Platné znění částí zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), s vyznačením navrhovaných změn
a doplnění k 1. lednu 2013
§7
Působnost Ministerstva financí a územních finančních orgánů orgánů Finanční správy
České republiky
(1) Ministerstvo financí vykonává veřejnosprávní kontrolu u
a) organizačních složek státu, státních fondů, ostatních státních organizací a regionálních
rad regionů soudržnosti,
b) poskytovatelů veřejné finanční podpory, s výjimkou územních samosprávných celků,
c) osob, které jsou zapojeny do systému řízení nebo využívání prostředků Evropské unie
podle přímo použitelných předpisů Evropské unie.
(2) Územní finanční orgány Finanční úřady vykonávají veřejnosprávní kontrolu
u organizačních složek státu, ostatních státních organizací a u příjemců veřejné finanční
podpory s výjimkou příjemců, kterým byla poskytnuta veřejná finanční podpora z rozpočtů
územních samosprávných celků.
(3) U ozbrojených sil, ozbrojených bezpečnostních sborů a u zpravodajských služeb
České republiky vykonává veřejnosprávní kontrolu pouze Ministerstvo financí; tato
veřejnosprávní kontrola se však nevztahuje na hospodaření s majetkem ozbrojených sil,
ozbrojených bezpečnostních sborů a zpravodajských služeb České republiky, pokud pro něj
z důvodu jeho zvláštního charakteru vydalo Ministerstvo financí zvláštní standardy podle
zákona o účetnictví2a) (dále jen „majetek zvláštního charakteru“).
____________________

2a)

§ 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 353/2001 Sb.

§ 11
Společná ustanovení k působnosti kontrolních orgánů
(1) Při veřejnosprávní kontrole, která předchází rozhodnutím o schválení použití
veřejných prostředků, prověřují kontrolní orgány podklady předložené kontrolovanými
osobami pro připravované operace před jejich uskutečněním. Tato kontrola se soustřeďuje
především do období před přijetím rozhodnutí nebo uzavřením smlouvy, která zavazuje
orgány veřejné správy k veřejným výdajům nebo jiným plněním majetkové povahy, a je
zaměřena zejména na prověřování skutečností, které jsou rozhodné pro vynakládání těchto
výdajů nebo pro jiná plnění.
(2) Kontrolní orgány při předběžné veřejnosprávní kontrole posuzují, zda plánované
a připravované operace odpovídají stanoveným úkolům veřejné správy a jsou v souladu
s právními předpisy, schválenými rozpočty, programy, projekty, uzavřenými smlouvami nebo
jinými rozhodnutími o nakládání s veřejnými prostředky. Pro výkon předběžné veřejnosprávní
kontroly se použijí ustanovení § 26 až 26d obdobně.
(3) Při průběžné veřejnosprávní kontrole hospodaření kontrolovaných osob s veřejnými
prostředky kontrolní orgány prověřují zejména, zda tyto osoby
a) dodržují stanovené podmínky a postupy při uskutečňování, vypořádávání a vyúčtování
schválených operací,

b) přizpůsobují uskutečňování operací při změnách ekonomických, právních, provozních
a jiných podmínek novým rizikům,
c) provádějí včas a přesně zápisy o uskutečňovaných operacích v zavedených evidencích
a automatizovaných informačních systémech a zda zajišťují včasnou přípravu
stanovených finančních, účetních a jiných výