMEOLåãtGREČ
'tN\ QHNRQ]LVWHQFL ]MLãWČQt UĤ]QêFK NRQWUROQtFK RUJiQĤ Y]QLNDMt QiNODG\ SUR VWiWQt UR]SRþHW
QHER UR]SRþW\ Ò6& Y GĤVOHGNĤ QHSURSODFHQt ze strany Evropské unie). V SĜtSDGČ SĜLMHWt
nového ]iNRQD D RGVWUDQČQtP WpWR QHNRQ]LVWHQFH VH O]H GRPQtYDW åH dojde k ~VSRĜH
VWiWQtKRUR]SRþWXþLUR]SRþWĤP~]HPQtFKVDPRVSUiYQêFKFHONĤ.
Nový zákon na úrovni dopadu podporuje principy 3E – KRVSRGiUQRVWL ~þHOQRVWL
a HIHNWLYQRVWL 2EHFQČ VH MHGQi R SULQFLS\ MHMLFKå DSOLNDFH SĜLEOLåXMH ]SĤVRE UR]KRGRYiQt
o YHĜHMQêFK SURVWĜHGFtFK ]SĤVREX NWHUê MH EČåQê Y SĜtSDGČ UR]KRGRYiQt R YODVWQtFK
SURVWĜHGFtFK-LQêPLVORY\MGHRGRVDåHQtRSWLPiOQtKRþHUSiQtYHĜHMQêFKYêGDMĤSĜLGRGUåHQt
platné legislativy.
4.1.4

'RSDG\]YROHQpYDULDQW\QDVWiWQtUR]SRþHWDRVWDWQtYHĜHMQpUR]SRþW\

1iYUK]iNRQDPiGRSDGQDVWiWQtUR]SRþHWDRVWDWQtYHĜHMQpUR]SRþW\2þHNiYDMtVHGRSDG\
QD VWiWQt UR]SRþHW Y souvislosti se ]DYHGHQtP QRYpKR V\VWpPX Ĝt]HQt D NRQWURO\ YHĜHMQêFK
ILQDQFt NWHUp SĜLQHVH MHGQRUi]RYp QiNODG\ QD SURãNROHQt ]DPČVWQDQFĤ YH YêãL  500
.þa jednorázové náklady na úpravu software ve výši 43,5 PLO.þ 'iOHVHRþHNiYiQDYêãHQt
URþQtFKQiNODGĤY souvislosti s QDYêãHQtPSRþWXLQWHUQtFKDXGLWRUĤYHVWiWQtVSUiYČRPLO
.þ D QDYêãHQt URþQtFK QiNODGĤ YH VWiWQt VSUiYČ D ]GUDYRWQtFK SRMLãĢRYQiFK Y souvislosti
s povinností externího hodnocením kvality o 1,4 PLO.þ
1iYUK]iNRQDQHPiQHJDWLYQtGRSDG\QDPH]LQiURGQtNRQNXUHQFHVFKRSQRVWý5
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4.1.5

Dopady na podnikatelské subjekty

=PČQ\ Y RYČĜRYiQt SURYHGHQp 1iYUKHP ]iNRQD QHEXGRX SUR SRGQLNDWHOVNp VXEMHNW\ QD
NWHUp EXGRX PtW GRSDG ]QDPHQDW ]YêãHQt QiNODGĤ. PodnikaWHOVNp VXEMHNW\ E\ PČO\
]D]QDPHQDW VQtåHQt DGPLQLVWUDWLYQt ]iWČåH Návrh zákona vychází z modelu jednotného
DXGLWX &tOHP MHGQRWQpKR DXGLWX MH RPH]RYDW GXSOLFLWQt NRQWURO\ D DGPLQLVWUDWLYQt ]iWČå MDN
kontrolovaného, tak kontrolujícího. Principem jednotného auditu je možnost spolehnout se na
YêVOHGN\SĜHGFKR]tFKNRQWURO, sdílet LQIRUPDFHDSRGOHWRKRVHY]iMHPQČNRRUGLQRYDW
4.1.6

Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje)

Pokud lze hodnotit, zda z navrhované právní regulace vyplývají nové úkoly pro územní
sDPRVSUiYQp FHON\ MH WĜHED XYpVW åH MGH SRX]H R UHYL]L D LPSOHPHQWDFL LQRYRYDQpKR
V\VWpPX Ĝt]HQt D NRQWURO\ YHĜHMQêFK ILQDQFt Y VRXODGX V PH]LQiURGQČ X]QiYDQêPL GREUêPL
zkušenostmi a standardy.
9SUD[LWR]QDPHQi]DMLãWČQtĜiGQpVSUiY\YHĜHMQêFKSURVWĜHGNĤHIHNWLYQČMãtP]SĤVREHPSĜL
Y\XåLWt VRXþDVQêFK ]GURMĤ -HOLNRå MH KRVSRGDĜHQt V YHĜHMQêPL SURVWĜHGN\ Y VDPRVWDWQp
SĤVREQRVWL ~]HPQtFK VDPRVSUiYQêFK FHONĤ E\O E\ SRåDGDYHN QD ]YêãHQt SĜtVSČYNX
k LQRYDFLWRKRWRV\VWpPXNWtåLVWiWQtKRUR]SRþWXSRYDåRYiQ]a neSDWĜLþQê.
Díky flexibilnímu nastavení rolí v procesu ĜtGicí ekonomické kontroly nemusí obce
a NUDMHPČQLWVRXþDVQpQDVWDYHQt
1iYUK]iNRQDPiGRSDGQD~]HPQtVDPRVSUiYQpFHON\2þHNiYDMtVHGRSDG\QDUR]SRþW\
~]HPQtFK VDPRVSUiYQêFK FHONĤ v VRXYLVORVWL VH ]DYHGHQtP QRYpKR V\VWpPX Ĝt]HQt
a NRQWURO\YHĜHMQêFKILQDQFtNWHUpSĜLQHVHMHGQRUi]RYpQiNODG\QDSURãNROHQt]DPČVWQDQFĤ
YHYêãLPLO.þDMHGQRUi]RYpQiNODG\QD~SUDYXVRIWZDUHYHYêãL PLO.þ'iOHVH
RþHNiYi QDYêãHQt URþQtFK QiNODGĤ Y souvislosti s QDYêãHQtP SRþWX LQWHUQtFK DXGLWRUĤ
u ~]HPQtFK VDPRVSUiYQêFK FHONĤ R  PLO .þ D QDYêãHQt URþQtFK QiNODGĤ Y souvislosti
s H[WHUQtPKRGQRFHQtPNYDOLW\RPLO.þ
4.2

9\KRGQRFHQtQiNODGĤDSĜtQRVĤYDULDQW

6H ]ĜHWHOHP QD XYiåHQt YêãH XYHGHQêFK YêYRMRYêFK WUHQGĤ VH varianta II, tj. zpracování
nového zákona o Ĝt]HQtDNRQWUROHYHĜHMQêFKILQDQFt, jeví MDNR~þLQQČMãtKRVSRGiUQČMãt
a YKRGQČMãtQHåRVWDWQtXYDåRYDQpYDULDQW\
1iVOHGXMtFtWDEXONDVKUQXMHSĜtPpSĜtQRV\DQiNODG\]DURNXMHGQotlivých variant:
Jednorázové
náklady

1DYêãHQtURþQtFK
QiNODGĤ

5RþQtSĜtQRV\

.þ

.þ

.þ

Varianta I

276,12 mil. .þ

56,1 mil. .þ

.þ

Varianta II

155,29 PLO.þ

PLO.þ

.þ

Varianta
Nulová varianta

Tabulka 13 6KUQXWtSĜtPêFKQiNODGĤDSĜtQRVĤMHGQRWOLYêFKYDULDQW

4.2.1

Nulová varianta

HODYQtP DUJXPHQWHP SUR Y\ĜD]HQt WpWR YDULDQW\ VNXWHþQRVW åH E\ WDN nebyla
WUDQVSRQRYiQD VPČUQLFH (8, což by v H[WUpPQtP SĜtSDGČ PRKOR Y\~VWLW Y
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následky v SRGREČ VDQNFt D SR]DVWDYHQt þHUSiQt GRWDFt Tato varianta QHĜHãt DQL MHGHQ ]H
]iVDGQtFKSUREOpPĤ uvedených v kapitole 2.2.
4.2.2

Varianta I – QRYHOL]DFH]iNRQDRILQDQþQtNRQWUROH

1RYHOL]DFH ]iNRQD R ILQDQþQt NRQWUROH EXGH SUREtKDW SRVWXSQČ Y þDVH D QHEXGH WDN
SRWĜHEQêFK]PČQGRVDåHQRYþDV6RXþDVQČMHSRGPtQNRXWUDQVSR]LFHVPČUQLFH(8
SĜLMHWt QRYpSUiYQt~SUDY\DWHG\VWHMQČMDNRY SĜtSDGČQXORYpYDULDQW\E\QHGRãORN QDSOQČQt
požadavku ze strany EU.
4.2.3

Varianta II - Zpracování nového zákona RĜt]HQtDNRQWUROHYHĜHMQêFKILQDQFt

Tato varianta se jeví jako nejlepší varianta jak z KOHGLVND SĜtPêFK ILQDQþQtFK GRSDGĤ QD
VWiWQt UR]SRþHW WDN ] KOHGLVND GRSDGĤ Y SRGREČ ]MHGQRGXãHQt FHOpKR V\VWpPX podpory3E
SĜL nakládaní s YHĜHMQêPL SURVWĜHGN\ D Y\KRYČQt SRåDGDYNĤP (8 Novelizace zákona
o ILQDQþQtNRQWUROHQHXPRåQtSURYpVW]iVDGQt]PČQ\YV\VWpPXNWHUpMVRXYQiYUKX]iNRQD
obsaženy. 1RYHOL]DFH VWiYDMtFtKR ]iNRQD E\ WDN PRKOD EêW SURYHGHQD MHQ SURVWĜHGQLFWYtP
~SOQpKR SĜHSViQt VRXþDVQp OHJLVODWLYQt ~SUDY\ -DN DOH Y\SOêYi ] QČNWHUêFK VWDnovisek
Legislativní rady vlády a jejich pracovních komisí není vysoký SRþHW QRYHOL]DþQt ERGĤ
žádoucí. 9 WRPWR SĜtSDGČ VH MHGQi SRX]H R OHJLVODWLYQČ-technickou formu, proto varianta
Y\SUDFRYDW QRYê ]iNRQ Y\FKi]t MDNR YDULDQWD YKRGQČMãt NWHUi MH SĜHKOHGQČMší
a VUR]XPLWHOQČMãt D E\OR WDN UR]KRGQXWR Wpå QD ]iNODGČ SĜLSRPtQHN ] SĜHGFKR]tFK OHW NG\
NUDMHSRåDGRYDO\]PČQ\]iNRQDRILQDQþQtNRQWUROHSURYpVWQRYêP]iNRQHP

5

1iYUKĜHãHQt

6 RKOHGHP QD YêãH XYHGHQp SĜHGNODGDWHO GRSRUXþXMH variantu II - Zpracování nového
zákona RĜt]HQtDNRQWUROHYHĜHMQêFKILQDQFt.
5.1

6WDQRYHQtSRĜDGtYDULDQWDYêEČUQHMYKRGQČMãtKRĜHãHQt

1. =SUDFRYiQtQRYpKR]iNRQDRĜt]HQtDNRQWUROHYHĜHMQêFKILQDQFt
2. 1RYHOL]DFH]iNRQDRILQDQþQtNRQWUROH
3. Nulová varianta – SRQHFKiQtVRXþDVQpKRVWDYX

6

,PSOHPHQWDFHGRSRUXþHQpYDULDQW\DY\QXFRYiQt

1DYUKRYDQê ]iNRQ R YQLWĜQtP Ĝt]HQt D NRQWUROH þiVWHþQČ LPSOHPHQWXMH þiVW VPČUQLFH
2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 o SRåDGDYFtFK QD UR]SRþWRYp UiPFH þOHQVNêFK VWiWĤ
MHMtå KODYQt þiVW MH LPSOHPHQWRYiQD VRXERUHP SĜHGSLVĤ WêNDMtFtFK VH UR]SRþWRYp
RGSRYČGQRVWL QiYUK ~VWDYQtKR ]iNRQD R UR]SRþWRYp RGSRYČGQRVWL QiYUK ]iNRQD
o SUDYLGOHFK UR]SRþWRYp RGSRYČGQRVWL D ]PČQRYê ]iNRQ NWHUp MVRX PRPHQWiOQČ
SURMHGQiYiQ\ 3DUDPHQWHP ý5 MDNR VQČPRYQt WLVN\ þ  Då   8 VPČUQLFH MLå
v GĤVOHGNX SĜHGþDVQpKR NRQFH YOiG\ 3 1HþDVH D UR]SXãWČQt 3RVODQHFNp VQČPRYQ\ 
XSO\QXOD VWDQRYHQi OKĤWD N LPSOHPHQWDFL (YURSVNi NRPLVH MH YãDN R VRXþDVQpP SUĤEČKX
GHWDLOQČLQIRUPRYiQD
ýLQQRVWL NWHUp EXGRX PXVHW UHJXORYDQp VXEMHNW\ Y GĤVOHGku implementace nové právní
~SUDY\SURYiGČWMVRXY]iVDGČþLQQRVWLNWHUpSURYiGtLYVRXþDVQpGREČ
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6.1

Vynucování

3RGOHQiYUKX]iNRQDMVRXMDNY\QXWLWHOQRVWQiSUDY\WDNLRGVWUDQČQtQHGRVWDWNĤYV\VWpPX
Ĝt]HQt D NRQWURO\ YHĜHMQêFK ILQDQFt SRGOH QRYp SUiYQt UHJXODFH SURVDGLWHOQp Y UiPFL YêNRQX
dohledu nad dodržováním souladu s touto regulací, a to auditorskými postupy formou auditu
0LQLVWHUVWYDILQDQFtV\VWpPXKDUPRQL]DFHD9êERUĤSURinterní audit.

7

3ĜLMHWtSURYiGČFtch SUiYQtFKSĜHGSLVĤ

1iYUK]iNRQDSĜHGSRNOiGiSĜLMHWt2 SURYiGČFtFKY\KOiãHNSURVWDQRYHQt
1) REVDKXDSUĤEČKX]NRXãN\SURIHVQt]SĤVRELORVWL
2) obsahu a struktury
x R]QDPRYiQt]MLãWČQtR]iYDåQpPMHGQiQtY rozporu s FtOHPĜt]HQtD kontroly
YHĜHMQêFKILQDQFt
x YêURþQtNRQWUROQt]SUiY\
x YêURþQtDXGLWQt]SUiY\
x YêURþQtKRVKUQXWt
x informací o plánovaných kontrolách a jejich výsledcích,
x získávání informací pro výkoQNRQWURO\DLQWHUQtKRDXGLWX VRXþiVWFHQWUiOQtKR
V\VWpPX~þHWQtFKLQIRUPDFtVWiWX 

8

3ĜH]NXP~þLQQRVWLUHJXODFH

1iVWURMH GRKOHGX QDG GRGUåRYiQtP QRYp SUiYQt UHJXODFH VSUiYFL YHĜHMQpKR UR]SRþWX
a YHĜHMQêPL VXEMHNW\ SURVWĜHGQLFWYtP LQWHUQtKR DXGLWX SRGOH  26 odst. 1 Návrhu zákona
a YêURþQtFK ]SUiY VH ]GDMt EêW SRVWDþXMtFt N WRPX DE\ 0LQLVWHUVWYR ILQDQFt &HQWUiOQt
KDUPRQL]DþQtMHGQRWND SĜH]NRXPDOR~þLQQRVWQRYpSUiYQtUHJXODFHDSRVN\WORR tom zprávu
YOiGČ
V UiPFL SĜH]NXPX ~þLQQRVWL UHJXODFH GRMGH k Y\KRGQRFRYiQt ]iYČUĤ LQWHUQtKR DXGLWX
a YêERUĤ SUR interní DXGLW D VOHGRYiQt ~VSČãQRVWL Y\PiKiQt NRUHNFt SĜtSDGQêFK VRXGQtFK
VSRUĤDUHiOQpKRVSOiFHQtSRWYU]HQêFKYêPČUĤ 
1iYUK]iNRQDXSUDYXMHW\WRQiVWURMHSĜH]NXPX~þLQQRVWLUHJXODFH
a) interní audit,
b) LQIRUPDþQt V\VWpP SUR NRRUGLQDFL D Y\KRGQRFRYiQt Ĝt]HQt D NRQWURO\ YHĜHMQêFK
financí,
c) ]KRGQRFHQtGRSDGĤUHJXODFHSRDSOLNDFL]iNRQD
Interní audit
Úkolem interního auditu je ]DMLãĢRYDWQH]iYLVOpREMHNWLYQČXMLãĢRYDFt DSRUDGHQVNpþLQQRVWL
]DPČĜHQp QD SĜLGiYiQt KRGQRW\ D QD ]GRNRQDORYiQt SURFHVĤ Y V\VWpPHFK YQLWĜQtKR Ĝt]HQt
a NRQWURO\VSUiYFĤYHĜHMQêFKUR]SRþWĤDYHĜHMQêFKVXEMHNWĤY SĤVREQRVWLWČFKWRVSUiYFĤ.
8MLãĢRYDFt IXQNFH LQWHUQtKR DXGLWX ]DMLVWt QH]iYLVOi VWDQRYLVND NH VSROHKOLYRVWL D ~þLQQRVWL
IXQJRYiQt ĜtGLFtFK D NRQWUROQtFK PHFKDQLVPĤ IXQJXMtFtFK YH VGtOHQp RGSRYČGQRVWL
schvalujícího orgánu a schvalující osoby.
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6RXþiVWt YêVOHGNĤ þLQQRVWL LQWHUQtKR DXGLWX MVRX XSR]RUQČQt QD VODEp VWUiQN\ Ĝt]HQt
a kontroly vHĜHMQêFKILQDQFtDSRGOHSRWĜHE\LGRSRUXþHQtSURMHMLFK]OHSãHQt7DWR þLQQRVWVH
ĜtGtVRXERUHPSUDYLGHODHWLN\REVDåHQêFKY návrhu zákona a PH]LQiURGQČX]QDQpPUiPFL
profesionální praxe interního auditu.
V UiPFL ~SUDY\ SĜH]NXPX ~þLQQRVWL QDVWDYHQêFK V\VWpPX QiYUK ]iNRQD SĜLQiãt ]iVDGQt
]PČQX 0inisterstvo financí již nebude SURYiGČW NRQWUROX ]DPČĜHQRX jen QD RYČĜHQt SOQČQt
]iNRQQêFK SRåDGDYNĤ DOH EXGH SURYiGČW vrchníDXGLW ]HMPpQD DXGLW V\VWpPX D SĜtSDGQČ
audity operací jako podklad pro audit systému. CtOHPWRKRWRSĤVREHQtPiEêW QHMHQRYČĜHQt
QDSOĖRYiQt GLNFH ]iNRQD DOH L Y\KRGQRFHQt QDSOĖRYiQt FtOH Ĝt]HQt D NRQWURO\ YHĜHMQêFK
ILQDQFt D ~þLQQRVW D SĜLPČĜHQRVW QDVWDYHQt V\VWpPX Ĝt]HQt D RFKUDQ\ YHĜHMQêFK ILQDQFt
9êVOHGNHP WČFKWR DXGLWĤ PDMt EêW ]HMPpQD GRSRUXþHQt NH ]OHSãHQt FHONRYpKR IXQJRYiQt
systému.
VrchníDXGLW 0LQLVWHUVWYD ILQDQFt VH ]DPČĜt QD V\VWpPRYp QHGRVWDWN\ D QHVRXODG V platnou
SUiYQt ~SUDYRX 9êVOHGNHP MHKR þLQQRVWL YãDN Pi EêW ]SČWQi vazbu o fungování systému
Ĝt]HQt D NRQWURO\ YHĜHMQêFK ILQDQFt QD YãHFK ~URYQtFK YHĜHMQp VSUiY\ SRGOH NWHUp O]H FHOê
V\VWpPOpSHPHWRGLFN\ĜtGLWDUR]YtMHW
3URVWĜHGQLFWYtP tohoto nástroje E\ PČOR 0LQLVWHUVWYR ILQDQFt GiW XMLãWČQt YOiGČ která je
RGSRYČGQi]DSOQČQtVWiWQtKRUR]SRþWXže s YHĜHMQêPLILQDQFHPLQDSĜtþYHĜHMQRXVSUiYRXMH
QDNOiGiQR ~þHOQČ KRVSRGiUQČ D HIHNWLYQČ 9êVOHGNHP EXGH GRSRUXþHQt SUR ]OHSãHQt
DGUHVRYDQp SĜtVOXãQp RUJDQL]DFL D WDNp LQIRUPDFH YH NWHUêFK REODVWHFK MH QH]E\WQp
poskytovat cílenou metodickou pomoc ze strany Ministerstva financí.
,QWHUQtDXGLWSRVN\WXMHQH]iYLVOpDREMHNWLYQtXMLãWČQtRIXQNþQRVWLV\VWpPXDGiYiGRSRUXþHQt
NH]OHSãHQt3RNXGVHWtPDXGLWRYDQêVXEMHNWQHEXGHĜtGLWSĜHEtUiQDVHEHRGSRYČGQRVW]D
rizika s tím VRXYLVHMtFt YþHWQČ RGSRYČGQRVWL ]D ãNRGX SRUXãHQt UR]SRþWRYp Ni]QČ QHER
WUHVWQČSUiYQtRGSRYČGQRVWL7tPVHLQWHUQtDXGLWRGOLãXMHRGNRQWURO\9 SĜtSDGČåH]MLãWČQtP
LQWHUQtKR DXGLWX QHEXGH YČQRYiQD GRVWDWHþQi SR]RUQRVW O]H Y SĜtSDGČ PLQLVWHUVWHY WXWR
VNXWHþQRVWHVNDORYDWQDYêERUSURLQWHUQtDXGLWSĜtSDGQČDåQDYOiGQtYêERUSURLQWHUQtDXGLW.
Výbor pro interní audit SRPiKi PLQLVWURYL ĜtGLW UL]LND VRXYLVHMtFt V Ĝt]HQtP D NRQWURORX
YHĜHMQêFKILQDQFt a JDUDQWXMHåHLQWHUQtDXGLWVH]DEêYiWtPþtPVH]abývat má a že SĜLVYp
þLQQRVWL GRGUåXMH VWDQRYHQi SUDYLGOD. Vládní výbor pro audit poskytuje obdobnou službu
YOiGČ MDNR MHMt SRUDGQt RUJiQ9êERU\ SUR DXGLW NWHUp E\ VH PČO\ QRYČ ]DYpVW QD YãHFK
ministerstvech a na úrovni vlády, jsou novinkou v celém systému. V SĜtSDGČ åH ~WYDU
LQWHUQtKR DXGLWX QD PLQLVWHUVWYX ]MLVWt åH QD ]iNODGČ MHKR ]MLãWČQt QHGRãOR N QiSUDYČ
SRVWRXStWXWRYČFYêERUXSURDXGLWNWHUêGRKOpGQHQDWRDE\E\ODSĜLMDWDRSDWĜHQt9 SĜtSDGČ
åH DQL WDWR YDULDQWD QHE\OD ~VSČãQi SRVWRXSt VH FHOp ]MLãWČQt YOiGQtPX YêERUX SUR DXGLW
a FHOi]iOHåLWRVWVHEXGHĜHãLWQD~URYQLYOiG\
,QIRUPDþQtV\VWpPSURNRRUGLQDFLDY\KRGQRFRYiQtĜt]HQtDNRQWURO\YHĜHMQêFKILQDQFt
0LQLVWHUVWYR ILQDQFt MLå GQHV SURYR]XMH LQIRUPDþQt V\VWpP GR QČKRå MVRX YNOiGiQy zprávy
o YêVOHGFtFK ILQDQþQtFK NRQWURO D GiOH LQIRUPDþQt V\VWpP NWHUê REVDKXMH LQIRUPDFH
o plánovaných kontrolách v UiPFL YêNRQX NRQWURO ĜtGLFtPL RUJiQ\ NRQWURO\ X SURVWĜHGNĤ
z EU), s cílem zamezit výkonu duplicitních kontrol. V návaznosti na zásadní požadavek
XSODWĖRYDQê SĜLSRPtQNRYêPL PtVW\ QDSĜtþ YHĜHMQRX VSUiYRX EXGH Y\XåLWt LQIRUPDþQtho
systému SUR ]DPH]HQt YêNRQX GXSOLFLWQtFK NRQWURO UR]ãtĜHQ 'R V\VWpPX EXGRX YNOiGiQ\
LQIRUPDFH R SOiQRYDQêFK ĜtGLFtFK HNRQRPLFNêFK NRQWUROiFK X åDGDWHOĤ D SĜtMHPFĤ YHĜHMQp
=iYČUHþQi]SUiYD5,$N návrhu zákona RĜt]HQtDNRQWUROHYHĜHMQêFKILQDQFt
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ILQDQþQt SRGSRU\ D SRGĜt]HQêFK RUJDQL]DFt 3RYLQQRVW VH EXGH Y]WDKRYDW QD RUJDQL]DFH
VWiWQt VSUiY\ ,QIRUPDþQt V\VWpP QiVOHGQČ Y\KRGQRWt GXSOLFLWX 9\NRQDW NRQWUROX XVWHMQpKR
SĜtMHPFH QHER SURMHNWX EXGH PRåQp MHQ SR ĜiGQpP D DGHNYiWQtP RGĤYRGQČQt 6RXþiVWt
V\VWpPX EXGRX L YêVOHGN\ WČFKWR NRQWURO ([LVWHQFH D Y\XåtYiQt WRKRWR V\VWpPX QDSRPĤåH
QDSOQČQt ]iVDG\ MHGQRWQpKR DXGLWX VLQJO DXGLW  MHKRå FtOHP MH ]DMLVWLWRPH]HQt GXSOLFLWQtch
NRQWURODVGtOHQtMHMLFKYêVOHGNĤ
Systém bude v UHiOQpP þDVH REVDKRYDW LQIRUPDFH R ]iYDåQêFK ]MLãWČQtFK NWHUp E\O\
odhaleny v GĤVOHGNX SĤVREHQt NRQWUROQtFK D DXGLWQtFK PHFKDQLVPĤ YL]   QiYUKX
]iNRQD  1D UR]GtO RG VWiYDMtFtKR VWDYX VH QHEXGRX RGHY]GiYDW MHQ LQIRUPDFH R ]MLãWČQt
VDPRWQpPDOHSUĤEČåQČVHEXGRXGRSOĖRYDWLLQIRUPDFHRQDYD]XMtFtPĜt]HQtQHERSĜLMtPiQt
RSDWĜHQt N QiSUDYČ D WR YþHWQČ YêVOHGNX 3ĤMGH WHG\ R ]iVDGQt ]GURM LQIRUPDFt SUR
Y\KRGQRFHQt ~þLQQRVWL L QDYD]XMtFt SUiYQt UHJXODFH NWHUi SULPiUQČ QHQt DQL QHPĤåH EêW
VRXþiVWtĜt]HQtD NRQWURO\YHĜHMQêFKILQDQFtQDSĜSUiYQtUHJXODFHXNOiGiQtVDQNFt
'R V\VWpPX EXGRX YNOiGiQ\ VWHMQČ MDNR GQHV L YêURþQt ]SUiY\ RG YãHFK VXEMHNWĤ NWHUp
KRVSRGDĜtV YHĜHMQêPLSURVWĜHGN\1iYUKHP]iNRQDGRFKi]tN ]iVDGQt~SUDYČREVDKXWČFKWR
zpráv. Na ]iNODGČ LQIRUPDFt Rbsažených v WpWR ]SUiYČ EXGH PRåQp XVX]RYDW QD Y\]UiORVW
a PtUXQDVWDYHQtFHOpKRV\VWpPXĜt]HQtDNRQWURO\YHĜHMQêFKILQDQFt9êURþQt]SUiY\DWRMDN
za oblast kontroly, tak za oblast interní audit, budou Ministerstvem financí vyhodnocovány.
3ĜL WRPWR Y\KRGQRFRYiQt VH SĜHGSRNOiGi Y\XåLWt L GDOãtFK LQIRUPDFt VKURPDåćRYDQêFK QD
Ministerstvu financí. S tím souvisí i zDMLãWČQt PRåQRVWL Y\åiGDW VL ~þHWQt ]i]QDP
v HOHNWURQLFNpSRGREČSURVWĜHGQLFWYtP&HQWUiOQtKRV\VWpPX~þHWQtFKLQIRUPDFtVWiWX CSÚIS)
v UiPFL Ĝtdicí ekonomické kontroly a interního auditu. 3ĜHGiYiQt ~þHWQtFK ]i]QDPĤ
v HOHNWURQLFNp SRGREČ SURVWĜHGQLFWYtP &6Ò,6 VH XPRåĖXMH HIHNWLYQČMãt SURYiGČQt
NRQWUROQtFK þLQQRVWt =DYHGHQt HOHNWURQLFNpKR ]SĤVREX SĜHQRVX LQIRUPDFt VH SĜHGSRNOiGi
SRVWXSQČ Y souladu s DNWXiOQtPL PRåQRVWPL GRWþHQêFK ~þHWQtFK MHGQRWHN D v souladu
s QDVWDYHQtP QRYêFK SURFHVĤ D SRVWXSĤ ĜtGicí ekonomické kontroly resp. interního auditu.
9\åiGiQt ~þHWQtFK ]i]QDPĤ EXGH SUREtKDW Y souladu se zásadami a konkrétními pravidly
SURYiGČQtNRQWURO\, tzn., že bude možné pouze v SĜtSDGČVWDQGDUGQtFKNRQWUROQtFKþLQQRVWt
V WRPWR NRQWH[WX EXGH Wpå ]DMLãWČQD WHFKQLFNi VWUiQND D QH]E\WQi DXGLWQt VWRSD ]SĤVREX
]DGiYiQt SRåDGDYNĤ QD SĜHQRV Y\åiGDQêFK ~þHWQtFK ]i]QDPĤ 3ĜHGiYiQt ~þHWQtFK
]i]QDPĤ Y elektroniFNp SRGREČ SURVWĜHGQLFWYtP &6Ò,6 MH Y souladu s usnesením vlády
þ 980/2013 ze dne 18. prosince 2013 k QiYUKX GDOãtKR SRVWXSX ]HIHNWLYQČQt YêNRQX VWiWQt
statistické služby a revize v oblasti výkaznictví a evidencí, kterým se v þO ,, ERG  XNOiGi
ÄþOHQĤP YOiG\ D YHGRXFtP RVWDWQtFK VSUiYQtFK ~ĜDGĤ ]RKOHGQLW H[LVWHQFL &HQWUiOQtKR
V\VWpPX ~þHWQtFK LQIRUPDFt VWiWX VSUDYRYDQpKR 0LQLVWHUVWYHP ILQDQFt SĜL WYRUEČ SUiYQtFK
SĜHGSLVĤ XSUDYXMtFtFK REODVW VKURPDåćRYiQt ~þHWQtFK ]i]QDPĤ D GDOãtFK LQIRUPDFí
z ~þHWQLFWYt ~þHWQtFK MHGQRWHN SUR SRWĜHE\ VWiWX YþHWQČ PRQLWRURYDFtFK ]MLãĢRYDFtFK
a NRQWUROQtFKþLQQRVWtRUJiQĤYHĜHMQpVSUiY\³
9êURþQtVKUQXWtSĜHGNOiGDQp0LQLVWHUVWYHPILQDQFtYOiGČD1HMY\ããtPXNRQWUROQtPX~ĜDGXPi
]D FtO SRVN\WQRXW SĜHGVWDYX R REMHPX SURVWĜHGNĤ NWHUi SRGOpKi SĜH]NXPX SRGOH QiYUKX
]iNRQD R VRXYLVHMtFt FK\ERYRVWL D WDNp GĤOHåLWRX ]SČWQRX YD]EX R ~þLQQRVWL QDVWDYHQt
FHOpKR V\VWpPX D R SĜtSDGQêFK QHGRVWDWFtFK 3ĤMGH WHG\ R GĤOHåLWê SRGNODG SUR DQDOê]X
V\VWpPXĜt]HQtDNRQWURO\YHĜHMQêFKILQDQFtSURYiGČQRXY URþQtFKLQWHUYDOHFKWDNDE\PRKO\
EêW QDYUåHQ\ YKRGQi RSDWĜHQt NH ]YêãHQt RFKUDQ\ YHĜHMQêFK ILQDQFt 3ĤMGH R RSDWĜHQt
NRQFHSþQtKR OHJLVODWLYQtKR QHER PHWRGLFNpKR FKDUDNWHUX -HOLNRå SULPiUQtP DGUHViWHP
=iYČUHþQi]SUiYD5,$N návrhu zákona RĜt]HQtDNRQWUROHYHĜHMQêFKILQDQFt
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YêURþQtKRVKUQXWtEXGHYOiGDMDNRQHMY\šší orgán moci výkonné, bude vyhodnocení systému
D QDYUåHQêP RSDWĜHQtP YČQRYiQD ]iVDGQt SR]RUQRVW 9OiGD Y UiPFL SURMHGQiYiQt YêURþQt
VKUQXWt PĤåH SĜtPR XORåLW SRYLQQRVW UHDOL]RYDW QDYUKRYDQi SĜtSDGQČ GDOãt RSDWĜHQt
VPČĜXMtFtFKNH]YêãHQtRFKUDQ\YHĜHMQêFK ILQDQFtD~þLQQRVWLFHOpKRV\VWpPX
-HOLNRå MGH R UR]ãtĜHQt Y\XåLWt VWiYDMtFtKR LQIRUPDþQtKR V\VWpPX QHSĜHGSRNOiGDMt VH
GRGDWHþQp QiNODG\ QDG UiPHF MLå VFKYiOHQêFK REMHPĤ YHĜHMQêFK SURVWĜHGNĤ XUþHQêFK QD
jeho rozvoj.
=KRGQRFHQtGRSDGĤUHJXODFHSRDplikaci zákona
0LQLVWHUVWYR ILQDQFt Y\SUDFXMH GR  OHW SR QDELWt ~þLQQRVWL ]iNRQa R Ĝt]HQt D NRQWUROH
YHĜHMQêFKILQDQFt zprávu k ]KRGQRFHQtGRSDGĤUHJXODFH3ĜHGPČWHP]SUiY\EXGH
-

GRVDåHQtFtOĤVWDQRYHQêFKY ]iYČUHþQp]SUiYČ5,$
VRXODGSĜHGSRNOiGDQêFKGRSDGĤUHJXODFHVHVNXWHþQêPLGRSDG\
YêVN\WQHRþHNiYDQêFKGRSDGĤ.

'RVDåHQtFtOĤVWDQRYHQêFKY ]iYČUHþQp]SUiYČ5,$EXGHY\KRGQRFHQRQD]iNODGČ
-

-

NRPSDUDWLYQt DQDOê]\ LQWHUQtFK SĜHGSLVĤ XSUDYXMtFtFK SURFHV\ ĜtGLFt NRQWURO\
QDVWDYHQêFKSRGOHVRXþDVQp~SUDY\Dpodle návrhu zákona u vybraných organizací
D~]HPQČVDPRVSUiYQêFKFHONĤ
vyhodnocení zpráv z externího hodnocení interního auditu
Y\KRGQRFHQtYêURþQtFKURþQtFK]SUiY
Y\KRGQRFHQt ]iNRQQp SRYLQQRVWL Y\NRQDW ]NRXãNX SURIHVQt ]SĤVRELORVWL LQWHUQtKR
auditora
vyhRGQRFHQtIXQNþQRVWLLQIRUPDþQtKRV\VWpPX0LQLVWHUVWYDILQDQFt

+ODYQtPLNULWpULLY\KRGQRFHQtGRVDåHQtVWDQRYHQêFKFtOĤMVRX
-

9

VURYQiQtSRþWXDFKDUDNWHUXSRORåHNYHYêURþQtFK]SUiYiFK
]DSRMHQtNRQWUROQtFKVXEMHNWĤGRLQIRUPDþQtKRV\VWpPX0LQLVWHUVWYDILQDQFt
Y\XåLWHOQRVWNRQWUROQtFK]MLãWČQtXYtFHNRQWUROQtFKRUJiQĤ
srovnání rolí ve schvalovacím procesu, délky a složitosti schvalovacího procesu

Konzultace a zdroje dat

3ĜL Y\SUDFRYiQt ]SUiY\ 5,$ ]SUDFRYDWHO Y\FKi]HO ] YêVOHGNĤ NRQ]XOWDFt V odborníky
*HQHUiOQtKR ĜHGLWHOVWYt SUR UR]SRþHW (YURSVNp NRPLVH D RUJiQĤ YHĜHMQp VSUiY\
z PH]LQiURGQČ X]QiYDQêFK ]NXãHQRVWt D Y QHSRVOHGQt ĜDGČ L ]H ]NXãHQRVWt ] QH~VSČãQêFK
SRNXVĤ R QRYHOL]DFL VWiYDMtFtKR ]iNRQD R ILQDQþQt NRQWUROH QHER R SURVD]HQt QiYUKX QRYp
právní regulace.
+ODYQtNRQ]XOWDFHVH]iVWXSFLRUJDQL]DFtYãHFK~URYQtYHĜHMQpVSUiY\E\O\RUJDQL]RYiQ\MLå
SĜHG konánímD SRVOp]H L Y UiPFL YQLWĜQtKR D YQČMãtKR SĜLSRPtQNRYpKR Ĝt]HQt =D ~þHOHP
GRVDåHQt FR QHMYKRGQČMãtKR ĜHãHQt SĜHGPČWQpKR SUREOpPX VH XVNXWHþQily formální
i QHIRUPiOQt NRQ]XOWDFH V GRWþHQêPL VXEMHNW\ WM SĜHGHYãtP V RGERUQRX YHĜHMQRVWt
SĜtVOXãQêPL UHVRUW\ D GDOãtPL ~VWĜHGQtPL VSUiYQtPL ~ĜDG\ ~]HPQtPL VDPRVSUiYQêPL FHON\
dalšími organizacemi, jichž se daná problematika jinak dotýká.
VýsledkeP WČFKWR NRQ]XOWDFt D WDNp SĜHGFKR]tKR NROD SĜLSRPtQNRYpKR Ĝt]HQt MVRX ]HMPpQD
W\WR]iYČU\NWHUpE\O\SURPtWQXW\GRQiYUKX]iNRQD
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x
x
x
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SRQHFKiQtSĜH]NRXPiYiQtKRVSRGDĜHQtÒ6&EH]H]PČQ\
]DYHGHQt9êERUĤSURinterní audit jen u ministerstev,
SRQHFKiQt YHĜHMQRVSUiYQt NRQWURO\ YH IRUPČ ĜtGLFt HNRQRPLFNp NRQWURO\  V aplikací
NRQWUROQtKRĜiGX
UHYL]HVFKYDORYDFtFKSRVWXSĤĜtGLFtHNRQRPLFNpNRQWURO\
GRSOQČQtGĤYRGRYp]SUiY\YþHWQČVFKpPDW

Následující tabulka uvádí vybrané akce související s prezentací návrhu zákona:
Datum setkání

ÒþDVWQtFLVHWNiQt

15. - 16. 10. 2014

1iURGQtNRQIHUHQFHýHVNpKRLQVWLWXWXLQWHUQtFKDXGLWRUĤ

12. 11. 2014

Ministerstvo vnitra - workshop

19. – 20. 11. 2014

Konference Dny Práva

20. 11. 2014

6HWNiQtWDMHPQtNĤREFtVUR]ãtĜHQRXSĤVREQRVWt

10. 12. 2014

6HWNiQtLQWHUQtFKDXGLWRUĤ]H]GUDYRWQtFKSRMLãĢRYHQ

15. 12. 2014

Ministerstvo pro místní rozvoj, Národní orgán pro koordinaci

16. 12. 2014

Setkání se zástupci místních samospráv - UDGDSURYHĜHMQRXVSUiYX

17. 12. 2014

Setkání se zástupci akademické obce

18. 12. 2014

6YD]PČVWDREFt

15. 1. 2015

6HWNiQtLQWHUQtFKDXGLWRUĤ-LKRPRUDYVNpKRD=OtQVNpKRNUDMH

17. 2. 2015

6HWNiQt LQWHUQtFK DXGLWRUĤ 6WĜHGRþHVNpKR NUDMH D KODYQtKR PČVWD
Prahy

23. 2. 2015

Ministerstvo vnitra – SRUDGDSULPiWRUĤVWDWXWiUQtFKPČVW

18. 3. 2015

6HWNiQt LQWHUQtFK DXGLWRUĤ 0RUDYVNRVOH]VNpKR D 2ORPRXFNpKR
kraje

22. 4. 2015

3RVODQHFNi VQČPRYQD – 6HPLQiĜ N QiYUKX =iNRQD R YQLWĜQtP
Ĝt]HQtDNRQWUROHYHYHĜHMQpVSUiYČ

23. -24. 4. 2015

Workshop pro YHĜHMQRXVSUiYX– 1RYpSDUDJUDI\SURYQLWĜQtĜt]HQtD
NRQWUROXDQHENOtþRYpYê]Y\SURLQWHUQtDXGLW

5. 5. 2015

Ministerstvo vnitra – SRUDGD WDMHPQtNĤ REFt V UR]ãtĜHQRX
SĤVREQRVWt PČVWVNêFK þiVWt +ODYQtKR PČVWD 3UDK\ D WDMHPQtNĤ
REFtVSRYČĜHQêPREHFQtP~ĜDGHP6WĜHGRþHVNpKRNUDMH

8. - 9. 6. 2015

Metodické dny MF pro zástupce ministerstev

9. - 10. 6. 2015

0HWRGLFNpGQ\0)SUR]iVWXSFHNUDMVNêFK~ĜDGĤ

12. 6. 2015

6HWNiQtLQWHUQtFKDXGLWRUĤ]GUDYRWQtFKSRMLãĢRYHQ

16. - 17. 6. 2015

Metodické dny MF pro zástupce samostatných kapitol státního
UR]SRþWXDVWiWQtFKIRQGĤ

25. 6. 2015

3RUDGD09ý5VĜHGLWHOLNUDMVNêFK~ĜDGĤ

10. – 21. 8. 2015

„Kulaté stoly“ k návrhu zákona s MHGQRWOLYêPLSĜLSRPtQNRYêPLPtVW\

21. 8. 2015

Jednání s ĜtGtFtPLRUJiQ\D]SURVWĜHGNXMtFtPLVXEMHNW\N PRK podle
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Datum setkání

ÒþDVWQtFLVHWNiQt
návrhu zákona

15. 9. 2015

Jednání se státními fondy k jejich postavení podle návrhu zákona

19. 9. 2015

Dny práva 2015 – SUH]HQWDFHQiYUKX]iNRQDQDDNDGHPLFNpSĤGČ

1. 12. 2015 – 8. 1.
2016

6FKĤ]N\ V jednotlivými SĜLSRPtQNRYêPL PtVW\ N QiYUKX Y\SRĜiGiQt
SĜLSRPtQHNDSUH]HQWDFL]PČQY návrhu zákona

25. 1. 2016

.RQIHUHQþQt Y\SRĜiGiQt D SUH]HQWDFH QiYUKX ]iNRQD ĜHGLWHOĤP
NUDMVNêFK~ĜDGĤ

8. 2. 2016

Promítnutí zákona do praxe obcí – SUH]HQWDFH ]iVWXSFĤP REFt –
Hradec Králové

3. 3. 2016

3UH]HQWDFH QiYUKX ]iNRQD ]iVWXSFĤP 606 ý5 D VWDURVWĤP Y
Jihomoravském kraji

13. – 14. 4. 2016

:RUNVKRSý,,$– âDFK\LQWHUQtKRDXGLWXYHYtUXOHJLVODWLYQtFK]PČQ

11. 5. 2016

3UH]HQWDFHQiYUKX]iNRQD]iVWXSFĤP602ý5

Tabulka 14 Vybrané akce související s prezentací zákona
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=KRGQRFHQtNRUXSþQtFKUL]LN &,$
=KRGQRFHQtQDSOĖRYiQtNULWpULt

9.1

9.1.1

3ĜLPČĜHQRVW

&tOHP QiYUKX ]iNRQD MH ]DMLVWLW OHJLVODWLYQt ĜHãHQt MHGQRWQpKR UHåLPX RFKUDQ\ YHĜHMQêFK
SURVWĜHGNĤ YQLWURVWiWQtFK L ]DKUDQLþQtFK  ]YêãHQt PDQDåHUVNp RGSRYČGQRVWL Y orgánech
a RUJDQL]DFtFKYHĜHMQpVSUiY\7RKRWRFtOHPiEêWGRVDåHQR]HMPpQDSURVWĜHGQLFWYtm:
x
x
x

QDVWDYHQt SRGPtQHN SUR ]DYHGHQt XGUåRYiQt D ]GRNRQDORYiQt Ĝt]HQt D kontroly
YHĜHMQêFKILQDQFt
posílení zásad úplného kontrolního procesu v souladu s mezinárodními standardy
INTOSAI 24 a evropskou dobrou praxí, 25a
posílení koordinace a dozoru nad systém\YQLWĜQtKRĜt]HQtD kontroly.

Návrh je ve vztahu k FtOL FR GR IRUP\ L REVDKX SĜLPČĜHQê 1iYUK ]iNRQD RGUiåt ]PČQX
koncepce v REODVWLĜt]HQtDNRQWURO\YHĜHMQêFKILQDQFtNWHUiMHGĤVOHGNHPSĜLUR]HQpKRYêYRMH
v rámci celé Evropské unie. V V\VWpPHFK Ĝt]HQt D NRQWURO\ YHĜHMQêFK ILQDQFt GRFKi]t
k GĤVOHGQpPX UR]GČOHQt D RGGČOHQt RYČĜRYDFtFK PHFKDQLVPĤ ĜtGLFt HNRQRPLFNp NRQWURO\
interního auditu a harmonizace v SRGREČ NRRUGLQDFH þLQQRVWL D GR]RUX QDG GRGUåRYiQtP
ustanovení Návrhu zákona.
1iYUK ]iNRQD MDVQČ GHILQXMH RGSRYČGQRVW NRQNUpWQtFK RUJiQĤ D RVRE ]D ]DYHGHQt
udržování a ]GRNRQDORYiQt NRQWUROQtFK PHFKDQLVPĤ QH]E\WQêFK SUR YêNRQ ĜiGQp VSUiY\
YþHWQČSOQČQtVFKYiOHQêFKYHĜHMQêFKUR]SRþWĤDKRVSRGDĜHQtV YHĜHMQêPLSURVWĜHGN\
.RPSHWHQFH RUJiQĤ YHĜHMQp VSrávy jsou Návrhem zákona upravovány pouze v nezbytném
UR]VDKXNWHUêMHSRWĜHEQêNHVSOQČQtFtOĤSUiYQt~SUDY\'RFKi]tN SRVtOHQtNRPSHWHQFtSĜL
kontrole nakládání a KRVSRGDĜHQt V YHĜHMQêPL SURVWĜHGN\ 7\WR NRPSHWHQFH EXGRX
XSODWĖRYiQ\ ]HMPpQD YH Y]WDKX N MLQêP RUJiQĤP QHER RUJDQL]DFtP YHĜHMQp VSUiY\ þtPå
dojde k SRVtOHQt FHONRYp RGSRYČGQRVWL ]D YHĜHMQp SURVWĜHGN\ 9ĤþL I\]LFNêP D SUiYQLFNêP
RVREiP]ĤVWiYDMtNRPSHWHQFHRUJiQĤYHĜHMQpVSUiY\QD~URYQLSĤYRGQtKR]iNRQDRILQDQþQt
NRQWUROH3ĜtVOXãQêPNRPSHWHQFtPRUJiQĤYHĜHMQpVSUiY\RGSRYtGiQDVWDYHQtRGSRYČGQRVWL
]DSOQČQtXORåHQêFKSRYLQQRVWt
9.1.2

Efektivita

1iYUK ]iNRQD UHDJXMH QD SUREOHPDWLFNi XVWDQRYHQt SĤYRGQtKR ]iNRQD R ILQDQþQt NRQWUROH
0ČOE\SĜLVSČWNHVQtåHQtDGPLQLVWUDWLYQt]iWČåHYãHFKGRWþHQêFK VXEMHNWĤDRGVWUDQLWYêNRQ
duplicitních kontrol. K WRPX VPČĜXMH ĜDGD RSDWĜHQt D QiVWURMĤ NWHUp 1iYUK ]iNRQD QRYČ
QDVWDYXMHQHERSĜHEtUiVH]iVDGQtPL~SUDYDPL] SĤYRGQtKR]iNRQDRILQDQþQtNRQWUROH
9HĜHMQi VSUiYD MH VFKRSQD NRQWURORYDW D Y\QXFRYDW GRGUåRYiQt QDYUåHQp UHJXODFH 3UiYČ
SRVtOHQt QDVWDYHQt NRQWUROQtFK PHFKDQLVPĤ YH YHĜHMQp VSUiYČ SĜL QDNOiGiQt D KRVSRGDĜHQt
s YHĜHMQêPL SURVWĜHGN\ MH MHGQtP ] KODYQtFK FtOĤ 1iYUKX ]iNRQD D SUROtQi VH GR FHOp ĜDG\
konkrétních ustanovení. V WRPWR SĜtSDGČ MGH ]HMPpQD R VWDQRYHQt NRQNUpWQt RGSRYČGQRVWL
MHGQDN ]D VYČĜHQp YHĜHMQp SURVWĜHGN\ D MHGQDN ]D ]DYHGHQt systému Ĝt]HQt D kontroly

24

0H]LQiURGQtVWDQGDUG\,1726$,SURYQLWĜQtNRQWUROQtV\VWpPYHĜHMQpKRVHNWRUXY\GDQpYURFH

1DĜt]HQt (8(85$720 þ(95236.e+23$5/$0(178$5$'<]HGQHNWHUêPVHVWDQRYtILQDQþQtSUDYLGOD
RVRXKUQQpPUR]SRþWX8QLHDR]UXãHQtQDĜt]HQt5DG\ (6(XUDWRP þ
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YHĜHMQêFKILQDQFtNWHUêEXGHGRVWDWHþQČ~þLQQêDE\MHRFKUiQLO.]YêãHQtHIHNWLYLW\SORãQp
kontroly a vynucování dodržování této rHJXODFH SĜLVStYi L LQIRUPDþQt V\VWpP SURYR]RYDQê
Ministerstvem financí, u QČKRå1iYUK]iNRQDURYQČåQDYUKXMHNRQNUpWQt~SUDY\
9.1.3

2GSRYČGQRVW

1D UR]GtO RG SĤYRGQtKR ]iNRQD R ILQDQþQt NRQWUROH GRFKi]t Y rámci Návrhu zákona
k MDVQpPX Y\PH]HQt RGSRYČGQRVWL NRQNUpWQtFK RUJiQĤ D RVRE ]D ]DYHGHQt XGUåRYiQt
a ]GRNRQDORYiQtNRQWUROQtFKPHFKDQLVPĤQH]E\WQêFKSURYêNRQĜiGQpVSUiY\YþHWQČSOQČQt
VFKYiOHQêFKYHĜHMQêFKUR]SRþWĤDKRVSRGDĜHQtVYHĜHMQêPLSURVWĜHGN\
9 V\VWpPHFK Ĝt]HQt D NRQWURO\ YHĜHMQêFK ILQDQFt GRFKi]t X NRQWUROQtFK PHFKDQLVPĤ
k GĤVOHGQpPX UR]GČOHQt NRPSHWHQFt D RGSRYČGQRVWt PH]L VXEMHNW\ NWHUp EXGRX
]DEH]SHþRYDW ĜtGLFt HNRQRPLFNRX NRQWUROX D LQWHUQt DXGLW ětGLFt HNRQRPLFNRX NRQWUROX
]DMLãĢXMt YHGRXFt ]DPČVWQDQFL Y SUĤEČKX SUYQt Ii]H ~SOQpKRNRQWUROQtKRSURFHVX 1H]iYLVOi
REMHNWLYQt XMLãĢRYDFt D SRUDGHQVNiþLQQRVWMHMtPå FtOHP MH]OHSãRYiQt HIHNWLYQRVWL ĜtGLFtFK D
NRQWUROQtFK PHFKDQLVPĤ MH Y RGSRYČGQRVWL útvaruinterního auditu. Dozor nad dodržováním
zákona je v RGSRYČGQRVWL 0LQLVWHUVWYD ILQDQFt NWHUi N WRPX NURPČ OHJLVODWLYQtFK RSUiYQČQt
disponuje i SRWĜHEQêPLQIRUPDþQtPV\VWpPHP
3ĜtVOXãQp SUDYRPRFL MVRX WDN UR]ORåHQ\ PH]L RGSRYtGDMtFt SRþHW VXEMHNWĤ RUJiQĤ D RVRE 
YHĜHMQpVSUiY\
9.1.4

Kontrolní mechanismy

1DVWDYHQtRGSRYtGDMtFtFKNRQWUROQtFKPHFKDQLVPĤN RFKUDQČYHĜHMQêFKSURVWĜHGNĤMHMHGQtP
z KODYQtFK FtOĤ 1iYUKX ]iNRQD 9 Návrhu zákona jsou obsaženy nástroje k zamezení
negativních tendencí v REODVWL KRVSRGDĜHQt D QDNOiGiQt V YHĜHMQêPL SURVWĜHGN\ YþHWQČ
]DKUDQLþQtFKSURVWĜHGNĤSRVN\WRYDQêFK]UR]SRþWX (YURSVNpXQLHDMLQêFKVWiWĤ'iOH1iYUK
zákona obsahuje nástroje, pomocí kterých bude možné dosáhnout vyšší míry
transparentnosti, což snižuje prostor pro podvodná jednání a korupci nejen v rozhodovacích
procesech.
2þHNiYi VH åH XSODWĖRYiQt WČFKWR QiVWURMĤ VRXþDVQČ SRVtOt UR]SRþWRYRX RGSRYČGQRVW
RUJiQĤD RUJDQL]DFtYHĜHMQpKRVHNWRUXY REODVWL]HIHNWLYQČQtSRVWXSĤMDNYHIi]L]MLãĢRYDFt
tak i YHIi]LQiSUDYQpDWRSURVWĜHGQLFWYtPYêUD]QČMãtKR]DSRMHQtLQIRUPDþQtFKWHFKQRORJLt
6XEMHNW\ YHĜHMQp VSUiY\ RUJiQ\ D RVRE\  Y]iMHPQČ VSROXSUDFXMt Y UiPFL Ĝt]HQt D NRQWURO\
YHĜHMQêFK ILQDQFt V WtP åH RGSRYČGQRVW ]D NRRUGLQDFL WpWR VSROXSUiFe má Ministerstvo
financí.
9.2

Specifické podmínky
9.2.1

Poptávková stránka

1iYUK]iNRQDXSUDYXMHĜt]HQtDNRQWUROXYHĜHMQêFKILQDQFtQDYãHFK~URYQtFKYHĜHMQpVSUiY\
kde jsou zahrnuty jak organizace státní správy, tak i územní samosprávy. Ve všech
RUJDQL]DFtFKQDNWHUp1iYUK]iNRQDGRSDGiPXVtEêW]DYHGHQ\SRVWXS\ĜtGLcí ekonomické
NRQWURO\ 1iYUK ]iNRQD VWDQRYt ]iNODGQt SRåDGDYN\ D SRGPtQN\ MHMLFK SUĤEČKX DYãDN
výsledná realizace, zejména ve vztahu k SRþWX ]DSRMHQêFK RVRE QHER N RUJDQL]DþQt
VWUXNWXĜH MH Y souladu s NRQFHSFt NWHURX WHQWR 1iYUK ]iNRQD SĜHEtUi D MH WHGy ponechána
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QD UR]KRGQXWt NRQNUpWQtKR RUJiQX 5HDOL]DFH SRVWXSĤ ĜtGLFt HNRQRPLFNp NRQWURO\ SUREtKi
RSHUDWLYQČQDGHQQtEi]L
Další útvar, který plní v V\VWpPX YQLWĜQtKR Ĝt]HQt D NRQWURO\ Yê]QDPQRX IXQNFL MH
útvarinterního auditu. Tento útvar není nutné ]ĜtGLWXYãHFKRUJDQL]DFtYHĜHMQpVSUiY\DOHMHQ
u WČFK X QLFKå MH UL]LNR ] SRKOHGX MHMLFK YHOLNRVWL QHER REMHPX VSUDYRYDQêFK SURVWĜHGNĤ
QHMY\ããt 1iYUK ]iNRQD VWDQRYt SRGPtQN\ ]D NWHUêFK VH WHQWR ~WYDU ]ĜL]XMH Útvarinterního
DXGLWX NURPČRYČĜRYiQtNWHUpY\NRQiYiXYQLWĜRUJDQL]DFHXQLFKåMH]Ĝt]HQD PiSĤVREQRVW
k RYČĜRYiQtRSHUDFHILQDQFRYDQp] YHĜHMQpKRUR]SRþWXLXSĜtMHPFĤYHĜHMQpILQDQþQtSRGSRU\
nebo u VXEMHNWĤNWHUpMVRXMLPSRGĜt]HQ\ QDSĜXSĜtVSČYNRYêFKRUJDQL]DFt 
Ve srovnání s SĤYRGQtP ]iNRQHP R ILQDQþQt NRQWUROH GRFKi]t N SRVtOHQt RGSRYČGQRVWL
konkrétních osob.
1iYUK ]iNRQD VWDQRYt ]iNODGQt SRåDGDYN\ QD SRGNODG\ QD MHMLFKå ]iNODGČ GRFKi]t
k UR]KRGRYiQt QHER NWHUp MVRX SĜHGPČWHP RYČĜRYiQt D WDNp QD MHMLFK YêVWXS\ VURY QDSĜ
auditQtVWRSDDXGLWQt]SUiYDYêURþQt]SUiY\DM 
9êNRQIXQNFtDþLQQRVWtY UiPFLĜt]HQtDNRQWURO\YHĜHMQêFKILQDQFtY\åDGXMHĜDGXRGERUQêFK
znalostí. Spektrum požadovaných znalostí se liší v závislosti od toho, o kterou oblast
V\VWpPX MGH =iNRQ YêVORYQČ VWDQRYt ]iNODGQt SRåDGDYN\ NWHUp PXVt VSOĖRYDW RVRE\
Y\NRQiYDMtFt LQWHUQt DXGLW SRåDGDYN\ QD Y]GČOiQt D SUD[L  'iOH ]iNRQ Y SĜtSDGČ LQWHUQtKR
auditu stanoví podmínky ]NRXãN\SURIHVQt]SĤVRELORVWLLQWHUQtKRDXGLWRUD.
9.2.2

Nabídková stránka

Návrh zákona upravuje vztahy v V\VWpPX Ĝt]HQt D NRQWURO\ YHĜHMQêFK ILQDQFt YãHFK ~URYQt
RUJDQL]DFHYHĜHMQpVSUiY\7RXWRSUiYQt~SUDYRXMVRXGRWþHQpW\WRVXEMHNW\
a) VSUiYFL NDSLWRO VWiWQtKR UR]SRþWX VWiWQt IRQG\ ~]HPQt VDPRVSUiYQp FHON\
PČVWVNp þiVWL KODYQtKR PČVWD 3UDK\, dobrovolné svazky obcí, regionální rady
UHJLRQĤVRXGUåQRVWLD]GUDYRWQtSRMLãĢRYQ\
b) RUJDQL]DþQt VORåN\ VWiWX NWHUp QHMVRX VSUiYFL NDSLWRO\ VWiWQtKR UR]SRþWX VWiWQt
SĜtVSČYNRYp RUJDQL]DFH SĜtVSČYNRYp RUJDQL]DFH ]Ĝt]HQp ~]HPQtP
VDPRVSUiYQêP FHONHP PČVWNRX þiVWt KODYQtKR PČVWD 3UDK\ QHER GREURYROQêP
VYD]NHP REFt SĜtVSČYNRYp RUJDQL]DFH N QLPå IXQNFL ]ĜL]RYDWHOH SOQt SRGOH
VWDWXWX VWDWXWiUQtKR PČVWD MHKR PČVWVNê REYRG QHER PČVWVNi þiVW ãNROVNp
SUiYQLFNpRVRE\]Ĝt]HQp0LQLVWHUVWYHPãNROVWYtPOiGHåHDWČORYêFKRY\~]HPQtP
samosprávným celkem nebo dobrovolným svazkem obcí,
c) SRVN\WRYDWHOpYHĜHMQpILQDQþQtSRGSRU\
d) SĜtMHPFLYHĜHMQpILQDQþQtSRGSRU\
e) GRGDYDWHOp ]ERåt SUDFt QHER VOXåHE KUD]HQêFK RYČĜRYDQêPL VXEMHNW\ MDNR
povinné osoby),
f) YHĜHMQp Y\VRNp ãNRO\ D YHĜHMQp Yê]NXPQp LQVWLWXFH NWHUp PDMt VSHFLILFNp
postavení.
2þHNiYiVHåHQDYUKRYDQiSUiYQt~SUDYDSĜLQHVH~VSRU\DWRMDNQDVWUDQČRUJiQĤYHĜHMQp
VSUiY\ WDN QD VWUDQČ åDGDWHOĤ D SĜtMHPFĤ YHĜHMQp ILQDQþQt SRGSRU\ SĜHGHYãtP
SURVWĜHGQLFWYtPVQtåHQtDGPLQLVWUDWLYQt]iWČåHY GĤVOHGNXRGVWUDQČQtGXSOLFLWQtFKNRQWURO
1iYUK]iNRQDSRVLOXMHNRQWUROQtPHFKDQLVP\NWHUpVRXYLVtVH]DGiYiQtPYHĜHMQêFK]DNi]HN
YL]SRVWXS\ĜtGLFtHNRQRPLFNpNRQWURO\ 0tUDtransparentnostidotþHQêFKVXEMHNWĤPĤåHEêW
UĤ]Qi
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9.3

Transparentnost DRWHYĜHQiGDWD

1iYUK]iNRQDQHY\WYiĜtåiGQpSRYLQQRVWLNH]YHĜHMĖRYiQtLQIRUPDFtQHERĢWDWRSRYLQQRVWMH
upravena v MLQêFK SUiYQtFK SĜHGSLVHFK NWHUp ]ĤVWiYDMt 1iYUKHP ]iNRQD QHGRWþHQ\ QDSĜ
]iNRQþ6ERVYRERGQpPSĜtVWXSXNLQIRUPDFtPYH]QČQtSR]GČMãtFKSĜHGSLVĤ
]iNRQþ6ERYHĜHMQêFK]DNi]NiFKYH]QČQtSR]GČMãtFKSĜHGSLVĤ 
K posílení transparentnosti SĜLVStYi1iYUK]iNRQDSURVWĜHGQLFWYtPSRåDGDYNĤQDXFKRYiYiQt
DXGLWQt VWRS\ ]H YãHFK GUXKĤ RYČĜRYiQt 7R XPRåĖXMH GRKOHG D QiVOHGQČ SĜH]NRXPání
MHGQRWOLYêFK UR]KRGQXWt QHER NRQWURO NWHUp PDMt GRSDG QD QDNOiGiQt D KRVSRGDĜHQt
s YHĜHMQêPLSURVWĜHGN\6 WtPVRXYLVtLY\XåtYiQtLQIRUPDþQtKRV\VWpPX0LQLVWHUVWYDILQDQFt
8FHOHQiLQIRUPDFHRQDVWDYHQtV\VWpPĤĜt]HQtDNRQWURO\YHYHĜHMQpVSUiYČEXde obsažena
YH YêURþQtP VKUQXWt R VWDYX D YêYRML NWHUp ]SUDFRYiYi 0LQLVWHUVWYR ILQDQFt QD ]iNODGČ GDW
z LQIRUPDþQtKRV\VWpPX9êURþQtVKUQXWtVH]YHĜHMĖXMHQDZHEX0LQLVWHUVWYDILQDQFt9êURþQt
VKUQXWt REVDKXMH YêVOHGN\ GRVDåHQp SĜL XVNXWHþĖRYiQt RSDWĜHQt NWHUp SĜLMDOD YOiGD ýHVNp
UHSXEOLN\VRXKUQQp~GDMH]YêURþQtFKNRQWUROQtFK]SUiYDYêURþQtFKDXGLWQtFK]SUiY
9.4

3ĜLPČĜHQRVWSRVWXSĤSURFHVĤDVDQNFt

Návrh zákona vychází z GREUpSUD[HUHSUH]HQWRYDQpPH]LQiURGQČX]QiYDQêPLVWDQGDUG\ 26
v oblasti nastavení vQLWĜQtKR Ĝt]HQt D NRQWURO\ D NRQFHSþQtPL L OHJLVODWLYQtPL GRNXPHQW\
Evropské unie 271DUR]GtORGSĤYRGQtKR]iNRQDRILQDQþQtNRQWUROHGRFKi]tN SĜLPČĜHQpPX
UR]ãtĜHQt RGSRYČGQRVWL RUJiQĤ D RVRE NWHUp VH QD þLQQRVWHFK V\VWpPX Ĝt]HQt D kontroly
YHĜHMQêFKILQancí podílejí.
9.5

6EČUGDWR]MLãWČQêFKNRUXSþQtFKUL]LFtFK

V SUD[LVHY\VN\WXMtNRUXSþQtNDX]\NWHUpMVRXGĤVOHGNHPVHOKiQtV\VWpPXĜt]HQtD kontroly
YHĜHMQêFK ILQDQFt 9KRGQêP QDVWDYHQtP Ĝt]HQt D NRQWURO\ YHĜHMQêFK ILQDQFt Y souladu
s SRGPtQNDPL NWHUp XSUDYXMH 1iYUK ]iNRQD GRFKi]t N Yê]QDPQpPX VQtåHQt NRUXSþQtho
UL]LND1DUR]GtORGSĤYRGQtKR]iNRQDRILQDQþQtNRQWUROHGRFKi]tN SUHFL]QČMãtPXRGGČOHQt
SUDYRPRFt D RGSRYČGQRVWt D SRVtOHQt NRQWUROQtFK PHFKDQLVPĤ SĜL QDNOiGiQt V YHĜHMQêPL
SURVWĜHGN\1DFHOêV\VWpPGRKOtåtQH]iYLVOêLQWHUQtDXGLW9 SĜtSDGČHYURSVNêFKSURVWĜHGNĤ
jde také o Auditní orgán, v SĜtSDGČ QiURGQtFK SURVWĜHGNĤ WDNp o jiné útvary Ministerstva
financí.

26

0H]LQiURGQtVWDQGDUG\,1726$,SURYQLWĜQtNRQWUROQtV\VWpPYHĜHMQpKRsektoru, vydané v roce 2006.

27 1DĜt]HQt (8(85$720 þ(95236.e+23$5/$0(178$5$'<]HGQHNWHUêPVHVWDQRYtILQDQþQtSUDYLGOD
RVRXKUQQpPUR]SRþWX8QLHDR]UXãHQtQDĜt]HQt5DG\ (6(XUDWRP þ
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PŘÍLOHA
NÁVRHY PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ
VYHLÁŠKA
ze dne
o vykazování v řízení a kontrole veřejných financí
Ministerstvo financí stanoví podle § 38 odst. 3, § 39 odst. 2, § 40 odst. 4 a § 41 odst. 3 zákona
č. .../... Sb., o řízení a kontrole veřejných financí:
§1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje obsah, strukturu a způsob předávání
a) výroční kontrolní zprávy a
b) výroční auditní zprávy.
§2
Výchozí období
Informace ve zprávách podle § 1 písm. a) a b) se uvádějí podle stavu k 31. prosinci roku,
za který se zpráva vydává.
§3
Obsah, struktura a rozsah výročního zpravodajství
(1) Obsah a struktura výroční kontrolní zprávy je uvedena v příloze č. 1, která je součástí
této vyhlášky.
(2) Obsah a struktura výroční auditní zprávy je uvedena v příloze č. 2, která je součástí
této vyhlášky.
§4
Způsob předávání
Zprávy podle § 1 písm. a) a b) se předávají Ministerstvu financí prostřednictvím
informačního systému Ministerstva financí.
§5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Ministr:
Ing. Babiš v. r.

2
Příloha č. 1
Výroční kontrolní zpráva
Poř. č.
A.
I.
II.
III.
IV.
V.
B.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
C.
I.

ukazatel
Řízení rizik
Identifikace rizik
Stanovení odpovědnosti za řízení rizik
Stanovení vlastníků rizik
Postup řízení rizik
Průběžná aktualizace rizik
Poskytování veřejné finanční podpory
Objem veřejných finančních prostředků poskytnutých příjemcům veřejné finanční
podpory
Počet zahájených řídicích ekonomických kontrol na místě
Objem plněných veřejných výdajů, který byly ověřeny v rámci řídicích
ekonomických kontrol na místě
Počet plánovaných řídicích ekonomických kontrol na místě
Počet řídicích ekonomických kontrol na místě provedených mimo roční plán
Počet vydaných rozhodnutí o porušení rozpočtové kázně
Objem veřejných prostředků obsažených ve vydaných rozhodnutím o porušení
rozpočtové kázně
Objem veřejných prostředků, který byl na základě rozhodnutí o porušení rozpočtové
kázně skutečně odveden
Poskytnuté veřejné prostředky
Došlo ze strany organizace k porušení rozpočtové kázně?
V jaké výši?

3
Příloha č. 2
Výroční auditní zpráva
A. TABULKA ÚDAJŮ O VÝKONECH INTERNÍHO AUDITU
Poř. č.
I.
II.

III.
IV.

V.

VI.

VII.

ukazatel
Celkový počet provedených auditů
z toho - počet plánovaných auditů,
- počet auditů operativně zařazených mimo roční plán.
Celkový počet provedených auditů prostředků ze strukturálních fondů a Fondu
soudržnosti
z toho - počet plánovaných auditů,
- počet auditů operativně zařazených mimo roční plán.
Celkový počet provedených auditů prostředků státního rozpočtu
z toho - počet plánovaných auditů,
- počet auditů operativně zařazených mimo roční plán.
Celkový počet auditů projektů financovaných ze státního rozpočtu (např. GAČR,
TAČR, Rozvojové projekty, Dotační programy aj.)
z toho - počet plánovaných auditů,
- počet auditů operativně zařazených mimo roční plán.
Celkový počet auditů (plných, částečných) provedených prostřednictvím subjektu
zapojeného do interního auditu podle § 25 zákona
z toho - počet plánovaných auditů,
- počet auditů operativně zařazených mimo roční plán.
Celkový počet provedených auditů
z toho - počet finančních auditů,
- počet auditů operací,
- počet auditů systému,
- počet auditů jinak zaměřených.
Celkový objem auditovaných finančních prostředků - z toho
- objem auditovaných prostředků ze strukturálních fondů a Fondu
soudržnosti,
- objem auditovaných finančních prostředků projektů financovaných
ze státního rozpočtu,
- objem auditovaných finančních prostředků státního rozpočtu.

VIII.

Celkový počet poskytnutých poradenských a konzultačních činností správci
veřejného rozpočtu nebo veřejnému subjektu.
IX.
Celkový počet posudků provedených přizvanými osobami k dosažení konkrétního
cíle interního auditu
B. ZŘÍZENÍ SLUŽBY INTERNÍHO AUDITU
Poř. č.
I.
II.

ukazatel
Počet zaměstnanců na stanovenou týdenní pracovní dobu podle § 78 odst. 1
zákoníku práce ve službě interního auditu.
Zdůvodnění v případě, že ve službě interního auditu nejsou zařazeni alespoň 4

4

III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

zaměstnanci na stanovenou týdenní pracovní dobu podle § 78 odst. 1 zákoníku
práce
Zapojení subjektů do interního auditu podle § 25 zákona
- informace o zapojeném subjektu
- míra zapojení subjektu
Má služba interního auditu k naplnění schváleného plánu oddělené veřejné
prostředky v rámci veřejného rozpočtu správce veřejného subjektu nebo veřejného
rozpočtu (finanční částka v Kč).
Má služba interního auditu software k monitorování výsledků provedených auditů
(název softwaru).
Bylo provedeno externího hodnocení kvality interního auditu nezávislým
hodnotitelem.
Byla provedena validace sebehodnocení interního auditu.
Spolupracuje služba interního auditu s externím auditorem.
Je služba interního auditu pravidelně seznamována s výsledky kontroly ze strany
jiných orgánů.

C. ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ SLUŽBY INTERNÍHO AUDITU
Poř. č.
I.

II.

III.
IV.
V.

ukazatel
Celkový počet zjištěných nedostatků v auditorských zprávách v oblasti
z toho - vnitřních norem,
- porušování právních předpisů ČR a EU,
- funkčnosti, přiměřenosti a účinnosti systému řízení a kontroly,
- funkčnost a účinnost řídicích a kontrolních mechanismů,
- řízení rizik,
- zadávání veřejných zakázek,
- hospodaření s majetkem, jeho správou a ochranou,
- pracovně právních vztahů,
- smluvních vztahů,
- ostatní oblasti.
Celkový počet přijatých opatření stanovených v akčním plánu
z toho - počet přijatých opatření ve stanovené lhůtě,
- počet nepřijatých opatření ve stanovené lhůtě,
- počet opatření přesahující svým obsahem plnění kalendářní rok.
Celkový objem vymáhaných veřejných prostředků
z toho - ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti,
- ze státního rozpočtu.
Celkový objem navrácených veřejných prostředků
z toho - ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti,
- ze státního rozpočtu.
Počet stížností na činnost služby interního auditu.

5
VYHLÁŠKA
ze dne
o zkoušce profesní způsobilosti interního auditora
Ministerstvo financí stanoví podle § 28 odst. 7 zákona č. .../... Sb., o řízení a kontrole
veřejných financí:
§1
Obsah, rozsah a způsob provedení zkoušky profesní způsobilosti interního auditora
(1) Asistent interního auditora nebo osoba, která podala žádost o vykonání zkoušky
profesní způsobilosti interního auditora, (dále jen „zkoušený“) koná zkoušku profesní
způsobilosti interního auditora (dále jen „zkouška“) formou písemného testu.
(2) Písemný test obsahuje 30 náhodně vybraných zkušebních otázek ze seznamu
zkušebních otázek. Ke každé zkušební otázce jsou přiřazeny 3 odpovědi, z nichž 1 je správná.
Písemný test trvá 60 minut.
(3) Ministerstvo financí vytvoří zkušební otázky obsažené v seznamu podle odstavce 1 v
rozsahu obsahu zákona o řízení a kontrole veřejných financí a jeho prováděcích předpisů a
Mezinárodních standardů pro profesní praxi interního auditu.
§2
Hodnocení zkoušky
(1) Zkoušený, který správně zodpoví alespoň 22 zkušebních otázek obsažených v
písemném testu, se hodnotí výrokem „vyhověl“; v opačném případě se hodnotí výrokem
„nevyhověl“.
(2) Zkoušený se dále hodnotí výrokem „nevyhověl“, pokud
a) v průběhu zkoušky použije nedovolenou pomůcku,
b) od zkoušky odstoupí, nebo
c) se ke zkoušce bez řádné omluvy nedostaví.
§3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
Ing. Babiš v. r.

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU
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Ustanovení
(část, §, odst.,
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§1

Obsah

Předmět úpravy

Odpovídající předpis EU

Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)

Celex č.

32012R0966

čl. 59

(1) Tento zákon upravuje v návaznosti na
přímo použitelné předpisy Evropské unie1)
řízení a kontrolu veřejných financí.

Obsah

Sdílené řízení s členskými státy
1. Plní-li Komise rozpočet v rámci sdíleného řízení,
jsou úkoly související s plněním rozpočtu pověřeny
členské státy. Komise a členské státy dodržují zásady
řádného finančního řízení, transparentnosti a zákazu
diskriminace a zajišťují viditelnost činnosti Unie při
správě jejích finančních prostředků. Za tímto účelem
Komise a členské státy plní své povinnosti spojené s
kontrolou a auditem a přebírají z toho vyplývající
odpovědnost stanovenou tímto nařízením. Doplňková
ustanovení jsou obsažena v odvětvových pravidlech.

(2) Řízení a kontrola veřejných financí
zahrnuje
a) řídicí a kontrolní mechanismy,
b) interní audit a
c) kontrolu podle mezinárodních smluv.

2. Při provádění úkolů souvisejících s plněním
rozpočtu členské státy přijmou veškerá opatření,
včetně právních, regulačních a správních, která jsou
nezbytná pro ochranu finančních zájmů Unie,

1)

Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o
zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, v platném znění, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013, o společných
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském
námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a
rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, v platném znění.
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Obsah

zejména:
a) zajistí, aby byly činnosti financované z rozpočtu
prováděny správně, účinně a v souladu s platnými
odvětvovými pravidly, a určí pro tento účel v souladu
s odstavcem 3 subjekty odpovědné za řádnou správu
a kontrolu finančních prostředků Unie a dohlížejí na
ně;
b) předcházejí nesrovnalostem a podvodům, odhalují
je a napravují.
Za účelem ochrany finančních zájmů Unie členské
státy při dodržení zásady proporcionality a v souladu
s tímto článkem a s příslušnými odvětvovými
pravidly provádějí kontroly ex ante a ex post, je-li to
vhodné, včetně kontrol na místě na reprezentativním
vzorku nebo na vzorku vybraném na základě rizika
výskytu chyb. Kromě toho zpětně získávají
neoprávněně vyplacené finanční prostředky, a je-li to
za tímto účelem nezbytné, zahajují správní a soudní
řízení. Členské státy ukládají příjemcům finančních
prostředků účinné, odrazující a přiměřené sankce,
pokud tak stanovují odvětvová pravidla a zvláštní
ustanovení vnitrostátních právních předpisů. Komise
v rámci posouzení rizik a v souladu s odvětvovými
pravidly sleduje systémy řízení a kontroly zavedené v
2
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členských státech. Komise při své kontrolní činnosti
dodržuje zásadu proporcionality a v souladu s
odvětvovými pravidly přihlíží k míře zjištěného
rizika.
3. V souladu s kritérii a postupy stanovenými v
odvětvových pravidlech určí členské státy subjekty
na vhodné úrovni, které mají odpovídat za správu a
kontrolu finančních prostředků Unie. Tyto subjekty
mohou plnit také úkoly nesouvisející se správou
finančních prostředků Unie a mohou pověřit plněním
některých úkolů jiné subjekty. Při rozhodování o
určení subjektů mohou členské státy vycházet z toho,
zda jsou jejich systémy řízení a kontroly v podstatě
totožné s již existujícími systémy z předchozího
období a zda řádně fungují. Pokud výsledky auditu a
kontroly prokáží, že určené subjekty již nesplňují
kritéria stanovená v odvětvových pravidlech, přijmou
členské státy opatření nezbytná k zajištění nápravy
nedostatků při plnění úkolů těmito subjekty, včetně
toho, že v souladu s odvětvovými pravidly jejich
určení zruší. Odvětvová pravidla vymezí úlohu
Komise při postupu stanoveném v tomto odstavci.
4. Subjekty určené podle odstavce 3:
a) vytvoří účinný a účelný systém vnitřní kontroly a
3

Navrhovaný právní předpis

Ustanovení
(část, §, odst.,
písm., apod.)

Obsah

Odpovídající předpis EU

Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)

Celex č.

Obsah

zajistí jeho fungování;
b) používají systém účetnictví, který včas poskytuje
přesné, úplné a spolehlivé údaje;
c) poskytují informace požadované podle odstavce 5;
d) v souladu s čl. 35 odst. 2 zajišťují následné
zveřejňování. Jakékoli zpracovávání osobních údajů
musí být v souladu s vnitrostátními předpisy, kterými
se provádí směrnice 95/46/ES.
5. Subjekty určené podle odstavce 3 poskytnou
Komisi do 15. února následujícího rozpočtového roku
tyto dokumenty:
a) výkaz výdajů, které byly v příslušném referenčním
období vymezeném v odvětvových pravidlech
vynaloženy při plnění stanovených úkolů a
předloženy Komisi k úhradě. Tento výkaz zahrnuje
předběžné financování i částky, u nichž probíhá nebo
již proběhlo řízení o jejich zpětném získání. Přikládá
se k němu prohlášení řídícího subjektu, v němž se
potvrdí, že podle názoru osob pověřených správou
finančních prostředků:
i) jsou tyto informace řádně předkládány a jsou úplné
a přesné;
4
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ii) výdaje byly použity k zamýšlenému účelu, jak je
vymezen v odvětvových pravidlech;
iii) zavedené kontrolní systémy poskytují nezbytné
záruky legality a správnosti uskutečněných operací;
b) každoroční souhrn závěrečných zpráv o auditu a
informací o provedených kontrolách, včetně rozboru
povahy a rozsahu chyb a nedostatků zjištěných v
systémech a přijatých či plánovaných nápravných
opatření.
K výkazu uvedenému v prvním pododstavci písm. a)
a k souhrnu uvedenému v prvním pododstavci písm.
b) se připojí výrok nezávislého auditora vypracovaný
v souladu s mezinárodně uznávanými auditorskými
standardy. Tento výrok uvede, zda výkaz podává
věrný a poctivý obraz skutečnosti, zda výdaje, o
jejichž úhradu byla Komise požádána, jsou legální a
správné a zda zavedené kontrolní systémy fungují
řádně. Tento výrok rovněž uvede, zda kontrolní
činnost nezpochybňuje tvrzení obsažená v prohlášení
řídícího subjektu uvedeném v prvním pododstavci
písm. a). Lhůtu stanovenou na 15. únor může Komise
na základě sdělení dotčeného členského státu
výjimečně prodloužit až do 1. března. Členské státy
mohou na vhodné úrovni zveřejnit informace
5
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uvedené v tomto odstavci. Členské státy kromě toho
mohou na základě informací uvedených v tomto
odstavci vydat prohlášení podepsané na patřičné
úrovni.
6. Aby bylo zajištěno, že finanční prostředky Unie
jsou používány v souladu s platnými pravidly,
Komise:
a) uplatňuje postupy zaměřené na kontrolu a
schválení účetní závěrky určených subjektů, aby
zajistila, aby byla tato účetní závěrka úplná, přesná a
věrná;
b) vyloučí z financování výdajů Unií úhrady
provedené v rozporu s platným právem;
c) přeruší běh platebních lhůt nebo pozastaví platby v
případech stanovených v odvětvových pravidlech.
Komise ukončí úplné nebo částečné přerušení běhu
platebních lhůt nebo pozastavení plateb poté, co
členský stát předloží své připomínky, a jakmile
přijme jakákoli nezbytná opatření. Výroční zpráva o
činnosti uvedená v čl. 66 odst. 9 obsahuje informace
o veškerých povinnostech vyplývajících z tohoto
pododstavce.
6
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7. Odvětvová pravidla vezmou v úvahu potřeby
programů v rámci evropské územní spolupráce,
zejména pokud jde o obsah prohlášení řídícího
subjektu, o postup stanovený v odstavci 3 a o funkci
auditu.
8. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v
přenesené pravomoci v souladu s článkem 210,
kterými stanoví podrobná pravidla týkající se
sdíleného řízení s členskými státy, včetně vytvoření
rejstříku subjektů odpovědných za řízení a kontrolu
finančních prostředků Unie, a opatření zaměřených
na podporu šíření osvědčených postupů.
32013R1303

čl. 4

Obecné zásady
1. Fondy ESI poskytují prostřednictvím víceletých
programů podporu, která doplňuje celostátní,
regionální a místní zásahy, za účelem splnění
strategie Unie pro inteligentní a udržitelný růst
podporující začlenění a zvláštních úkolů stanovených
pro jednotlivé fondy v souladu s jejich cíli
vycházejícími ze Smlouvy, včetně hospodářské,
sociální a územní soudržnosti, při zohlednění
příslušných integrovaných hlavních směrů strategie
Evropa 2020 a příslušných doporučení pro jednotlivé
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země přijatých podle s čl. 121 odst. 2 Smlouvy o
fungování EU a příslušných doporučení Rady
přijatých podle s čl. 148 odst. 4 Smlouvy o fungování
EU a případně na vnitrostátní úrovni s přihlédnutím k
příslušnému národnímu programu reforem.
2.
Komise a členské státy s přihlédnutím ke
specifickým podmínkám v jednotlivých členských
státech zajistí, aby byla podpora z fondů ESI v
souladu s příslušnými politikami, horizontálními
zásadami podle článků 5, 7 a 8 a prioritami Unie a
vzájemně se doplňovala s dalšími nástroji Unie.
3. Podpora z fondů ESI se provádí v úzké spolupráci
mezi Komisí a členskými státy v souladu se zásadou
subsidiarity.
4. Členské státy na odpovídající územní úrovni a v
souladu se svým institucionálním, právním a
finančním rámcem a subjekty určené členskými státy
pro tento účel zodpovídají za přípravu a provádění
programů a za plnění svých úkolů v partnerství s
příslušnými partnery uvedenými v článku 5 v souladu
s tímto nařízením a pravidly pro daný fond.
5. Opatření pro provádění a využívání fondů ESI a
zejména nezbytné finanční a správní zdroje potřebné
8
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pro přípravu a provádění programů v souvislosti s
monitorováním, podáváním zpráv, hodnocením,
řízením a kontrolou musí dodržovat zásadu
proporcionality s ohledem na výši přidělené podpory
a musí přihlížet k obecnému cíli snižování
administrativní zátěže pro subjekty zapojené do řízení
a kontroly programů.
6.
Komise a členské státy v souladu se svými
povinnostmi zajišťují koordinaci mezi jednotlivými
fondy ESI a mezi fondy ESI a dalšími příslušnými
politikami, strategiemi a nástroji Unie včetně těch, jež
spadají do rámce vnější činnosti Unie.
7.
Část rozpočtu Unie přidělená fondům ESI je
plněna v rámci sdíleného řízení, na němž se podílejí
členské státy a Komise, v souladu s článkem 59
finančního nařízení, s výjimkou částky podpory z
Fondu soudržnosti převedené na nástroj pro propojení
Evropy podle čl. 92 odst. 6 tohoto nařízení,
inovativních opatření z podnětu Komise podle článku
8 nařízení o EFRR, technické pomoci z podnětu
Komise a podpory pro přímé řízení podle nařízení o
ENRF.
8.
Komise a členské státy ctí zásadu řádného
finančního řízení v souladu s článkem 30 finančního
9
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nařízení.
9. Komise a členské státy zajistí účinnost fondů ESI
při přípravě a provádění ve vztahu ke monitorování,
podávání zpráv a hodnocení.
10.
Komise a členské státy plní své úlohy v
souvislosti s fondy ESI s cílem snížit administrativní
zátěž pro příjemce.
§2

(1) Tento zákon se vztahuje2) na řízení a 32011L0085
kontrolu veřejných financí správce
veřejného rozpočtu a veřejného subjektu.

Preambule

(2) Tento zákon se vztahuje2) na řízení a
kontrolu veřejných financí veřejné vysoké
školy a veřejné výzkumné instituce, jen
pokud tak výslovně stanoví.

(2) Vlády a subsektory sektoru vládních institucí
členských států spravují systémy veřejných účtů,
které obsahují prvky, jako je účetnictví, vnitřní
kontrola, účetní výkaznictví a audit. Tyto systémy by
měly být odlišovány od statistických údajů, které se
týkají výsledků veřejných financí a jsou založeny na
statistických metodikách, a od prognóz či
rozpočtových opatření, které souvisí s budoucími
veřejnými financemi.
(3) Předpokladem tvorby vysoce kvalitních statistik,
které je možno porovnávat mezi všemi členskými
státy, jsou kompletní a spolehlivé postupy veřejného
účetnictví pro všechny subsektory sektoru vládních
institucí. Vnitřní kontroly by měly zajistit, aby bylo

2)

Čl. 3 odst. 1 směrnice Rady 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 o požadavcích na rozpočtové rámce členských států.
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plnění stávajících pravidel vymáháno ve všech
subsektorech sektoru vládních institucí. Nezávislé
audity prováděné veřejnými institucemi, jako
například Účetním dvorem, nebo soukromými
auditními subjekty, by měly podporovat osvědčené
mezinárodní postupy

§ 4 písm. a) a Vymezení některých pojmů
b)
Pro účely tohoto zákona se rozumí

32011L0085

a) správcem veřejného rozpočtu
1. organizační složka státu, která je
správcem kapitoly státního rozpočtu,

11

čl. 3 odst. 1

1. Pokud jde o vnitrostátní systémy veřejných účtů,
v členských státech fungují systémy veřejných účtů,
které komplexně a konzistentně pokrývají všechny
subsektory sektoru vládních institucí a obsahují
informace potřebné k vypracování akruálních údajů
pro sestavení údajů založených na standardu ESA 95.
Uvedené systémy veřejných účtů podléhají vnitřní
kontrole a nezávislému auditu.

Preambule

(2) Vlády a subsektory sektoru vládních institucí
členských států spravují systémy veřejných účtů,
které obsahují prvky, jako je účetnictví, vnitřní
kontrola, účetní výkaznictví a audit. Tyto systémy by
měly být odlišovány od statistických údajů, které se
týkají výsledků veřejných financí a jsou založeny na
statistických metodikách, a od prognóz či
rozpočtových opatření, které souvisí s budoucími
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2. státní fond,

veřejnými financemi.

3. kraj,

(3) Předpokladem tvorby vysoce kvalitních statistik,
které je možno porovnávat mezi všemi členskými
státy, jsou kompletní a spolehlivé postupy veřejného
účetnictví pro všechny subsektory sektoru vládních
institucí. Vnitřní kontroly by měly zajistit, aby bylo
plnění stávajících pravidel vymáháno ve všech
subsektorech sektoru vládních institucí. Nezávislé
audity prováděné veřejnými institucemi, jako
například Účetním dvorem, nebo soukromými
auditními subjekty, by měly podporovat osvědčené
mezinárodní postupy.

4. hlavní město Praha,
5. obec,
6. dobrovolný svazek obcí,
7. regionální rada regionu soudržnosti,
8. zdravotní pojišťovna,
b) veřejným subjektem
1. organizační složka státu, která není
správcem kapitoly státního rozpočtu,

čl. 3 odst. 1

2. státní příspěvková organizace,
3. Správa železniční dopravní cesty,
4. městská část hlavního města Prahy,
5. městský obvod nebo městská část
statutárního města,
6. příspěvková organizace zřízená krajem,
obcí, městskou částí hlavního města
Prahy, městským obvodem statutárního
města, městskou částí statutárního města
12

1. Pokud jde o vnitrostátní systémy veřejných účtů, v
členských státech fungují systémy veřejných účtů,
které komplexně a konzistentně pokrývají všechny
subsektory sektoru vládních institucí a obsahují
informace potřebné k vypracování akruálních údajů
pro sestavení údajů založených na standardu ESA 95.
Uvedené systémy veřejných účtů podléhají vnitřní
kontrole a nezávislému auditu.
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nebo dobrovolným svazkem obcí,
7. školská právnická osoba zřízená
Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy, krajem, obcí, městskou částí
hlavního
města
Prahy,
městským
obvodem statutárního města, městskou
částí
statutárního
města
nebo
dobrovolným svazkem obcí,
§5

Cíl řízení a kontroly veřejných financí

32012R0966

čl. 30

(1) Cílem řízení a kontroly veřejných
financí je zajistit, aby s veřejnými
prostředky bylo nakládáno účelně,
hospodárně a efektivně.

Zásady hospodárnosti, účinnosti a účelnosti
1.
Používání prostředků musí být v souladu se
zásadou řádného finančního řízení, tj. se zásadami
hospodárnosti, účinnosti a účelnosti.
2.
Zásada hospodárnosti vyžaduje, aby zdroje
používané orgánem k výkonu jeho činnosti byly dány
k dispozici ve správnou dobu, v dostatečném
množství a přiměřené kvalitě a za nejvýhodnější
cenu. Zásada účinnosti se týká dosažení co nejlepšího
vztahu mezi použitými zdroji a dosaženými výsledky.
Zásada účelnosti se týká dosažení konkrétních
stanovených cílů a zamýšlených výsledků.

(2) Správce veřejného rozpočtu, veřejný
subjekt a příjemce veřejné finanční
podpory nakládá s veřejnými prostředky
a) účelně, pokud dosažené výsledky
odpovídají stanovené potřebě,
b) hospodárně, pokud jsou zdroje k
dispozici
ve
správnou
dobu,
v
dostatečném
množství,
v přiměřené

3. Pro všechny oblasti činností, na které se vztahuje
rozpočet, musí být stanoveny konkrétní, měřitelné,
13
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kvalitě a za co nejvýhodnější cenu, a

Obsah

dosažitelné, relevantní a časově vymezené cíle.
Dosažení těchto cílů se kontroluje pomocí ukazatelů
výkonnosti pro každou činnost a útvary příslušné pro
výdaje předávají informace uvedené v čl. 38 odst. 3
písm. e) Evropskému parlamentu a Radě. Tyto
informace se předávají každoročně a nejpozději s
dokumenty přiloženými k návrhu rozpočtu.

c) efektivně, pokud je dosaženo co
nejlepšího vztahu mezi použitými
prostředky a dosaženými výsledky.

4. Ke zdokonalení rozhodovacího procesu provádějí
orgány hodnocení ex ante a ex post podle pokynů
vydaných Komisí. Tato hodnocení se provádějí u
všech programů a činností, které jsou spojeny se
značnými výdaji, a výsledky těchto hodnocení se
zasílají Evropskému parlamentu, Radě a útvarům
příslušným pro výdaje.
5. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v
přenesené pravomoci v souladu s článkem 210,
kterými stanoví podrobná pravidla týkající se
hodnocení ex ante, v polovině období a ex post.
32013R1303

čl. 4 odst. 8

čl. 122 odst. 1
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8. Komise a členské státy ctí zásadu řádného
finančního řízení v souladu s článkem 30 finančního
nařízení.
Členské státy zajistí, aby systémy řízení a

Navrhovaný právní předpis

Ustanovení
(část, §, odst.,
písm., apod.)

Obsah

Odpovídající předpis EU

Celex č.

Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)

Obsah

kontroly operačních programů byly zavedeny v
souladu s články 72, 73 a 74.
§ 6 odst. 1 a 2

Povinnosti správce veřejného rozpočtu
a veřejného subjektu

32013R1303

(1) Schvalující orgán, schvalující osoba a
pověřená schvalující osoba jsou povinny
ve vzájemné spolupráci zavést, udržovat,
zdokonalovat a vyhodnocovat řízení a
kontrolu veřejných financí.
(2) Schvalující orgán, schvalující osoba a
pověřená schvalující osoba zajistí, aby
výdaje
na
zavedení,
udržování,
zdokonalování a vyhodnocování řízení a
kontroly veřejných financí byly přiměřené
výdajům vynakládaným na činnost, kterou
správce veřejného rozpočtu nebo veřejný
subjekt zajišťuje. Přihlédnou přitom
zejména k povaze, rozsahu a složitosti
činnosti správce veřejného rozpočtu nebo
veřejného subjektu, objemu jejich
veřejného rozpočtu, počtu zaměstnanců a
možným duplicitám řídicích a kontrolních
mechanismů.

čl. 4 odst. 8

8. Komise a členské státy ctí zásadu řádného
finančního řízení v souladu s článkem 30 finančního
nařízení.

čl. 122 odst. 1

1. Členské státy zajistí, aby systémy řízení a kontroly
operačních programů byly zavedeny v souladu s
články 72, 73 a 74.

čl. 72, 73, 74

Obecné zásady systémů řízení a kontroly
V souladu s čl. 4 odst. 8 systémy řízení a kontroly
sestávají z:
a) popisu funkcí jednotlivých subjektů zapojených do
řízení a kontroly a rozdělení funkcí v rámci
jednotlivých subjektů;
b) dodržování zásady oddělení funkcí mezi takovými
subjekty a v rámci takových subjektů;
c) postupů pro zajištění správnosti a řádnosti
vykazovaných výdajů;
d) počítačových systémů pro účetnictví, ukládání a
přenos finančních údajů a údajů o ukazatelích,
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monitorování a podávání zpráv;
e) systémů podávání zpráv a monitorování, pokud
odpovědný subjekt pověří výkonem úkolů jiný
subjekt;
f) opatření pro audit fungování systémů řízení a
kontroly;
g) systémů a postupů pro zabezpečení odpovídající
auditní stopy;
h) předcházení nesrovnalostem, včetně podvodů,
jejich odhalování a náprava a vymáhání neoprávněně
vyplacených částek spolu s případnými úroky z
prodlení.
Odpovědnosti v rámci sdíleného řízení
V souladu se zásadou sdíleného řízení jsou členské
státy a Komise odpovědné za řízení a kontrolu
programů v souladu se svými povinnostmi
stanovenými v tomto nařízení a v pravidlech pro daný
fond.
Odpovědnosti členských států
1. Členské státy plní povinnosti v oblasti řízení,
kontroly a auditu a nesou z toho vyplývající
16
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odpovědnosti, které stanoví pravidla sdíleného řízení
obsažená ve finančním nařízení a pravidla pro daný
fond.
2. Členské státy zajistí, aby systémy řízení a kontroly
programů byly zavedeny v souladu s pravidly pro
daný fond a aby tyto systémy účinně fungovaly.
3. Členské státy zajistí, aby existovala účinná
opatření na přezkum stížností týkajících se fondů
ESI. Rozsah působnosti, pravidla a postupy týkající
se těchto opatření jsou v pravomoci členských států v
souladu s jejich institucionálním a právním rámcem.
Členské státy na žádost Komise prošetří stížnosti
podané Komisi, jež spadají do působnosti jejich
opatření. Členské státy na žádost informují Komisi o
výsledcích těchto šetření.
4. Všechny úřední výměny informací mezi členskými
státy a Komisí se provádějí za použití systému pro
elektronickou výměnu dat. Komise přijme prováděcí
akty, které stanoví podmínky, jež má uvedený systém
pro elektronickou výměnu dat splňovat. Tyto
prováděcí akty se přijmou přezkumným postupem
podle čl. 150 odst. 3.
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(4) Vzájemně neslučitelné jsou funkce 32012R0966
schvalující osoby, pověřené schvalující
osoby a vedoucího útvaru interního auditu.

čl. 64 odst. 1

32013R1303

čl. 2 odst. 18

Správa zahraničních prostředků

Obsah

Oddělení funkcí
1. Funkce schvalující osoby a účetního jsou oddělené
a vzájemně neslučitelné.

(1) Vláda určí ústřední správní úřad, který
bude vykonávat podle přímo použitelného
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18. „zprostředkujícím subjektem“ jakýkoli veřejný
nebo soukromý subjekt, za jehož činnost odpovídá
řídicí nebo certifikační orgán nebo který z pověření
takového orgánu plní povinnosti vůči příjemcům
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předpisu Evropské unie3) působnost
orgánu odpovědného za zajištění plnění
části souhrnného rozpočtu Evropské unie,
rozpočtu jiného státu nebo mezinárodní
organizace (dále jen „řídicí orgán“),
orgánu odpovědného za provádění jeho
certifikace (dále jen „certifikační orgán“)
nebo orgánu odpovědného za výkon

Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)

Obsah

provádějícím operace;
čl. 123

Určení orgánů
1. Každý členský stát určí pro každý operační
program celostátní, regionální nebo místní orgán
veřejné správy nebo veřejný či soukromý subjekt jako
řídicí orgán. Tentýž řídicí orgán může být určen pro
více operačních programů.

3)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském
sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském
fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních ustanoveních, týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro
cíl Evropská územní spolupráce, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1300/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES)
č. 1084/2006, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních
týkajících se cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1302/2013 ze dne 17. prosince
2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1082/2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS), pokud jde o vyjasnění, zjednodušení a zlepšení zřizování a
fungování takovýchto seskupení, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení
Rady (ES) č. 1081/2006, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského
fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013
o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES)
č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení
nařízení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011, nařízení EP a Rady
(EU) č. 223/2014 ze dne 11. března 2014 o Fondu evropské pomoci nejchudším osobám, nařízení EP a Rady (EU) č. 514/2014 ze dne 16. dubna 2014 o obecných
ustanoveních týkajících se Azylového, migračního a integračního fondu a nástroje pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné
činnosti a řešení krizí.
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auditu (dále jen „auditní orgán“), podle
oboru působnosti ústředního správního
úřadu, popřípadě určí ústřední správní
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bude plnění působnosti řídicího orgánu.

Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)

Obsah

2. Členský stát určí pro každý operační program
celostátní, regionální nebo místní orgán veřejné
správy nebo veřejný subjekt jako certifikační orgán,
aniž je dotčen odstavec 3. Tentýž certifikační orgán
může být určen pro více operačních programů.
3. Členský stát může pro operační program určit
řídicí orgán, který je veřejným orgánem nebo
subjektem a který navíc plní i funkce certifikačního
orgánu.

(2) Orgán podle odstavce 1 postupuje při
zajištění plnění rozpočtu, provádění
certifikace
nebo
výkonu
auditu
zahraničních prostředků podle tohoto
zákona.

4. Členský stát určí pro každý operační program
celostátní, regionální nebo místní orgán veřejné
správy nebo veřejný subjekt funkčně nezávislý na
řídicím orgánu a certifikačním orgánu jako auditní
orgán. Tentýž auditní orgán může být určen pro více
operačních programů.

(3) Řídicí orgán může uzavřít s jedním
nebo více správci veřejného rozpočtu,
jedním nebo více veřejnými subjekty nebo
jednou nebo více třetími osobami (dále jen
„zprostředkující subjekt“) veřejnoprávní
smlouvu, jejímž předmětem bude plnění
některých nebo všech práv a povinností
řídicího orgánu. Touto veřejnoprávní
smlouvou není dotčena povinnost řídicího
orgánu vykonávat kontrolu a odpovědnost

5. Za předpokladu, že je dodržena zásada oddělení
funkcí, mohou být řídicí orgán, případně certifikační
orgán, jakož i auditní orgán v případě fondů spjatých
s cílem Investice pro růst a zaměstnanost a v případě
ENRF součástí stejného orgánu veřejné správy nebo
veřejného subjektu.
Pokud celková výše podpory z fondů na operační
program přesáhne částku 250 000 000 EUR, nebo
20
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za její výkon.
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přesáhne 100 000 000 EUR z ENRF, může být
auditní orgán součástí stejného orgánu veřejné správy
nebo veřejného subjektu jako řídicí orgán buď v
případě, že Komise v souladu s platnými
ustanoveními předchozího programového období
informovala přede dnem přijetí dotčeného operačního
programu členský stát o svém závěru, že se členský
stát může spolehnout zejména na stanovisko svého
auditora, nebo v případě, že je Komise na základě
zkušenosti z předchozího programového období
přesvědčena, že institucionální organizace a
odpovědnost auditního orgánu poskytuje odpovídající
záruky jeho funkční nezávislosti a spolehlivosti.

(4) Řídicí orgán nebo certifikační orgán
kontroluje plnění požadavků stanovených
přímo použitelnými předpisy Evropské
unie3); přitom posuzuje
a)
dodržování
právních
předpisů,
rozhodnutí a uzavřených smluv při
nakládání s veřejnými prostředky,
b) dodržování podmínek, za nichž je
veřejná finanční podpora poskytována,
c)
správnost
zachycení
souvisejících
s
veřejnou
podporou v účetnictví.

Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)

operací
finanční

6.
Členský stát může určit jeden nebo více
zprostředkujících subjektů pro výkon některých úkolů
řídicího nebo certifikačního orgánu z pověření tohoto
orgánu. Příslušná ujednání mezi řídicím orgánem
nebo certifikačním orgánem a zprostředkujícími
subjekty musí být oficiálně písemně zaznamenána.

(5) Auditní orgán provádí výkon auditu u
správce veřejného rozpočtu a u veřejného
subjektu, kteří se podílejí na správě
prostředků poskytnutých ze souhrnného
rozpočtu Evropské unie, rozpočtu jiného
státu nebo mezinárodní organizace, a u
příjemce veřejné finanční podpory
poskytnuté z těchto rozpočtů (dále jen
„audit zahraničních prostředků“).

7.
Členský stát nebo řídicí orgán může pověřit
řízením části operačního programu zprostředkující
subjekt,
a
to
písemnou
dohodou
mezi
zprostředkujícím subjektem a členským státem nebo
řídicím orgánem (dále jen „globální grant“).
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(6) Při výkonu auditu zahraničních
prostředků se postupuje podle kontrolního
řádu s výjimkou § 9 písm. f), § 10 odst. 1
písm. c) a d), § 12 až 19, § 21, § 24 až 27
a podle § 21 odst. 3, § 27, § 29, § 30 odst.
4 a 5, § 31 až 33, § 34 odst. 2 a 3, § 35
odst. 3 a § 36, pokud přímo použitelné
předpisy Evropské unie3) nestanoví jinak.

Obsah

Zprostředkující subjekt poskytne záruky své
solventnosti a způsobilosti v dotčeném oboru, jakož i
v oblasti správního a finančního řízení.
8. Členský stát může z vlastního podnětu určit
koordinační orgán, jehož úkolem je udržovat kontakt
s Komisí a poskytovat jí informace, koordinovat
činnost ostatních příslušných určených orgánů a
podporovat harmonizované uplatňování platných
právních předpisů.
9. Členský stát stanoví písemně pravidla upravující
jeho vztahy s řídicími orgány, certifikačními orgány a
auditními orgány, vztahy mezi těmito orgány
navzájem a vztahy těchto orgánů s Komisí.
32014R0480

čl. 27

Audity operací
(Čl. 127 odst. 7 nařízení (EU) č. 1303/2013)
1. Audity operací se provádějí za každé účetní období
na vzorku operací vybraném metodou stanovenou či
schválenou auditním orgánem v souladu s článkem
28 tohoto nařízení.
2. Audity operací se provádějí na základě podkladů,
jež představují auditní stopu, a ověřuje se jimi legalita
a správnost výdajů vykázaných Komisi, včetně těchto
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skutečností:
a) operace byla vybrána v souladu s kritérii výběru
pro operační program, operace nebyla fyzicky
dokončená nebo plně provedená před tím, než
příjemce podal žádost o financování v rámci
operačního programu, operace byla provedena v
souladu s rozhodnutím o schválení a splňovala v době
auditu veškeré platné podmínky, pokud jde o
funkčnost, použití a cíle, které mají být dosaženy;
b) výdaje vykázané Komisi odpovídají účetním
záznamům a požadované podklady dokládají
adekvátní auditní stopu podle článku 25 tohoto
nařízení;
c) u výdajů vykázaných Komisi stanovených v
souladu s čl. 67 odst. 1 písm. b) a c) a článkem 109
nařízení (EU) č. 1303/2013 a s čl. 14 odst. 1 nařízení
(EU) č. 1304/2013 byly splněny výstupy a výsledky,
na jejichž základě se příjemci vyplácejí platby, údaje
o účastnících či jiné záznamy týkající se výstupů a
výsledků jsou v souladu s informacemi předloženými
Komisi a požadované podklady představují adekvátní
auditní stopu podle článku 25 tohoto nařízení.
Audity se dále ověří, zda byl příspěvek z veřejných
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zdrojů příjemci vyplacen v souladu s článkem 132
odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013.
3. Součástí auditů operací je v příslušných případech
ověření fyzického provádění operace na místě.
4. Audity operací se ověřuje přesnost a úplnost
odpovídajících výdajů zachycených certifikačním
orgánem v jeho účetním systému a soulad auditní
stopy na všech úrovních.
5. Vyjde-li najevo, že zjištěné problémy jsou
systémové povahy, a představují tudíž riziko pro jiné
operace v rámci operačního programu, zajistí auditní
orgán další kontrolu, včetně případných doplňkových
auditů, za účelem stanovení rozsahu problémů a
doporučí nezbytná nápravná opatření.
6. Pro účel podávání zpráv Komisi o ročním pokrytí
se do částky auditovaných výdajů započítávají pouze
výdaje spadající do rozsahu auditu provedeného
podle odstavce 1. Pro tento účel se použije vzor
kontrolní zprávy podle čl. 127 odst. 6 nařízení (EU)
1303/2013.
§8

Střet zájmů

32012R0966

čl. 57

Střet zájmů
1. Účastníci finančních operací a jiné osoby podílející
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se na plnění rozpočtu a na jeho správě, včetně
přípravy na tuto činnost, na auditu nebo na kontrole
se zdrží jakéhokoli jednání, jež by mohlo uvést jejich
zájmy do střetu se zájmy Unie. Pokud toto riziko
existuje, upustí dotčená osoba od takového jednání a
předloží věc pověřené schvalující osobě, která vydá
písemné potvrzení o tom, zda střet zájmů existuje.
Dotčená osoba informuje rovněž svého přímého
nadřízeného. Pokud se zjistí střet zájmů, ukončí
dotčená osoba veškerou svou činnost ve věci.
Pověřená schvalující osoba učiní sama veškeré další
vhodné kroky.

Ten, jehož vlastní zájem je v rozporu s
naplňováním cíle řízení a kontroly
veřejných financí, nesmí vlastní zájem
upřednostňovat4). Za vlastní zájem se pro
účely tohoto zákona považuje i zájem
osoby mu blízké, právnické osoby
ovládané touto osobou nebo právnické
osoby ovládané osobou blízkou této
osoby.

2. Pro účely odstavce 1 ke střetu zájmů dochází, je-li
z rodinných důvodů, z důvodů citových vazeb, z
důvodů politické nebo národní spřízněnosti, z důvodů
hospodářského zájmu nebo z důvodů jiného
společného zájmu s příjemcem finančních prostředků
ohrožen nestranný a objektivní výkon funkcí
účastníka finančních operací nebo jiné osoby podle
odstavce 1.
3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v
4)

Například čl. 32 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 ze dne 29. října 2012 o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU,
Euratom) č. 966/2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie.
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přenesené pravomoci v souladu s článkem 210,
kterými určí jednání, jež mohou představovat střet
zájmů, a postup, který se má v těchto případech
použít.
32012R1268

čl. 32

Jednání, jež mohou představovat střet zájmů, a
postup (Článek 57 finančního nařízení)
1. Jednání, jež může být ovlivněno střetem zájmů ve
smyslu čl. 57 odst. 2 finančního nařízení, může mít –
aniž je dotčeno jeho posouzení jakožto protiprávního
jednání podle článku 141 – mimo jiné tyto formy:
a) poskytnutí sobě nebo jinému neoprávněných
přímých nebo nepřímých výhod;
b) odmítnutí poskytnout příjemci práva nebo výhody,
na něž má nárok;
c) nepřípustná nebo zneužívající jednání nebo
opomenutí uskutečnit nezbytná jednání.
Další jednání, jež může být ovlivněno střetem zájmů,
je takové jednání, jež může narušit nestranný a
objektivní výkon povinností určité osoby, např.
členství v hodnotícím výboru v zadávacím řízení
nebo v řízení o udělení grantu, může-li tato osoba
získat z výsledku těchto řízení přímou či nepřímou
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finanční výhodu.
2. Za střet zájmů se považuje situace, kdy je žadatel,
zájemce nebo uchazeč zaměstnancem, na nějž se
vztahuje služební řád, ledaže jeho účast v řízení
předem schválí jeho nadřízený.
3. V případě střetu zájmů přijme pověřená schvalující
osoba náležitá opatření k eliminaci nežádoucího vlivu
dotčené osoby na daný postup či řízení.
§ 14

Auditní stopa

32013R1303

čl. 125 odst. 9

Při provádění řídicí ekonomické kontroly
musí být pořízeny a uchovávány
dokumenty a záznamy související s
rozhodnutím o příjmové nebo výdajové
operaci, včetně účetních záznamů, ze
kterých lze rekonstruovat posloupnost při
uskutečňování operace a operaci ověřit
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9. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v
přenesené pravomoci v souladu s článkem 149,
kterými stanoví podrobné minimální požadavky na
auditní stopu uvedenou v odst. 4 prvním pododstavci
písm. d) tohoto článku, pokud jde o účetní záznamy,
které mají být uchovány, a o podklady, které mají být
uchovávány na úrovni certifikačního orgánu, řídicího
orgánu, zprostředkujících subjektů a příjemců
podpory.
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Čl. 25

Obsah

1. Podrobné minimální požadavky na auditní stopu,
pokud jde o účetní záznamy, které mají být
uchovány, a o podklady, které mají být uchovávány,
jsou následující:
a) auditní stopa umožňuje ověření uplatňování kritérií
výběru stanovených monitorovacím výborem pro
operační program;
b) v souvislosti s granty a vratnou pomocí podle čl.
67 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1303/2013 auditní
stopa umožňuje sesouhlasení souhrnných částek
potvrzených Komisi s podrobnými účetními záznamy
a podklady vedenými certifikačním orgánem, řídicím
orgánem, zprostředkujícími subjekty a příjemci,
pokud jde o operace spolufinancované v rámci
operačního programu;
c) v souvislosti s granty a vratnou pomocí podle čl.
67 odst. 1 písm. b) a c) a článku 109 nařízení (EU) č.
1303/2013 a podle čl. 14 odst. 1 nařízení (EU) č.

5)

Například čl. 25 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014 ze dne 3. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj
venkova a Evropském námořním a rybářském fondu a o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a
Evropském námořním a rybářském fondu, v platném znění.
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1304/2013 auditní stopa umožňuje sesouhlasení
souhrnných částek potvrzených Komisi s podrobnými
údaji o výstupech či výsledcích a podklady vedenými
certifikačním
orgánem,
řídicím
orgánem,
zprostředkujícími subjekty a příjemci, případně
včetně dokladů o metodě stanovení standardních
stupnic jednotkových nákladů a paušálních částek,
pokud jde o operace spolufinancované v rámci
operačního programu;
d) v souvislosti s náklady stanovenými v souladu s čl.
67 odst. 1 písm. d) a čl. 68 odst. 1 písm. a) nařízení
(EU) č. 1303/2013 auditní stopa podle potřeby
dokládá a odůvodňuje metodu výpočtu a základ, na
němž bylo rozhodnuto o paušálních sazbách, a
způsobilé přímé náklady nebo náklady vykázané v
rámci jiných vybraných kategorií, u kterých se
uplatní paušální sazba;
e) v souvislosti s náklady stanovenými v souladu s čl.
68 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (EU) č. 1303/2013, s
čl. 14 odst. 2 nařízení (EU) č. 1304/2013 a s článkem
20 nařízení (EU) č. 1299/2013 auditní stopa
umožňuje doložení způsobilých přímých nákladů, u
kterých se uplatní paušální sazba;
f) auditní stopa umožňuje ověření platby příspěvku z
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veřejných zdrojů příjemci;
g) u každé operace, je-li to na místě, auditní stopa
obsahuje technické specifikace a plán financování,
dokumenty týkající se schválení grantu, dokumenty
související se zadáváním veřejných zakázek, zprávy
od příjemce a zprávy o provedených ověřováních a
auditech;
h) auditní stopa obsahuje informace o řídicích
kontrolách a o provedených auditech operací;
i) aniž je dotčen čl. 19 odst. 3 a přílohy I a II nařízení
(EU) č. 1304/2013, auditní stopa umožňuje
sesouhlasení údajů týkajících se ukazatelů výstupů
operace s cíli a vykázanými údaji a výsledkem
programu;
j) u finančních nástrojů auditní stopa obsahuje
podklady uvedené v čl. 9 odst. 1 písm. e) tohoto
nařízení.
U nákladů uvedených v písmenech c) a d) auditní
stopa umožňuje ověřování metody výpočtu použité
řídicím orgánem z hlediska souladu s čl. 67 odst. 5 a
čl. 68 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013 a s čl. 14
odst. 3 nařízení (EU) č. 1304/2013.
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2.
Řídicí orgán zajistí, aby existoval záznam o
totožnosti a umístění subjektů uchovávajících
všechny podklady, které jsou nutné k tomu, aby
auditní stopa splňovala minimální požadavky
uvedené v odstavci 1.
§ 15 odst. 7

§ 17 odst. 8

§ 18 odst. 5

(7) Funkce ověřovatele příjmové operace 32012R0966
je vzájemně neslučitelná s funkcí
schvalovatele příjmové operace.

čl. 64 odst. 1

(8) Funkce ověřovatele před zahájením 32012R0966
výdajové operace je vzájemně neslučitelná
s funkcí schvalovatele před zahájením
výdajové operace.

čl. 64 odst. 1

(5) Funkce ověřovatele po zahájením 32012R0966
výdajové operace je vzájemně neslučitelná
s funkcí schvalovatele po zahájením
výdajové operace.

čl. 64 odst. 1

Oddělení funkcí
1. Funkce schvalující osoby a účetního jsou oddělené
a vzájemně neslučitelné.
Oddělení funkcí
1. Funkce schvalující osoby a účetního jsou oddělené
a vzájemně neslučitelné.
Oddělení funkcí
1. Funkce schvalující osoby a účetního jsou oddělené
a vzájemně neslučitelné.

§ 30 odst. 1 až Výkon vládního a interního auditu
32013R1303
3
(1) Ministerstvo financí postupuje při
výkonu vrchního auditu podle tohoto
zákona, mezinárodních standardů a

Preambule
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(122) Četnost auditů operací by měla odpovídat
rozsahu podpory Unie z fondů a ENRF. Zejména by
se měl snížit počet provedených auditů, pokud
celkové způsobilé výdaje na danou operaci
nepřesahují 200 000 EUR v případě EFRR a Fondu
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kontrolního řádu s výjimkou § 9 písm. f),
§ 10 odst. 1 písm. c) a d), § 12 až 19, § 21,
24, 26 a 27.

Obsah

soudržnosti, 150 000 EUR v případě ESF a
100 000 EUR v případě ENRF. Mělo by nicméně
být možné provádět audity kdykoli, pokud existuje
důkaz o nesrovnalosti nebo podvodu, nebo – v rámci
auditního vzorku – po uzavření dokončené operace.
Komise by měla mít možnost přezkoumat auditní
stopu dotyčného auditního orgánu nebo se zúčastnit
auditů na místě prováděných auditním orgánem.
Pokud Komise nezíská nezbytnou jistotu ohledně
účinného fungování auditního orgánu těmito
prostředky, měla by mít možnost auditní výkon
opakovat, pokud je to v souladu s mezinárodně
uznávanými auditními standardy. Aby byla úroveň
auditů prováděných Komisí úměrná riziku, měla by
Komise mít možnost snížit úroveň auditní činnosti v
souvislosti s operačními programy, pokud nebyly
zjištěny žádné závažné nedostatky nebo pokud je
auditní orgán spolehlivý. V zájmu snížení
administrativní zátěže pro příjemce by měla být
zavedena konkrétní pravidla pro snížení rizika
překrývání auditů, které u stejných operací provádějí
různé orgány, zejména Evropský účetní dvůr,
Komise a auditní orgán.

(2) Správce veřejného rozpočtu, který
vykonává interní audit podle § 24 odst. 1
písm. b), postupuje podle tohoto zákona,
mezinárodních standardů a kontrolního
řádu s výjimkou § 9 písm. f), § 10 odst. 1
písm. c) a d), § 12 až 19, § 21, 24, 26 a 27.
(3) Správce veřejného rozpočtu, u kterého
je vykonáván interní audit podle § 24 odst.
1 písm. a), a veřejný subjekt postupují
podle tohoto zákona a mezinárodních
standardů.
(4) Správce veřejného rozpočtu a veřejný
subjekt podle odstavce 3 vydají vnitřní
předpis k výkonu interního auditu (dále
jen „statut útvaru interního auditu“),
kterým upraví
a) způsob vydání a náležitosti pověření
k výkonu interního auditu,
b) způsob zahájení a průběh výkonu
interního auditu,

Čl. 124 odst. 2
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2. Určení uvedené v odstavci 1 vychází ze zprávy a
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c) přizvání třetích osob k výkonu interního
auditu v zájmu dosažení jeho účelu,

Obsah

stanoviska nezávislého auditního subjektu, které
hodnotí, zda orgány dodržují kritéria týkající se
prostředí vnitřní kontroly, řízení rizik, řídící a
kontrolní činnosti a monitorování stanovená v příloze
XIII. Nezávislým auditním subjektem je auditní
orgán nebo jiný veřejnoprávní či soukromoprávní
subjekt, který má potřebnou auditorskou způsobilost,
je nezávislý na řídicím orgánu, a případně i na
certifikačním orgánu, a při výkonu své činnosti bere v
úvahu mezinárodně uznávané auditorské standardy.
Dospěje-li nezávislý auditní subjekt k závěru, že část
řídícího a kontrolního systému, která se týká řídicího
orgánu nebo certifikačního orgánu, je v zásadě stejná
jako v předchozím programovém období a že na
základě auditorské činnosti provedené v souladu s
příslušnými ustanoveními nařízení (ES) č. 1083/2006
a nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 (38) lze doložit
jejich účinné fungování během tohoto období, může
přijmout závěr, že příslušná kritéria jsou splněna, aniž
by prováděl další auditorskou práci.

d) práva a povinnosti vedoucího útvaru
interního auditu, interního auditora a
asistenta interního auditora, včetně
povinnosti zachovávat mlčenlivost,
e) práva a povinnosti auditovaných.

Čl. 148 odst. 4
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4. Bez ohledu na odstavec 1 mohou, auditní orgán a
Komise provádět audity operací v případě, že se při
posuzování rizik nebo v rámci auditu ze strany
Evropského účetního dvora zjistí zvláštní riziko
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nesrovnalostí či podvodu, v případě důkazů o
závažných nedostatcích v účinném fungování
systému řízení a kontroly daného operačního
programu a po dobu uvedenou v čl. 140 odst. 1.
Komise může za účelem hodnocení práce auditního
orgánu přezkoumat auditní stopu dotyčného auditního
orgánu nebo se zúčastnit auditů na místě prováděných
auditním orgánem, a pokud je to z hlediska získání
jistoty o účinném fungování auditního orgánu nutné v
souladu s mezinárodně přijatými auditními standardy,
může Komise provádět i audit operací.
§ 42

Centrální kontaktní bod sítě
Evropského úřadu pro boj proti
podvodům

32012R0966

čl. 175

Zvláštní ustanovení
1. Části první a třetí se použijí na příjmy a výdaje
orgánů a subjektů uvedených v nařízení Rady (ES) č.
1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj
venkova z Evropského zemědělského fondu pro
rozvoj venkova (EZFRV) (25), v nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 ze
dne 5. července 2006 o Evropském fondu pro
regionální rozvoj (26), v nařízení Evropského

Ministerstvo financí plní povinnosti
centrálního kontaktního bodu sítě
Evropského úřadu pro boj proti podvodům
a podává tomuto úřadu hlášení podle
přímo použitelného předpisu Evropské
unie upravujícího vyšetřování prováděné
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Evropským úřadem
podvodům6) .

Celex č.

pro

boj

Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
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proti

Obsah

parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 ze dne 5.
července 2006 o Evropském sociálním fondu (27), v
nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července
2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu
pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a
Fondu soudržnosti (28), v nařízení Rady (ES) č.
1084/2006 ze dne 11. července 2006, kterým se
zřizuje Fond soudržnosti (29) a v nařízení Rady (ES)
č. 1198/2006 ze dne 27. července 2006 o Evropském
rybářském fondu (30), jakož i fondů pro oblast
svobody, bezpečnosti a práva, včetně fondů v rámci
programu „Solidarita a řízení migračních toků“, které
jsou spravovány v rámci sdíleného řízení podle
článku 59 (dále jen „fondy“), není-li v této hlavě
stanoveno jinak.
2. Operace řízené přímo Komisí se uskutečňují podle
pravidel stanovených v částech první a třetí.
čl. 140 odst. 5

6)

5. Subjekty pověřené podle čl. 58 odst. 1 písm. c)
bodů ii), iii), v) a vi), finanční zprostředkovatelé
uvedení v odstavci 4 tohoto článku, kteří jsou
zapojeni do správy finančních nástrojů Unie, a

Čl. 3 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti
podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999.
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koneční příjemci pomoci Unie podle této hlavy
poskytují Účetnímu dvoru v souladu s článkem 161
veškerou podporu a informace, které Účetní dvůr
považuje za nezbytné k plnění svých úkolů. Na
pomoc Unie poskytovanou podle této hlavy se
vztahují nařízení (Euratom, ES) č. 2185/96 a nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 ze
dne 25. května 1999 o vyšetřování prováděném
Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF)
(23).
32013R0883

čl. 3 odst. 4

4. Pro účely tohoto nařízení určí členské státy službu
(dále jen „koordinační služba pro boj proti
podvodům“), která bude napomáhat účinné
spolupráci a výměně informací včetně informací
operační povahy s úřadem. V příslušných případech a
v souladu s vnitrostátním právem může být
koordinační služba pro boj proti podvodům
považována za příslušný orgán pro účely tohoto
nařízení.

32013R1303

čl. 72 písm. h)

V souladu s čl. 4 odst. 8 systémy řízení a kontroly
sestávají z:
h) předcházení nesrovnalostem, včetně podvodů,
jejich odhalování a náprava a vymáhání neoprávněně
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vyplacených částek spolu s případnými úroky z
prodlení.
čl. 122 odst. 2

2. Členské státy předcházejí nesrovnalostem, odhalují
je a zajišťují jejich nápravu a vymáhají neoprávněně
vyplacené částky spolu s případnými úroky z
prodlení. Oznámí Komisi nesrovnalosti v příspěvcích
z fondů přesahující 10 000 EUR a průběžně ji
informují o podstatném pokroku v souvisejících
správních a soudních řízení.
Členské státy neoznamují Komisi nesrovnalosti
související s:
a) případy, kdy nesrovnalost spočívá pouze v úplném
nebo částečném neprovedení určité operace uvedené
ve spolufinancovaném operačním programu z důvodu
úpadku příjemce;
b) případy, na něž příjemce upozornil řídicí či
certifikační orgán dobrovolně a dříve, než je některý
z těchto orgánů odhalil, ať již před nebo po vyplacení
příspěvku z veřejných zdrojů;
c) případy, které řídicí nebo certifikační orgán odhalil
a napravil dříve, než byly příslušné výdaje zahrnuty
do výkazu výdajů předkládaných Komisi.
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Ve všech ostatních případech, zejména před úpadkem
nebo existuje-li podezření z podvodu, se zjištěné
nesrovnalosti a související preventivní a nápravná
opatření oznámí Komisi. Nelze-li částky neoprávněně
vyplacené příjemci získat zpět v důsledku pochybení
nebo nedbalosti členského státu, zodpovídá za
uhrazení dotčených částek zpět do rozpočtu Unie
členský stát. Členské státy se mohou rozhodnout
nevymáhat od příjemce neoprávněně vyplacenou
částku příspěvku z fondů, pokud nepřesahuje 250
EUR bez zahrnutí úroku. Komisi je svěřena
pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v
souladu s článkem 149, kterými stanoví další
podrobná pravidla týkající se kritérií pro určení
případů nesrovnalostí, které je třeba oznámit, a údajů,
jež je třeba poskytnout, a pro podmínky a postupy,
jež se mají použít k rozhodnutí o tom, zda mají
členské státy uhradit částky, které nelze získat zpět.
Komise přijme prováděcí akty, kterými stanoví
četnost podávání zpráv o nesrovnalostech a jejich
formát. Tyto prováděcí akty se přijímají poradním
postupem podle čl. 150 odst. 2.
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Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 Evropského parlamentu a Rady ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví
finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 o vyšetřování
prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a
Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních
o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském
zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o
Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním
a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014 ze dne 3. března 2014 , kterým se doplňuje nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální
rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a
Evropském námořním a rybářském fondu a o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj,
Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu
Směrnice Rady 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 o požadavcích na rozpočtové rámce členských států
NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1268/2012 ze dne 29. října 2012 o prováděcích
pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012, kterým se stanoví finanční
pravidla o souhrnném rozpočtu Unie
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Citace ustanovení

(2) Vlády a subsektory sektoru vládních
institucí členských států spravují systémy
veřejných účtů, které obsahují prvky, jako
je účetnictví, vnitřní kontrola, účetní
výkaznictví a audit. Tyto systémy by měly
být odlišovány od statistických údajů, které
se týkají výsledků veřejných financí a jsou
založeny na statistických metodikách, a od
prognóz či rozpočtových opatření, které
souvisí s budoucími veřejnými financemi.

Předkladat
el

MF

Název předpisu,
resp. číslo Sb. z.
nebo název
návrhu
předpisu, resp.
číslo ID :
7117 Návrh
zákona o řízení
a kontrole
veřejných
financí

Implementační předpisy ČR

Citace ustanovení (§, odst., písm., atd.)

§2
(1) Tento zákon se vztahuje 2) na řízení a
kontrolu veřejných financí správce
veřejného rozpočtu a veřejného subjektu.
(2) Tento zákon se vztahuje2) na řízení a
kontrolu veřejných financí veřejné
vysoké školy a veřejné výzkumné
instituce, jen pokud tak výslovně stanoví.

(3) Předpokladem tvorby vysoce kvalitních
statistik, které je možno porovnávat mezi
všemi členskými státy, jsou kompletní a
spolehlivé postupy veřejného účetnictví pro
všechny subsektory sektoru vládních
institucí. Vnitřní kontroly by měly zajistit,
aby bylo plnění stávajících pravidel
vymáháno ve všech subsektorech sektoru
vládních institucí. Nezávislé audity
2)

Vyhodnocení
implementace

Čl. 3 odst. 1 směrnice Rady 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 o požadavcích na rozpočtové rámce členských států.
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Čl. 3 odst. 1

Právní předpis EU
prováděné veřejnými institucemi, jako
například Účetním dvorem, nebo
soukromými auditními subjekty, by měly
podporovat osvědčené mezinárodní postupy
1. Pokud jde o vnitrostátní systémy
veřejných účtů, v členských státech fungují
systémy veřejných účtů, které komplexně a
konzistentně pokrývají všechny subsektory
sektoru vládních institucí a obsahují
informace potřebné k vypracování
akruálních údajů pro sestavení údajů
založených na standardu ESA 95. Uvedené
systémy veřejných účtů podléhají vnitřní
kontrole a nezávislému auditu.

Implementační předpisy ČR

§ 4 písm. a) a b)
Vymezení některých pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) správcem veřejného rozpočtu
1. organizační složka státu, která je
správcem kapitoly státního rozpočtu,
2. státní fond,
3. kraj,
4. hlavní město Praha,
5. obec,
6. dobrovolný svazek obcí,
7. regionální rada regionu soudržnosti,
8. zdravotní pojišťovna,
b) veřejným subjektem
1. organizační složka státu, která není
správcem kapitoly státního rozpočtu,
2. státní příspěvková organizace,
3. Správa železniční dopravní cesty,
4. městská část hlavního města Prahy,
5. městský obvod nebo městská část
statutárního města,
6. příspěvková organizace zřízená
krajem, obcí, městskou částí hlavního
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města Prahy, městským obvodem
statutárního města, městskou částí
statutárního města nebo dobrovolným
svazkem obcí,
7. školská právnická osoba zřízená
Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy, krajem, obcí, městskou
částí hlavního města Prahy, městským
obvodem statutárního města, městskou
částí statutárního města nebo
dobrovolným svazkem obcí,

Celex kód:

32012R0966

Gestor:

Název:

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012
Evropského parlamentu a Rady ze dne 25.
října 2012, kterým se stanoví finanční
pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o
zrušení nařízení Rady (ES, Euratom)
č. 1605/2002
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implementaci:
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Ustanovení (článek,
odst., písm., atd.)
čl. 30

Citace ustanovení

Zásady hospodárnosti, účinnosti a
účelnosti
1. Používání prostředků musí být v
souladu se zásadou řádného finančního
řízení, tj. se zásadami hospodárnosti,
účinnosti a účelnosti.
2. Zásada hospodárnosti vyžaduje, aby
zdroje používané orgánem k výkonu jeho
činnosti byly dány k dispozici ve správnou
dobu, v dostatečném množství a přiměřené
kvalitě a za nejvýhodnější cenu.
Zásada účinnosti se týká dosažení co
nejlepšího vztahu mezi použitými zdroji a
dosaženými výsledky.
Zásada účelnosti se týká dosažení
konkrétních stanovených cílů a
zamýšlených výsledků.
3. Pro všechny oblasti činností, na které se
vztahuje rozpočet, musí být stanoveny
konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní
a časově vymezené cíle. Dosažení těchto
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Citace ustanovení (§, odst., písm., atd.)

Vyhodnocen
í
implementac
e

§5
Cíl řízení a kontroly veřejných financí
(1) Cílem řízení a kontroly veřejných
financí je zajistit, aby s veřejnými
prostředky bylo nakládáno účelně,
hospodárně a efektivně.
(2) Správce veřejného rozpočtu, veřejný
subjekt a příjemce veřejné finanční
podpory nakládá s veřejnými prostředky
a) účelně, pokud dosažené výsledky
odpovídají stanovené potřebě,
b) hospodárně, pokud jsou zdroje k
dispozici ve správnou dobu, v dostatečném
množství, v přiměřené kvalitě a za co
nejvýhodnější cenu, a
c) efektivně, pokud je dosaženo co
nejlepšího vztahu mezi použitými
prostředky a dosaženými výsledky.
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cílů se kontroluje pomocí ukazatelů
výkonnosti pro každou činnost a útvary
příslušné pro výdaje předávají informace
uvedené v čl. 38 odst. 3 písm. e)
Evropskému parlamentu a Radě. Tyto
informace se předávají každoročně a
nejpozději s dokumenty přiloženými k
návrhu rozpočtu.
4. Ke zdokonalení rozhodovacího procesu
provádějí orgány hodnocení ex ante a ex
post podle pokynů vydaných Komisí. Tato
hodnocení se provádějí u všech programů a
činností, které jsou spojeny se značnými
výdaji, a výsledky těchto hodnocení se
zasílají Evropskému parlamentu, Radě a
útvarům příslušným pro výdaje.
5. Komisi je svěřena pravomoc přijímat
akty v přenesené pravomoci v souladu s
článkem 210, kterými stanoví podrobná
pravidla týkající se hodnocení ex ante, v
polovině období a ex post.
čl. 57

Střet zájmů

1. Účastníci finančních operací a jiné
osoby podílející se na plnění rozpočtu a
na jeho správě, včetně přípravy na tuto
činnost, na auditu nebo na kontrole se
zdrží jakéhokoli jednání, jež by mohlo
uvést jejich zájmy do střetu se zájmy
Unie. Pokud toto riziko existuje, upustí
dotčená osoba od takového jednání a
předloží věc pověřené schvalující
osobě, která vydá písemné potvrzení o
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§8

Střet zájmů
Ten, jehož vlastní zájem je v rozporu s
naplňováním cíle řízení a kontroly
veřejných financí, nesmí vlastní zájem
upřednostňovat 4). Za vlastní zájem se
pro účely tohoto zákona považuje i
zájem osoby mu blízké, právnické
osoby ovládané touto osobou nebo
právnické osoby ovládané osobou
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Například čl. 32 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 ze dne 29. října 2012 o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU,
Euratom) č. 966/2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie.
4)
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tom, zda střet zájmů existuje. Dotčená
osoba informuje rovněž svého přímého
nadřízeného. Pokud se zjistí střet
zájmů, ukončí dotčená osoba veškerou
svou činnost ve věci. Pověřená
schvalující osoba učiní sama veškeré
další vhodné kroky.

blízkou této osoby.

2. Pro účely odstavce 1 ke střetu zájmů
dochází, je-li z rodinných důvodů, z
důvodů citových vazeb, z důvodů
politické nebo národní spřízněnosti, z
důvodů hospodářského zájmu nebo z
důvodů jiného společného zájmu s
příjemcem
finančních
prostředků
ohrožen nestranný a objektivní výkon
funkcí účastníka finančních operací
nebo jiné osoby podle odstavce 1.
3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat
akty v přenesené pravomoci v souladu s
článkem 210, kterými určí jednání, jež
mohou představovat střet zájmů, a
postup, který se má v těchto případech
použít.

čl. 59

Sdílené řízení s členskými státy
1. Plní-li Komise rozpočet v rámci
sdíleného řízení, jsou úkoly související s
plněním rozpočtu pověřeny členské státy.
Komise a členské státy dodržují zásady
řádného finančního řízení, transparentnosti
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§1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon upravuje v návaznosti na
přímo použitelné předpisy Evropské unie 1)
řízení a kontrolu veřejných financí.
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Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o
zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, v platném znění, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013, o společných
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském
1)

Právní předpis EU
a zákazu diskriminace a zajišťují viditelnost
činnosti Unie při správě jejích finančních
prostředků. Za tímto účelem Komise a
členské státy plní své povinnosti spojené s
kontrolou a auditem a přebírají z toho
vyplývající odpovědnost stanovenou tímto
nařízením. Doplňková ustanovení jsou
obsažena v odvětvových pravidlech.
2. Při provádění úkolů souvisejících s
plněním rozpočtu členské státy přijmou
veškerá opatření, včetně právních,
regulačních a správních, která jsou
nezbytná pro ochranu finančních zájmů
Unie, zejména:
a) zajistí, aby byly činnosti financované z
rozpočtu prováděny správně, účinně a v
souladu s platnými odvětvovými pravidly, a
určí pro tento účel v souladu s odstavcem 3
subjekty odpovědné za řádnou správu a
kontrolu finančních prostředků Unie a
dohlížejí na ně;
b) předcházejí nesrovnalostem a podvodům,
odhalují je a napravují.
Za účelem ochrany finančních zájmů Unie
členské státy při dodržení zásady
proporcionality a v souladu s tímto článkem
a s příslušnými odvětvovými pravidly
provádějí kontroly ex ante a ex post, je-li to
vhodné, včetně kontrol na místě na
reprezentativním vzorku nebo na vzorku
vybraném na základě rizika výskytu chyb.
Kromě toho zpětně získávají neoprávněně
vyplacené finanční prostředky, a je-li to za
tímto účelem nezbytné, zahajují správní a
soudní řízení.

Implementační předpisy ČR
(2) Řízení a kontrola veřejných financí
zahrnuje
a) řídicí a kontrolní mechanismy,
b) interní audit a
c) kontrolu podle mezinárodních smluv.

námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a
rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, v platném znění.
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Členské státy ukládají příjemcům
finančních prostředků účinné, odrazující a
přiměřené sankce, pokud tak stanovují
odvětvová pravidla a zvláštní ustanovení
vnitrostátních právních předpisů.
Komise v rámci posouzení rizik a v souladu
s odvětvovými pravidly sleduje systémy
řízení a kontroly zavedené v členských
státech. Komise při své kontrolní činnosti
dodržuje zásadu proporcionality a v souladu
s odvětvovými pravidly přihlíží k míře
zjištěného rizika.
3. V souladu s kritérii a postupy
stanovenými v odvětvových pravidlech určí
členské státy subjekty na vhodné úrovni,
které mají odpovídat za správu a kontrolu
finančních prostředků Unie. Tyto subjekty
mohou plnit také úkoly nesouvisející se
správou finančních prostředků Unie a
mohou pověřit plněním některých úkolů
jiné subjekty.
Při rozhodování o určení subjektů mohou
členské státy vycházet z toho, zda jsou
jejich systémy řízení a kontroly v podstatě
totožné s již existujícími systémy z
předchozího období a zda řádně fungují.
Pokud výsledky auditu a kontroly prokáží,
že určené subjekty již nesplňují kritéria
stanovená v odvětvových pravidlech,
přijmou členské státy opatření nezbytná k
zajištění nápravy nedostatků při plnění
úkolů těmito subjekty, včetně toho, že v
souladu s odvětvovými pravidly jejich
určení zruší.
Odvětvová pravidla vymezí úlohu Komise
při postupu stanoveném v tomto odstavci.
4. Subjekty určené podle odstavce 3:
a) vytvoří účinný a účelný systém vnitřní
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kontroly a zajistí jeho fungování;
b) používají systém účetnictví, který včas
poskytuje přesné, úplné a spolehlivé údaje;
c) poskytují informace požadované podle
odstavce 5;
d) v souladu s čl. 35 odst. 2 zajišťují
následné zveřejňování. Jakékoli
zpracovávání osobních údajů musí být v
souladu s vnitrostátními předpisy, kterými
se provádí směrnice 95/46/ES.
5. Subjekty určené podle odstavce 3
poskytnou Komisi do 15. února
následujícího rozpočtového roku tyto
dokumenty:
a) výkaz výdajů, které byly v příslušném
referenčním období vymezeném v
odvětvových pravidlech vynaloženy při
plnění stanovených úkolů a předloženy
Komisi k úhradě. Tento výkaz zahrnuje
předběžné financování i částky, u nichž
probíhá nebo již proběhlo řízení o jejich
zpětném získání. Přikládá se k němu
prohlášení řídícího subjektu, v němž se
potvrdí, že podle názoru osob pověřených
správou finančních prostředků:
i) jsou tyto informace řádně předkládány a
jsou úplné a přesné;
ii) výdaje byly použity k zamýšlenému
účelu, jak je vymezen v odvětvových
pravidlech;
iii) zavedené kontrolní systémy poskytují
nezbytné záruky legality a správnosti
uskutečněných operací;
b) každoroční souhrn závěrečných zpráv o
auditu a informací o provedených
kontrolách, včetně rozboru povahy a
rozsahu chyb a nedostatků zjištěných v
systémech a přijatých či plánovaných
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nápravných opatření.
K výkazu uvedenému v prvním pododstavci
písm. a) a k souhrnu uvedenému v prvním
pododstavci písm. b) se připojí výrok
nezávislého auditora vypracovaný v
souladu s mezinárodně uznávanými
auditorskými standardy. Tento výrok
uvede, zda výkaz podává věrný a poctivý
obraz skutečnosti, zda výdaje, o jejichž
úhradu byla Komise požádána, jsou legální
a správné a zda zavedené kontrolní systémy
fungují řádně. Tento výrok rovněž uvede,
zda kontrolní činnost nezpochybňuje
tvrzení obsažená v prohlášení řídícího
subjektu uvedeném v prvním pododstavci
písm. a).
Lhůtu stanovenou na 15. únor může
Komise na základě sdělení dotčeného
členského státu výjimečně prodloužit až do
1. března.
Členské státy mohou na vhodné úrovni
zveřejnit informace uvedené v tomto
odstavci.
Členské státy kromě toho mohou na
základě informací uvedených v tomto
odstavci vydat prohlášení podepsané na
patřičné úrovni.
6. Aby bylo zajištěno, že finanční
prostředky Unie jsou používány v souladu s
platnými pravidly, Komise:
a) uplatňuje postupy zaměřené na kontrolu
a schválení účetní závěrky určených
subjektů, aby zajistila, aby byla tato účetní
závěrka úplná, přesná a věrná;
b) vyloučí z financování výdajů Unií
úhrady provedené v rozporu s platným
právem;
c) přeruší běh platebních lhůt nebo
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pozastaví platby v případech stanovených v
odvětvových pravidlech.
Komise ukončí úplné nebo částečné
přerušení běhu platebních lhůt nebo
pozastavení plateb poté, co členský stát
předloží své připomínky, a jakmile přijme
jakákoli nezbytná opatření. Výroční zpráva
o činnosti uvedená v čl. 66 odst. 9 obsahuje
informace o veškerých povinnostech
vyplývajících z tohoto pododstavce.
7. Odvětvová pravidla vezmou v úvahu
potřeby programů v rámci evropské územní
spolupráce, zejména pokud jde o obsah
prohlášení řídícího subjektu, o postup
stanovený v odstavci 3 a o funkci auditu.
8. Komisi je svěřena pravomoc přijímat
akty v přenesené pravomoci v souladu s
článkem 210, kterými stanoví podrobná
pravidla týkající se sdíleného řízení s
členskými státy, včetně vytvoření rejstříku
subjektů odpovědných za řízení a kontrolu
finančních prostředků Unie, a opatření
zaměřených na podporu šíření osvědčených
postupů.
Oddělení funkcí
1. Funkce schvalující osoby a účetního
jsou oddělené a vzájemně neslučitelné.

Čl. 64 odst. 1
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§ 6 odst. 4
(4) Vzájemně neslučitelné jsou funkce
schvalující osoby, pověřené schvalující
osoby a vedoucího útvaru interního auditu.
§ 15 odst. 7
(7) Funkce ověřovatele příjmové operace
je vzájemně neslučitelná s funkcí
schvalovatele příjmové operace.
§ 17 odst. 8
(8) Funkce ověřovatele před zahájením
výdajové operace je vzájemně neslučitelná
s funkcí schvalovatele před zahájením
výdajové operace.
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Čl. 140 odst. 5

Čl. 175

5. Subjekty pověřené podle čl. 58 odst. 1
písm. c) bodů ii), iii), v) a vi), finanční
zprostředkovatelé uvedení v odstavci 4
tohoto článku, kteří jsou zapojeni do správy
finančních nástrojů Unie, a koneční
příjemci pomoci Unie podle této hlavy
poskytují Účetnímu dvoru v souladu s
článkem 161 veškerou podporu a
informace, které Účetní dvůr považuje za
nezbytné k plnění svých úkolů.
Na pomoc Unie poskytovanou podle této
hlavy se vztahují nařízení (Euratom, ES) č.
2185/96 a nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 1073/1999 ze dne 25. května
1999 o vyšetřování prováděném
Evropským úřadem pro boj proti podvodům
(OLAF) (23).
Zvláštní ustanovení
1. Části první a třetí se použijí na příjmy a
výdaje orgánů a subjektů uvedených v
nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20.
září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z
Evropského zemědělského fondu pro rozvoj
venkova (EZFRV) (25), v nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
1080/2006 ze dne 5. července 2006 o
Evropském fondu pro regionální rozvoj
(26), v nařízení Evropského parlamentu a
Rady (ES) č. 1081/2006 ze dne 5. července

MF
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Implementační předpisy ČR
§ 18 odst. 5
(5) Funkce ověřovatele po zahájením
výdajové operace je vzájemně neslučitelná
s funkcí schvalovatele po zahájením
výdajové operace.
§ 42
Centrální kontaktní bod sítě
Evropského úřadu pro boj proti
podvodům
Ministerstvo financí plní povinnosti
centrálního
kontaktního
bodu
sítě
Evropského úřadu pro boj proti podvodům
a podává tomuto úřadu hlášení podle
přímo použitelného předpisu Evropské
unie upravujícího vyšetřování prováděné
Evropským úřadem pro boj proti
podvodům 6).

MF
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§ 42
Centrální kontaktní bod sítě
Evropského úřadu pro boj proti
podvodům
Ministerstvo financí plní povinnosti
centrálního kontaktního bodu sítě
Evropského úřadu pro boj proti podvodům
a podává tomuto úřadu hlášení podle
přímo použitelného předpisu Evropské
unie upravujícího vyšetřování prováděné

DT

Čl. 3 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti
podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999.
6)

Právní předpis EU
2006 o Evropském sociálním fondu (27), v
nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11.
července 2006 o obecných ustanoveních o
Evropském fondu pro regionální rozvoj,
Evropském sociálním fondu a Fondu
soudržnosti (28), v nařízení Rady (ES) č.
1084/2006 ze dne 11. července 2006,
kterým se zřizuje Fond soudržnosti (29) a v
nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27.
července 2006 o Evropském rybářském
fondu (30), jakož i fondů pro oblast
svobody, bezpečnosti a práva, včetně fondů
v rámci programu „Solidarita a řízení
migračních toků“, které jsou spravovány v
rámci sdíleného řízení podle článku 59
(dále jen „fondy“), není-li v této hlavě
stanoveno jinak.
2. Operace řízené přímo Komisí se
uskutečňují podle pravidel stanovených v
částech první a třetí.

Implementační předpisy ČR
Evropským úřadem pro boj proti
podvodům 6).

Čl. 3 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti
podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999.
6)

Celex kód:

32013R0883

Gestor:

Název:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září
2013 o vyšetřování prováděném Evropským
úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o
zrušení nařízení Evropského parlamentu a
Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady
(Euratom) č. 1074/1999

Lhůta pro
implementaci:

Právní předpis EU
Ustanovení (článek,
odst., písm., atd.)
Čl. 3 odst. 4

Citace ustanovení

4. Pro účely tohoto nařízení určí členské
státy službu (dále jen „koordinační služba
pro boj proti podvodům“), která bude
napomáhat účinné spolupráci a výměně
informací včetně informací operační
povahy s úřadem. V příslušných případech
a v souladu s vnitrostátním právem může
být koordinační služba pro boj proti
podvodům považována za příslušný orgán
pro účely tohoto nařízení.

Předkladat
el

MF

MF

Název předpisu,
resp. číslo Sb. z.
nebo název
návrhu
předpisu, resp.
číslo ID :
7117 Návrh
zákona o řízení
a kontrole
veřejných
financí

Zpracoval (jméno,
datum):

Mgr. Andrea Vuongová,
28. 11. 2016

Schválil (jméno, datum):

Mgr. Jana Kranecová,
Ph.D., 28. 11. 2016

Implementační předpisy ČR

Citace ustanovení (§, odst., písm., atd.)

Vyhodnocen
í
implementac
e

Pozn.

§ 42
Centrální kontaktní bod sítě
Evropského úřadu pro boj proti
podvodům
Ministerstvo financí plní povinnosti
centrálního kontaktního bodu sítě
Evropského úřadu pro boj proti podvodům
a podává tomuto úřadu hlášení podle
přímo použitelného předpisu Evropské
unie upravujícího vyšetřování prováděné
Evropským úřadem pro boj proti
podvodům 6).
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Čl. 3 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti
podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999.
6)

Celex kód:

32013R1303

Gestor:

Název:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013
o společných ustanoveních o Evropském
fondu pro regionální rozvoj, Evropském
sociálním fondu, Fondu soudržnosti,
Evropském zemědělském fondu pro rozvoj
venkova a Evropském námořním a
rybářském fondu, o obecných ustanoveních
o Evropském fondu pro regionální rozvoj,
Evropském sociálním fondu, Fondu
soudržnosti a Evropském námořním a
rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady
(ES) č. 1083/2006

Lhůta pro
implementaci:

Právní předpis EU
Ustanovení (článek,
odst., písm., atd.)

Preambule

Citace ustanovení

(122) Četnost auditů operací by měla
odpovídat rozsahu podpory Unie z fondů a
ENRF. Zejména by se měl snížit počet
provedených auditů, pokud celkové
způsobilé výdaje na danou operaci
nepřesahují 200 000 EUR v případě EFRR
a Fondu soudržnosti, 150 000 EUR v
případě ESF a 100 000 EUR v případě
ENRF. Mělo by nicméně být možné

Předkladat
el

MF

MF

Název předpisu,
resp. číslo Sb. z.
nebo název
návrhu
předpisu, resp.
číslo ID :
7117 Návrh
zákona o řízení
a kontrole
veřejných
financí

Zpracoval (jméno,
datum):

Mgr. Andrea Vuongová,
28. 11. 2016

Schválil (jméno, datum):

Mgr. Jana Kranecová,
Ph.D.,28. 11. 2016

Implementační předpisy ČR

Citace ustanovení (§, odst., písm., atd.)

Vyhodnocen
í
implementac
e

§ 30 odst. 1 až 3
Výkon vládního a interního auditu
(1) Ministerstvo financí postupuje při
výkonu vrchního auditu podle tohoto
zákona, mezinárodních standardů a
kontrolního řádu s výjimkou § 9 písm. f),
§ 10 odst. 1 písm. c) a d), § 12 až 19, § 21,

DT

Pozn.

Právní předpis EU
provádět audity kdykoli, pokud existuje
důkaz o nesrovnalosti nebo podvodu, nebo
– v rámci auditního vzorku – po uzavření
dokončené operace. Komise by měla mít
možnost přezkoumat auditní stopu
dotyčného auditního orgánu nebo se
zúčastnit auditů na místě prováděných
auditním orgánem. Pokud Komise nezíská
nezbytnou jistotu ohledně účinného
fungování auditního orgánu těmito
prostředky, měla by mít možnost auditní
výkon opakovat, pokud je to v souladu s
mezinárodně uznávanými auditními
standardy. Aby byla úroveň auditů
prováděných Komisí úměrná riziku, měla
by Komise mít možnost snížit úroveň
auditní činnosti v souvislosti s operačními
programy, pokud nebyly zjištěny žádné
závažné nedostatky nebo pokud je auditní
orgán spolehlivý. V zájmu snížení
administrativní zátěže pro příjemce by měla
být zavedena konkrétní pravidla pro snížení
rizika překrývání auditů, které u stejných
operací provádějí různé orgány, zejména
Evropský účetní dvůr, Komise a auditní
orgán.

Implementační předpisy ČR
24, 26 a 27.
(2) Správce veřejného rozpočtu, který
vykonává interní audit podle § 24 odst. 1
písm. b), postupuje podle tohoto zákona,
mezinárodních standardů a kontrolního
řádu s výjimkou § 9 písm. f), § 10 odst. 1
písm. c) a d), § 12 až 19, § 21, 24, 26 a 27.
(3) Správce veřejného rozpočtu, u kterého
je vykonáván interní audit podle § 24 odst.
1 písm. a), a veřejný subjekt postupují
podle tohoto zákona a mezinárodních
standardů.
(4) Správce veřejného rozpočtu a veřejný
subjekt podle odstavce 3 vydají vnitřní
předpis k výkonu interního auditu (dále jen
„statut útvaru interního auditu“), kterým
upraví
a) způsob vydání a náležitosti pověření
k výkonu interního auditu,
b) způsob zahájení a průběh výkonu
interního auditu,
c) přizvání třetích osob k výkonu interního
auditu v zájmu dosažení jeho účelu,
d) práva a povinnosti vedoucího útvaru
interního auditu, interního auditora a
asistenta interního auditora, včetně
povinnosti zachovávat mlčenlivost,
e) práva a povinnosti auditovaných.

čl. 2 odst. 18

18. „zprostředkujícím subjektem“ jakýkoli
veřejný nebo soukromý subjekt, za jehož
činnost odpovídá řídicí nebo certifikační
orgán nebo který z pověření takového
orgánu plní povinnosti vůči příjemcům
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§7
Správa zahraničních prostředků
(1) Vláda určí ústřední správní úřad, který
bude vykonávat podle přímo použitelného

DT

Právní předpis EU
provádějícím operace;

Implementační předpisy ČR
předpisu Evropské unie 3) působnost
orgánu odpovědného za zajištění plnění
části souhrnného rozpočtu Evropské unie,
rozpočtu jiného státu nebo mezinárodní
organizace (dále jen „řídicí orgán“),
orgánu odpovědného za provádění jeho
certifikace (dále jen „certifikační orgán“)
nebo orgánu odpovědného za výkon auditu
(dále jen „auditní orgán“), podle oboru
působnosti ústředního správního úřadu,
popřípadě určí ústřední správní úřad, jehož
obor působnosti je nejbližší. Česká
republika
je
oprávněna
uzavřít
veřejnoprávní
smlouvu
s územním
samosprávným celkem, jejímž předmětem
bude plnění působnosti řídicího orgánu.
(2) Orgán podle odstavce 1 postupuje při
zajištění plnění rozpočtu, provádění
certifikace
nebo
výkonu
auditu

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském
sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském
fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních ustanoveních, týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro
cíl Evropská územní spolupráce, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1300/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES)
č. 1084/2006, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních
týkajících se cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1302/2013 ze dne 17. prosince
2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1082/2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS), pokud jde o vyjasnění, zjednodušení a zlepšení zřizování a
fungování takovýchto seskupení, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení
Rady (ES) č. 1081/2006, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského
fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o
financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005
a (ES) č. 485/2008, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady
(ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011, nařízení EP a Rady (EU)
č. 223/2014 ze dne 11. března 2014 o Fondu evropské pomoci nejchudším osobám, nařízení EP a Rady (EU) č. 514/2014 ze dne 16. dubna 2014 o obecných ustanoveních
týkajících se Azylového, migračního a integračního fondu a nástroje pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti
a řešení krizí.
3)

Právní předpis EU

zahraničních
zákona.

Implementační předpisy ČR
prostředků podle tohoto

(3) Řídicí orgán může uzavřít s jedním
nebo více správci veřejného rozpočtu,
jedním nebo více veřejnými subjekty nebo
jednou nebo více třetími osobami (dále jen
„zprostředkující subjekt“) veřejnoprávní
smlouvu, jejímž předmětem bude plnění
některých nebo všech práv a povinností
řídicího orgánu. Touto veřejnoprávní
smlouvou není dotčena povinnost řídicího
orgánu vykonávat kontrolu a odpovědnost
za její výkon.
(4) Řídicí orgán nebo certifikační orgán
kontroluje plnění požadavků stanovených
přímo použitelnými předpisy Evropské
unie3); přitom posuzuje
a)
dodržování
právních
předpisů,
rozhodnutí a uzavřených smluv při
nakládání s veřejnými prostředky,
b) dodržování podmínek, za nichž je
veřejná finanční podpora poskytována,
c)
správnost
zachycení
operací
souvisejících s veřejnou finanční podporou
v účetnictví.
(5) Auditní orgán provádí výkon auditu u
správce veřejného rozpočtu a u veřejného
subjektu, kteří se podílejí na správě
prostředků poskytnutých ze souhrnného
rozpočtu Evropské unie, rozpočtu jiného
státu nebo mezinárodní organizace, a u
příjemce veřejné finanční podpory
poskytnuté z těchto rozpočtů (dále jen
„audit zahraničních prostředků“).

Právní předpis EU

čl. 4

Obecné zásady
1. Fondy ESI poskytují prostřednictvím
víceletých programů podporu, která
doplňuje celostátní, regionální a místní
zásahy, za účelem splnění strategie Unie
pro inteligentní a udržitelný růst
podporující začlenění a zvláštních úkolů
stanovených pro jednotlivé fondy v souladu
s jejich cíli vycházejícími ze Smlouvy,
včetně hospodářské, sociální a územní
soudržnosti, při zohlednění příslušných
integrovaných hlavních směrů strategie
Evropa 2020 a příslušných doporučení pro
jednotlivé země přijatých podle s čl. 121
odst. 2 Smlouvy o fungování EU a
příslušných doporučení Rady přijatých
podle s čl. 148 odst. 4 Smlouvy o fungování
EU a případně na vnitrostátní úrovni s
přihlédnutím k příslušnému národnímu
programu reforem.
2. Komise a členské státy s přihlédnutím
ke specifickým podmínkám v jednotlivých
členských státech zajistí, aby byla podpora

Implementační předpisy ČR
(6) Při výkonu auditu zahraničních
prostředků se postupuje podle kontrolního
řádu s výjimkou § 9 písm. f), § 10 odst. 1
písm. c) a d), § 12 až 19, § 21, § 24 až 27 a
podle § 21 odst. 3, § 27, § 29, § 30 odst. 4
a 5, § 31 až 33, § 34 odst. 2 a 3, § 35 odst.
3 a § 36, pokud přímo použitelné předpisy
Evropské unie3) nestanoví jinak.
MF
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§1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon upravuje v návaznosti na
přímo použitelné předpisy Evropské unie 1)
řízení a kontrolu veřejných financí.
(2) Řízení a kontrola veřejných financí
zahrnuje
a) řídicí a kontrolní mechanismy,
b) interní audit a
c) kontrolu podle mezinárodních smluv.

DT

§5
Cíl řízení a kontroly veřejných financí
(1) Cílem řízení a kontroly veřejných
financí je zajistit, aby s veřejnými
prostředky bylo nakládáno účelně,
hospodárně a efektivně.
(2) Správce veřejného rozpočtu, veřejný
subjekt a příjemce veřejné finanční

Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o
zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, v platném znění, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013, o společných
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském
námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a
rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, v platném znění.
1)

Právní předpis EU
z fondů ESI v souladu s příslušnými
politikami, horizontálními zásadami podle
článků 5, 7 a 8 a prioritami Unie a
vzájemně se doplňovala s dalšími nástroji
Unie.
3. Podpora z fondů ESI se provádí v úzké
spolupráci mezi Komisí a členskými státy v
souladu se zásadou subsidiarity.
4. Členské státy na odpovídající územní
úrovni a v souladu se svým
institucionálním, právním a finančním
rámcem a subjekty určené členskými státy
pro tento účel zodpovídají za přípravu a
provádění programů a za plnění svých
úkolů v partnerství s příslušnými partnery
uvedenými v článku 5 v souladu s tímto
nařízením a pravidly pro daný fond.
5. Opatření pro provádění a využívání
fondů ESI a zejména nezbytné finanční a
správní zdroje potřebné pro přípravu a
provádění programů v souvislosti s
monitorováním, podáváním zpráv,
hodnocením, řízením a kontrolou musí
dodržovat zásadu proporcionality s
ohledem na výši přidělené podpory a musí
přihlížet k obecnému cíli snižování
administrativní zátěže pro subjekty
zapojené do řízení a kontroly programů.
6. Komise a členské státy v souladu se
svými povinnostmi zajišťují koordinaci
mezi jednotlivými fondy ESI a mezi fondy
ESI a dalšími příslušnými politikami,
strategiemi a nástroji Unie včetně těch, jež
spadají do rámce vnější činnosti Unie.
7. Část rozpočtu Unie přidělená fondům
ESI je plněna v rámci sdíleného řízení, na
němž se podílejí členské státy a Komise, v
souladu s článkem 59 finančního nařízení, s
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podpory nakládá s veřejnými prostředky
a) účelně, pokud dosažené výsledky
odpovídají stanovené potřebě,
b) hospodárně, pokud jsou zdroje k
dispozici ve správnou dobu, v dostatečném
množství, v přiměřené kvalitě a za co
nejvýhodnější cenu, a
c) efektivně, pokud je dosaženo co
nejlepšího vztahu mezi použitými
prostředky a dosaženými výsledky.
§ 6 odst. 1 a 2
Povinnosti správce veřejného rozpočtu a
veřejného subjektu
(1) Schvalující orgán, schvalující osoba a
pověřená schvalující osoba jsou povinny
ve vzájemné spolupráci zavést, udržovat,
zdokonalovat a vyhodnocovat řízení a
kontrolu veřejných financí.
(2) Schvalující orgán, schvalující osoba a
pověřená schvalující osoba zajistí, aby
výdaje
na
zavedení,
udržování,
zdokonalování a vyhodnocování řízení a
kontroly veřejných financí byly přiměřené
výdajům vynakládaným na činnost, kterou
správce veřejného rozpočtu nebo veřejný
subjekt zajišťuje. Přihlédnou přitom
zejména k povaze, rozsahu a složitosti
činnosti správce veřejného rozpočtu nebo
veřejného
subjektu,
objemu
jejich
veřejného rozpočtu, počtu zaměstnanců a
možným duplicitám řídicích a kontrolních
mechanismů.
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výjimkou částky podpory z Fondu
soudržnosti převedené na nástroj pro
propojení Evropy podle čl. 92 odst. 6 tohoto
nařízení, inovativních opatření z podnětu
Komise podle článku 8 nařízení o EFRR,
technické pomoci z podnětu Komise a
podpory pro přímé řízení podle nařízení o
ENRF.
8. Komise a členské státy ctí zásadu
řádného finančního řízení v souladu s
článkem 30 finančního nařízení.
9. Komise a členské státy zajistí účinnost
fondů ESI při přípravě a provádění ve
vztahu ke monitorování, podávání zpráv a
hodnocení.
10. Komise a členské státy plní své úlohy
v souvislosti s fondy ESI s cílem snížit
administrativní zátěž pro příjemce.
Obecné zásady systémů řízení a kontroly

Čl. 72, 73, 74

V souladu s čl. 4 odst. 8 systémy řízení a
kontroly sestávají z:
a) popisu funkcí jednotlivých subjektů
zapojených do řízení a kontroly a rozdělení
funkcí v rámci jednotlivých subjektů;
b) dodržování zásady oddělení funkcí mezi
takovými subjekty a v rámci takových
subjektů;
c) postupů pro zajištění správnosti a
řádnosti vykazovaných výdajů;
d) počítačových systémů pro účetnictví,
ukládání a přenos finančních údajů a údajů
o ukazatelích, monitorování a podávání
zpráv;
e) systémů podávání zpráv a monitorování,
pokud odpovědný subjekt pověří výkonem
úkolů jiný subjekt;
f) opatření pro audit fungování systémů
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§ 6 odst. 1 a 2
Povinnosti správce veřejného rozpočtu a
veřejného subjektu
(1) Schvalující orgán, schvalující osoba a
pověřená schvalující osoba jsou povinny
ve vzájemné spolupráci zavést, udržovat,
zdokonalovat a vyhodnocovat řízení a
kontrolu veřejných financí.
(2) Schvalující orgán, schvalující osoba a
pověřená schvalující osoba zajistí, aby
výdaje
na
zavedení,
udržování,
zdokonalování a vyhodnocování řízení a
kontroly veřejných financí byly přiměřené
výdajům vynakládaným na činnost, kterou
správce veřejného rozpočtu nebo veřejný
subjekt zajišťuje. Přihlédnou přitom
zejména k povaze, rozsahu a složitosti
činnosti správce veřejného rozpočtu nebo
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řízení a kontroly;
g) systémů a postupů pro zabezpečení
odpovídající auditní stopy;
h) předcházení nesrovnalostem, včetně
podvodů, jejich odhalování a náprava a
vymáhání neoprávněně vyplacených částek
spolu s případnými úroky z prodlení.
Odpovědnosti v rámci sdíleného řízení
V souladu se zásadou sdíleného řízení jsou
členské státy a Komise odpovědné za řízení
a kontrolu programů v souladu se svými
povinnostmi stanovenými v tomto nařízení
a v pravidlech pro daný fond.
Odpovědnosti členských států
1. Členské státy plní povinnosti v oblasti
řízení, kontroly a auditu a nesou z toho
vyplývající odpovědnosti, které stanoví
pravidla sdíleného řízení obsažená ve
finančním nařízení a pravidla pro daný
fond.
2. Členské státy zajistí, aby systémy řízení
a kontroly programů byly zavedeny v
souladu s pravidly pro daný fond a aby tyto
systémy účinně fungovaly.
3. Členské státy zajistí, aby existovala
účinná opatření na přezkum stížností
týkajících se fondů ESI. Rozsah působnosti,
pravidla a postupy týkající se těchto
opatření jsou v pravomoci členských států v
souladu s jejich institucionálním a právním
rámcem. Členské státy na žádost Komise
prošetří stížnosti podané Komisi, jež
spadají do působnosti jejich opatření.
Členské státy na žádost informují Komisi o
výsledcích těchto šetření.
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veřejného
subjektu,
objemu
jejich
veřejného rozpočtu, počtu zaměstnanců a
možným duplicitám řídicích a kontrolních
mechanismů.

§ 42
Centrální kontaktní bod sítě
Evropského úřadu pro boj proti
podvodům
Ministerstvo financí plní povinnosti
centrálního
kontaktního
bodu
sítě
Evropského úřadu pro boj proti podvodům
a podává tomuto úřadu hlášení podle
přímo použitelného předpisu Evropské
unie upravujícího vyšetřování prováděné
Evropským úřadem pro boj proti
podvodům 6).

Čl. 3 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti
podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999.
6)

čl. 122
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4. Všechny úřední výměny informací mezi
členskými státy a Komisí se provádějí za
použití systému pro elektronickou výměnu
dat. Komise přijme prováděcí akty, které
stanoví podmínky, jež má uvedený systém
pro elektronickou výměnu dat splňovat.
Tyto prováděcí akty se přijmou
přezkumným postupem podle čl. 150 odst.
3.
Povinnosti členských států
1. Členské státy zajistí, aby systémy řízení a
kontroly operačních programů byly
zavedeny v souladu s články 72, 73 a 74.
2. Členské státy předcházejí
nesrovnalostem, odhalují je a zajišťují
jejich nápravu a vymáhají neoprávněně
vyplacené částky spolu s případnými úroky
z prodlení. Oznámí Komisi nesrovnalosti v
příspěvcích z fondů přesahující 10 000
EUR a průběžně ji informují o podstatném
pokroku v souvisejících správních a
soudních řízení.
Členské státy neoznamují Komisi
nesrovnalosti související s:
a) případy, kdy nesrovnalost spočívá pouze
v úplném nebo částečném neprovedení
určité operace uvedené ve
spolufinancovaném operačním programu z
důvodu úpadku příjemce;
b) případy, na něž příjemce upozornil řídicí
či certifikační orgán dobrovolně a dříve,
než je některý z těchto orgánů odhalil, ať již
před nebo po vyplacení příspěvku z
veřejných zdrojů;
c) případy, které řídicí nebo certifikační
orgán odhalil a napravil dříve, než byly
příslušné výdaje zahrnuty do výkazu výdajů
předkládaných Komisi.
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§5
Cíl řízení a kontroly veřejných financí
(1) Cílem řízení a kontroly veřejných
financí je zajistit, aby s veřejnými
prostředky bylo nakládáno účelně,
hospodárně a efektivně.
(2) Správce veřejného rozpočtu, veřejný
subjekt a příjemce veřejné finanční
podpory nakládá s veřejnými prostředky
a) účelně, pokud dosažené výsledky
odpovídají stanovené potřebě,
b) hospodárně, pokud jsou zdroje k
dispozici ve správnou dobu, v dostatečném
množství, v přiměřené kvalitě a za co
nejvýhodnější cenu, a
c) efektivně, pokud je dosaženo co
nejlepšího
vztahu
mezi
použitými
prostředky a dosaženými výsledky.
§ 6 odst. 1 a 2
Povinnosti správce veřejného rozpočtu a
veřejného subjektu
(1) Schvalující orgán, schvalující osoba a
pověřená schvalující osoba jsou povinny
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Ve všech ostatních případech, zejména před
úpadkem nebo existuje-li podezření z
podvodu, se zjištěné nesrovnalosti a
související preventivní a nápravná opatření
oznámí Komisi.
Nelze-li částky neoprávněně vyplacené
příjemci získat zpět v důsledku pochybení
nebo nedbalosti členského státu, zodpovídá
za uhrazení dotčených částek zpět do
rozpočtu Unie členský stát. Členské státy se
mohou rozhodnout nevymáhat od příjemce
neoprávněně vyplacenou částku příspěvku z
fondů, pokud nepřesahuje 250 EUR bez
zahrnutí úroku.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v
přenesené pravomoci v souladu s článkem
149, kterými stanoví další podrobná
pravidla týkající se kritérií pro určení
případů nesrovnalostí, které je třeba
oznámit, a údajů, jež je třeba poskytnout, a
pro podmínky a postupy, jež se mají použít
k rozhodnutí o tom, zda mají členské státy
uhradit částky, které nelze získat zpět.
Komise přijme prováděcí akty, kterými
stanoví četnost podávání zpráv o
nesrovnalostech a jejich formát. Tyto
prováděcí akty se přijímají poradním
postupem podle čl. 150 odst. 2
3. Členské státy zajistí, aby nejpozději do
31. prosince 2015 mohly všechny výměny
informací mezi příjemci a řídicím orgánem,
certifikačním orgánem, auditním orgánem a
zprostředkujícími subjekty probíhat
prostřednictvím systému pro elektronickou
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ve vzájemné spolupráci zavést, udržovat,
zdokonalovat a vyhodnocovat řízení a
kontrolu veřejných financí.
(2) Schvalující orgán, schvalující osoba a
pověřená schvalující osoba zajistí, aby
výdaje
na
zavedení,
udržování,
zdokonalování a vyhodnocování řízení a
kontroly veřejných financí byly přiměřené
výdajům vynakládaným na činnost, kterou
správce veřejného rozpočtu nebo veřejný
subjekt zajišťuje. Přihlédnou přitom
zejména k povaze, rozsahu a složitosti
činnosti správce veřejného rozpočtu nebo
veřejného
subjektu,
objemu
jejich
veřejného rozpočtu, počtu zaměstnanců a
možným duplicitám řídicích a kontrolních
mechanismů.

§ 42
Centrální kontaktní bod sítě
Evropského úřadu pro boj proti
podvodům
Ministerstvo financí plní povinnosti
centrálního
kontaktního
bodu
sítě
Evropského úřadu pro boj proti podvodům
a podává tomuto úřadu hlášení podle
přímo použitelného předpisu Evropské
unie upravujícího vyšetřování prováděné
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výměnu údajů.
Systémy uvedené v prvním pododstavci
usnadňují interoperabilitu s vnitrostátními a
unijními rámci a umožňují příjemcům
předkládat všechny informace uvedené v
prvním pododstavci pouze jednou.
Komise přijme prováděcí akty, kterými
stanoví podrobná pravidla týkající se
výměny informací podle tohoto odstavce.
Tyto prováděcí akty se přijmou
přezkumným postupem podle čl. 150 odst.
3.
4. Odstavec 3 se nepoužije na ENRF.
Určení orgánů
čl. 123

1. Každý členský stát určí pro každý
operační program celostátní, regionální
nebo místní orgán veřejné správy nebo
veřejný či soukromý subjekt jako řídicí
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Evropským úřadem pro boj proti
podvodům 6).
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§7
Správa zahraničních prostředků
(1) Vláda určí ústřední správní úřad, který
bude vykonávat podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie 3) působnost
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Čl. 3 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti
podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999.
3)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském
sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském
fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013, o zvláštních ustanoveních, týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro
cíl Evropská územní spolupráce, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1300/2013 ze dne 17. prosince 2013, o Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č.
1084/2006, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013, o Evropském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních
týkajících se cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1302/2013 ze dne 17. prosince
2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1082/2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS), pokud jde o vyjasnění, zjednodušení a zlepšení zřizování a
fungování takovýchto seskupení, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013, o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení
Rady (ES) č. 1081/2006, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského
fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013, o
financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005
a (ES) č. 485/2008, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady
(ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011, nařízení EP a Rady (EU) č.
514/2014 ze dne 16. dubna 2014 o obecných ustanoveních týkajících se Azylového, migračního a integračního fondu a nástroje pro finanční podporu policejní spolupráce,
6)
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orgán. Tentýž řídicí orgán může být určen
pro více operačních programů.
2. Členský stát určí pro každý operační
program celostátní, regionální nebo místní
orgán veřejné správy nebo veřejný subjekt
jako certifikační orgán, aniž je dotčen
odstavec 3. Tentýž certifikační orgán může
být určen pro více operačních programů.
3. Členský stát může pro operační
program určit řídicí orgán, který je
veřejným orgánem nebo subjektem a který
navíc plní i funkce certifikačního orgánu.
4. Členský stát určí pro každý operační
program celostátní, regionální nebo místní
orgán veřejné správy nebo veřejný subjekt
funkčně nezávislý na řídicím orgánu a
certifikačním orgánu jako auditní orgán.
Tentýž auditní orgán může být určen pro
více operačních programů.
5. Za předpokladu, že je dodržena zásada
oddělení funkcí, mohou být řídicí orgán,
případně certifikační orgán, jakož i auditní
orgán v případě fondů spjatých s cílem
Investice pro růst a zaměstnanost a v
případě ENRF součástí stejného orgánu
veřejné správy nebo veřejného subjektu.
Pokud celková výše podpory z fondů na
operační program přesáhne částku 250 000
000 EUR, nebo přesáhne 100 000 000 EUR
z ENRF, může být auditní orgán součástí
stejného orgánu veřejné správy nebo
veřejného subjektu jako řídicí orgán buď v
případě, že Komise v souladu s platnými
ustanoveními předchozího programového
období informovala přede dnem přijetí
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orgánu odpovědného za zajištění plnění
části souhrnného rozpočtu Evropské unie,
rozpočtu jiného státu nebo mezinárodní
organizace (dále jen „řídicí orgán“),
orgánu odpovědného za provádění jeho
certifikace (dále jen „certifikační orgán“)
nebo orgánu odpovědného za výkon auditu
(dále jen „auditní orgán“), podle oboru
působnosti ústředního správního úřadu,
popřípadě určí ústřední správní úřad, jehož
obor působnosti je nejbližší. Česká
republika je oprávněna
uzavřít
veřejnoprávní
smlouvu
s územním
samosprávným celkem, jejímž předmětem
bude plnění působnosti řídicího orgánu.
(2) Orgán podle odstavce 1 postupuje při
zajištění plnění rozpočtu, provádění
certifikace
nebo
výkonu
auditu
zahraničních prostředků podle tohoto
zákona.
(3) Řídicí orgán může uzavřít s jedním
nebo více správci veřejného rozpočtu,
jedním nebo více veřejnými subjekty nebo
jednou nebo více třetími osobami (dále jen
„zprostředkující subjekt“) veřejnoprávní
smlouvu, jejímž předmětem bude plnění
některých nebo všech práv a povinností
řídicího orgánu. Touto veřejnoprávní
smlouvou není dotčena povinnost řídicího
orgánu vykonávat kontrolu a odpovědnost
za její výkon.
(4) Řídicí orgán nebo certifikační orgán
kontroluje plnění požadavků stanovených

předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí, nařízení EP a Rady (EU) č. 223/2014 ze dne 11. března 2014 o Fondu evropské pomoci nejchudším
osobám.

Právní předpis EU
dotčeného operačního programu členský
stát o svém závěru, že se členský stát může
spolehnout zejména na stanovisko svého
auditora, nebo v případě, že je Komise na
základě zkušenosti z předchozího
programového období přesvědčena, že
institucionální organizace a odpovědnost
auditního orgánu poskytuje odpovídající
záruky jeho funkční nezávislosti a
spolehlivosti.
6. Členský stát může určit jeden nebo více
zprostředkujících subjektů pro výkon
některých úkolů řídicího nebo
certifikačního orgánu z pověření tohoto
orgánu. Příslušná ujednání mezi řídicím
orgánem nebo certifikačním orgánem a
zprostředkujícími subjekty musí být
oficiálně písemně zaznamenána.
7. Členský stát nebo řídicí orgán může
pověřit řízením části operačního programu
zprostředkující subjekt, a to písemnou
dohodou mezi zprostředkujícím subjektem
a členským státem nebo řídicím orgánem
(dále jen „globální grant“). Zprostředkující
subjekt poskytne záruky své solventnosti a
způsobilosti v dotčeném oboru, jakož i v
oblasti správního a finančního řízení.
8. Členský stát může z vlastního podnětu
určit koordinační orgán, jehož úkolem je
udržovat kontakt s Komisí a poskytovat jí
informace, koordinovat činnost ostatních
příslušných určených orgánů a podporovat
harmonizované uplatňování platných
právních předpisů.
9. Členský stát stanoví písemně pravidla
upravující jeho vztahy s řídicími orgány,
certifikačními orgány a auditními orgány,
vztahy mezi těmito orgány navzájem a
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přímo použitelnými předpisy Evropské
unie3); přitom posuzuje
a)
dodržování
právních
předpisů,
rozhodnutí a uzavřených smluv při
nakládání s veřejnými prostředky,
b) dodržování podmínek, za nichž je
veřejná finanční podpora poskytována,
c)
správnost
zachycení
operací
souvisejících s veřejnou finanční podporou
v účetnictví.
(5) Auditní orgán provádí výkon auditu u
správce veřejného rozpočtu a u veřejného
subjektu, kteří se podílejí na správě
prostředků poskytnutých ze souhrnného
rozpočtu Evropské unie, rozpočtu jiného
státu nebo mezinárodní organizace, a u
příjemce veřejné finanční podpory
poskytnuté z těchto rozpočtů (dále jen
„audit zahraničních prostředků“).
(6) Při výkonu auditu zahraničních
prostředků se postupuje podle kontrolního
řádu s výjimkou § 9 písm. f), § 10 odst. 1
písm. c) a d), § 12 až 19, § 21, § 24 až 27 a
podle § 21 odst. 3, § 27, § 29, § 30 odst. 4
a 5, § 31 až 33, § 34 odst. 2 a 3, § 35 odst.
3 a § 36 tohoto zákona, pokud přímo
použitelné předpisy Evropské unie3)
nestanoví jinak.

Čl. 124 odst. 2

Právní předpis EU
vztahy těchto orgánů s Komisí.
2. Určení uvedené v odstavci 1 vychází ze
zprávy a stanoviska nezávislého auditního
subjektu, které hodnotí, zda orgány dodržují
kritéria týkající se prostředí vnitřní
kontroly, řízení rizik, řídící a kontrolní
činnosti a monitorování stanovená v příloze
XIII. Nezávislým auditním subjektem je
auditní orgán nebo jiný veřejnoprávní či
soukromoprávní subjekt, který má
potřebnou auditorskou způsobilost, je
nezávislý na řídicím orgánu, a případně i na
certifikačním orgánu, a při výkonu své
činnosti bere v úvahu mezinárodně
uznávané auditorské standardy. Dospěje-li
nezávislý auditní subjekt k závěru, že část
řídícího a kontrolního systému, která se
týká řídicího orgánu nebo certifikačního
orgánu, je v zásadě stejná jako v
předchozím programovém období a že na
základě auditorské činnosti provedené v
souladu s příslušnými ustanoveními
nařízení (ES) č. 1083/2006 a nařízení Rady
(ES) č. 1198/2006 (38) lze doložit jejich
účinné fungování během tohoto období,
může přijmout závěr, že příslušná kritéria
jsou splněna, aniž by prováděl další
auditorskou práci.
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MF

7117 Návrh
zákona o řízení
a kontrole
veřejných
financí

§ 30 odst. 1 až 3
Výkon vládního a interního auditu
(1) Ministerstvo financí postupuje při
výkonu vrchního auditu podle tohoto
zákona, mezinárodních standardů a
kontrolního řádu s výjimkou § 9 písm. f),
§ 10 odst. 1 písm. c) a d), § 12 až 19, § 21,
24, 26 a 27.
(2) Správce veřejného rozpočtu, který
vykonává interní audit podle § 24 odst. 1
písm. b), postupuje podle tohoto zákona,
mezinárodních standardů a kontrolního
řádu s výjimkou § 9 písm. f), § 10 odst. 1
písm. c) a d), § 12 až 19, § 21, 24, 26 a 27.
(3) Správce veřejného rozpočtu, u kterého
je vykonáván interní audit podle § 24 odst.
1 písm. a), a veřejný subjekt postupují
podle tohoto zákona a mezinárodních
standardů.
(4) Správce veřejného rozpočtu a veřejný
subjekt podle odstavce 3 vydají vnitřní
předpis k výkonu interního auditu (dále jen
„statut útvaru interního auditu“), kterým
upraví
a) způsob vydání a náležitosti pověření
k výkonu interního auditu,
b) způsob zahájení a průběh výkonu
interního auditu,
c) přizvání třetích osob k výkonu interního
auditu v zájmu dosažení jeho účelu,
d) práva a povinnosti vedoucího útvaru
interního auditu, interního auditora a

DT

Právní předpis EU
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asistenta interního auditora, včetně
povinnosti zachovávat mlčenlivost,
e) práva a povinnosti auditovaných.
MF

Čl. 125 odst. 9

9. Komisi je svěřena pravomoc přijímat
akty v přenesené pravomoci v souladu s
článkem 149, kterými stanoví podrobné
minimální požadavky na auditní stopu
uvedenou v odst. 4 prvním pododstavci
písm. d) tohoto článku, pokud jde o účetní
záznamy, které mají být uchovány, a o
podklady, které mají být uchovávány na
úrovni certifikačního orgánu, řídicího
orgánu, zprostředkujících subjektů a
příjemců podpory.

MF

Čl. 148 odst. 4

4. Bez ohledu na odstavec 1 mohou,
auditní orgán a Komise provádět audity
operací v případě, že se při posuzování rizik
nebo v rámci auditu ze strany Evropského
účetního dvora zjistí zvláštní riziko
nesrovnalostí či podvodu, v případě důkazů
o závažných nedostatcích v účinném
fungování systému řízení a kontroly daného
operačního programu a po dobu uvedenou v
čl. 140 odst. 1. Komise může za účelem
hodnocení práce auditního orgánu
přezkoumat auditní stopu dotyčného
auditního orgánu nebo se zúčastnit auditů
na místě prováděných auditním orgánem, a
pokud je to z hlediska získání jistoty o
účinném fungování auditního orgánu nutné
v souladu s mezinárodně přijatými

7117 Návrh
zákona o řízení
a kontrole
veřejných
financí

7117 Návrh
zákona o řízení
a kontrole
veřejných
financí

§ 15
Auditní stopa
Při provádění řídicí ekonomické kontroly
musí být pořízeny a uchovávány
dokumenty a záznamy související s
rozhodnutím o příjmové nebo výdajové
operaci, včetně účetních záznamů, ze
kterých lze rekonstruovat posloupnost při
uskutečňování operace a operaci ověřit
(auditní stopa) 5).

DT

§ 30 odst. 1 až 3
Výkon vládního a interního auditu
(1) Ministerstvo financí postupuje při
výkonu vrchního auditu podle tohoto
zákona, mezinárodních standardů a
kontrolního řádu s výjimkou § 9 písm. f),
§ 10 odst. 1 písm. c) a d), § 12 až 19, § 21,
24, 26 a 27.

DT

(2) Správce veřejného rozpočtu, který
vykonává interní audit podle § 24 odst. 1
písm. b), postupuje podle tohoto zákona,
mezinárodních standardů a kontrolního
řádu s výjimkou § 9 písm. f), § 10 odst. 1
písm. c) a d), § 12 až 19, § 21, 24, 26 a 27.

Například čl. 25 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014 ze dne 3. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj
venkova a Evropském námořním a rybářském fondu a o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a
Evropském námořním a rybářském fondu, v platném znění.
5)

Právní předpis EU
auditními standardy, může Komise
provádět i audit operací.
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(3) Správce veřejného rozpočtu, u kterého
je vykonáván interní audit podle § 24 odst.
1 písm. a), a veřejný subjekt postupují
podle tohoto zákona a mezinárodních
standardů.
(4) Správce veřejného rozpočtu a veřejný
subjekt podle odstavce 3 vydají vnitřní
předpis k výkonu interního auditu (dále jen
„statut útvaru interního auditu“), kterým
upraví
a) způsob vydání a náležitosti pověření
k výkonu interního auditu,
b) způsob zahájení a průběh výkonu
interního auditu,
c) přizvání třetích osob k výkonu interního
auditu v zájmu dosažení jeho účelu,
d) práva a povinnosti vedoucího útvaru
interního auditu, interního auditora a
asistenta interního auditora, včetně
povinnosti zachovávat mlčenlivost,
e) práva a povinnosti auditovaných.
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1. Podrobné minimální požadavky na
auditní stopu, pokud jde o účetní záznamy,
které mají být uchovány, a o podklady,
které mají být uchovávány, jsou následující:
a) auditní stopa umožňuje ověření
uplatňování kritérií výběru stanovených
monitorovacím výborem pro operační
program;
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§ 15
Auditní stopa
Při provádění řídicí ekonomické kontroly
musí být pořízeny a uchovávány
dokumenty a záznamy související s
rozhodnutím o příjmové nebo výdajové
operaci, včetně účetních záznamů, ze
kterých lze rekonstruovat posloupnost při

DT

Pozn.

Právní předpis EU
b) v souvislosti s granty a vratnou pomocí
podle čl. 67 odst. 1 písm. a) nařízení (EU)
č. 1303/2013 auditní stopa umožňuje
sesouhlasení
souhrnných
částek
potvrzených Komisi s podrobnými účetními
záznamy
a
podklady
vedenými
certifikačním orgánem, řídicím orgánem,
zprostředkujícími subjekty a příjemci,
pokud jde o operace spolufinancované v
rámci operačního programu;
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uskutečňování operace a operaci ověřit
(auditní stopa) 5).

c) v souvislosti s granty a vratnou pomocí
podle čl. 67 odst. 1 písm. b) a c) a článku
109 nařízení (EU) č. 1303/2013 a podle čl.
14 odst. 1 nařízení (EU) č. 1304/2013
auditní stopa umožňuje sesouhlasení
souhrnných částek potvrzených Komisi s
podrobnými údaji o výstupech či výsledcích
a podklady vedenými certifikačním
orgánem,
řídicím
orgánem,
zprostředkujícími subjekty a příjemci,
případně včetně dokladů o metodě
stanovení
standardních
stupnic
jednotkových nákladů a paušálních částek,
pokud jde o operace spolufinancované v
rámci operačního programu;
d) v souvislosti s náklady stanovenými v
souladu s čl. 67 odst. 1 písm. d) a čl. 68
odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1303/2013
auditní stopa podle potřeby dokládá a
odůvodňuje metodu výpočtu a základ, na
němž bylo rozhodnuto o paušálních
sazbách, a způsobilé přímé náklady nebo
Například čl. 25 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014 ze dne 3. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj
venkova a Evropském námořním a rybářském fondu a o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a
Evropském námořním a rybářském fondu, v platném znění.
5)

Právní předpis EU
náklady vykázané v rámci jiných vybraných
kategorií, u kterých se uplatní paušální
sazba;
e) v souvislosti s náklady stanovenými v
souladu s čl. 68 odst. 1 písm. b) a c)
nařízení (EU) č. 1303/2013, s čl. 14 odst. 2
nařízení (EU) č. 1304/2013 a s článkem 20
nařízení (EU) č. 1299/2013 auditní stopa
umožňuje doložení způsobilých přímých
nákladů, u kterých se uplatní paušální
sazba;
f) auditní stopa umožňuje ověření platby
příspěvku z veřejných zdrojů příjemci;
g) u každé operace, je-li to na místě, auditní
stopa obsahuje technické specifikace a plán
financování, dokumenty týkající se
schválení grantu, dokumenty související se
zadáváním veřejných zakázek, zprávy od
příjemce a zprávy o provedených
ověřováních a auditech;
h) auditní stopa obsahuje informace o
řídicích kontrolách a o provedených
auditech operací;
i) aniž je dotčen čl. 19 odst. 3 a přílohy I a
II nařízení (EU) č. 1304/2013, auditní stopa
umožňuje sesouhlasení údajů týkajících se
ukazatelů výstupů operace s cíli a
vykázanými údaji a výsledkem programu;
j) u finančních nástrojů auditní stopa
obsahuje podklady uvedené v čl. 9 odst. 1
písm. e) tohoto nařízení.
U nákladů uvedených v písmenech c) a d)
auditní stopa umožňuje ověřování metody
výpočtu použité řídicím orgánem z hlediska
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Právní předpis EU
souladu s čl. 67 odst. 5 a čl. 68 odst. 1
nařízení (EU) č. 1303/2013 a s čl. 14 odst. 3
nařízení (EU) č. 1304/2013.

Čl. 27

2. Řídicí orgán zajistí, aby existoval
záznam o totožnosti a umístění subjektů
uchovávajících všechny podklady, které
jsou nutné k tomu, aby auditní stopa
splňovala minimální požadavky uvedené v
odstavci 1.
Audity operací
(Čl. 127 odst. 7 nařízení (EU) č.
1303/2013)
1. Audity operací se provádějí za každé
účetní období na vzorku operací vybraném
metodou stanovenou či schválenou
auditním orgánem v souladu s článkem 28
tohoto nařízení.
2. Audity operací se provádějí na základě
podkladů, jež představují auditní stopu, a
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7117 Návrh
zákona o řízení
a kontrole
veřejných
financí

§7
Správa zahraničních prostředků
(1) Vláda určí ústřední správní úřad, který
bude vykonávat podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie 3) působnost
orgánu odpovědného za zajištění plnění
části souhrnného rozpočtu Evropské unie,
rozpočtu jiného státu nebo mezinárodní
organizace (dále jen „řídicí orgán“),
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském
sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském
fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013, o zvláštních ustanoveních, týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro
cíl Evropská územní spolupráce, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1300/2013 ze dne 17. prosince 2013, o Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č.
1084/2006, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013, o Evropském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních
týkajících se cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1302/2013 ze dne 17. prosince
2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1082/2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS), pokud jde o vyjasnění, zjednodušení a zlepšení zřizování a
fungování takovýchto seskupení, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013, o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení
Rady (ES) č. 1081/2006, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského
fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013, o
financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005
a (ES) č. 485/2008, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady
(ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011, nařízení EP a Rady (EU) č.
514/2014 ze dne 16. dubna 2014 o obecných ustanoveních týkajících se Azylového, migračního a integračního fondu a nástroje pro finanční podporu policejní spolupráce,
předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí, nařízení EP a Rady (EU) č. 223/2014 ze dne 11. března 2014 o Fondu evropské pomoci nejchudším
osobám.
3)

Právní předpis EU
ověřuje se jimi legalita a správnost výdajů
vykázaných Komisi, včetně těchto
skutečností:
a) operace byla vybrána v souladu s kritérii
výběru pro operační program, operace
nebyla fyzicky dokončená nebo plně
provedená před tím, než příjemce podal
žádost o financování v rámci operačního
programu, operace byla provedena v
souladu s rozhodnutím o schválení a
splňovala v době auditu veškeré platné
podmínky, pokud jde o funkčnost, použití a
cíle, které mají být dosaženy;
b) výdaje vykázané Komisi odpovídají
účetním záznamům a požadované podklady
dokládají adekvátní auditní stopu podle
článku 25 tohoto nařízení;
c) u výdajů vykázaných Komisi
stanovených v souladu s čl. 67 odst. 1 písm.
b) a c) a článkem 109 nařízení (EU) č.
1303/2013 a s čl. 14 odst. 1 nařízení (EU) č.
1304/2013 byly splněny výstupy a
výsledky, na jejichž základě se příjemci
vyplácejí platby, údaje o účastnících či jiné
záznamy týkající se výstupů a výsledků
jsou v souladu s informacemi předloženými
Komisi a požadované podklady představují
adekvátní auditní stopu podle článku 25
tohoto nařízení.
Audity se dále ověří, zda byl příspěvek z
veřejných zdrojů příjemci vyplacen v
souladu s článkem 132 odst. 1 nařízení
(EU) č. 1303/2013.
3. Součástí auditů operací je v příslušných
případech ověření fyzického provádění
operace na místě.
4. Audity operací se ověřuje přesnost a
úplnost odpovídajících výdajů zachycených
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orgánu odpovědného za provádění jeho
certifikace (dále jen „certifikační orgán“)
nebo orgánu odpovědného za výkon auditu
(dále jen „auditní orgán“), podle oboru
působnosti ústředního správního úřadu,
popřípadě určí ústřední správní úřad, jehož
obor působnosti je nejbližší. Česká
republika
je
oprávněna
uzavřít
veřejnoprávní
smlouvu
s územním
samosprávným celkem, jejímž předmětem
bude plnění působnosti řídicího orgánu.
(2) Orgán podle odstavce 1 postupuje při
zajištění plnění rozpočtu, provádění
certifikace
nebo
výkonu
auditu
zahraničních prostředků podle tohoto
zákona.
(3) Řídicí orgán může uzavřít s jedním
nebo více správci veřejného rozpočtu,
jedním nebo více veřejnými subjekty nebo
jednou nebo více třetími osobami (dále jen
„zprostředkující subjekt“) veřejnoprávní
smlouvu, jejímž předmětem bude plnění
některých nebo všech práv a povinností
řídicího orgánu. Touto veřejnoprávní
smlouvou není dotčena povinnost řídicího
orgánu vykonávat kontrolu a odpovědnost
za její výkon.
(4) Řídicí orgán nebo certifikační orgán
kontroluje plnění požadavků stanovených
přímo použitelnými předpisy Evropské
unie3); přitom posuzuje
a)
dodržování
právních
předpisů,
rozhodnutí a uzavřených smluv při
nakládání s veřejnými prostředky,
b) dodržování podmínek, za nichž je

Právní předpis EU
certifikačním orgánem v jeho účetním
systému a soulad auditní stopy na všech
úrovních.
5. Vyjde-li najevo, že zjištěné problémy
jsou systémové povahy, a představují tudíž
riziko pro jiné operace v rámci operačního
programu, zajistí auditní orgán další
kontrolu, včetně případných doplňkových
auditů, za účelem stanovení rozsahu
problémů a doporučí nezbytná nápravná
opatření.
6. Pro účel podávání zpráv Komisi o
ročním pokrytí se do částky auditovaných
výdajů započítávají pouze výdaje spadající
do rozsahu auditu provedeného podle
odstavce 1. Pro tento účel se použije vzor
kontrolní zprávy podle čl. 127 odst. 6
nařízení (EU) 1303/2013.
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veřejná finanční podpora poskytována,
c)
správnost
zachycení
operací
souvisejících s veřejnou finanční podporou
v účetnictví.
(5) Auditní orgán provádí výkon auditu u
správce veřejného rozpočtu a u veřejného
subjektu, kteří se podílejí na správě
prostředků poskytnutých ze souhrnného
rozpočtu Evropské unie, rozpočtu jiného
státu nebo mezinárodní organizace, a u
příjemce veřejné finanční podpory
poskytnuté z těchto rozpočtů (dále jen
„audit zahraničních prostředků“).
(6) Při výkonu auditu zahraničních
prostředků se postupuje podle kontrolního
řádu s výjimkou § 9 písm. f), § 10 odst. 1
písm. c) a d), § 12 až 19, § 21, § 24 až 27 a
podle § 21 odst. 3, § 27, § 29, § 30 odst. 4
a 5, § 31 až 33, § 34 odst. 2 a 3, § 35 odst.
3 a § 36 tohoto zákona, pokud přímo
použitelné předpisy Evropské unie3)
nestanoví jinak.
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sobě
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Citace ustanovení (§, odst., písm., atd.)

Vyhodnocen
í
implementac
e

Pozn.

§8
Střet zájmů
Ten, jehož vlastní zájem je v rozporu s
naplňováním cíle řízení a kontroly
veřejných financí, nesmí vlastní zájem
upřednostňovat 4). Za vlastní zájem se pro
účely tohoto zákona považuje i zájem
osoby mu blízké, právnické osoby
ovládané touto osobou nebo právnické
osoby ovládané osobou blízkou této osoby.

DT

c) nepřípustná nebo zneužívající jednání
nebo opomenutí uskutečnit nezbytná
Například čl. 32 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 ze dne 29. října 2012 o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU,
Euratom) č. 966/2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie.
4)
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jednání.
Další jednání, jež může být ovlivněno
střetem zájmů, je takové jednání, jež může
narušit nestranný a objektivní výkon
povinností určité osoby, např. členství v
hodnotícím výboru v zadávacím řízení nebo
v řízení o udělení grantu, může-li tato osoba
získat z výsledku těchto řízení přímou či
nepřímou finanční výhodu.
2. Za střet zájmů se považuje situace, kdy je
žadatel,
zájemce
nebo
uchazeč
zaměstnancem, na nějž se vztahuje služební
řád, ledaže jeho účast v řízení předem
schválí jeho nadřízený.
3. V případě střetu zájmů přijme pověřená
schvalující osoba náležitá opatření k
eliminaci nežádoucího vlivu dotčené osoby
na daný postup či řízení.
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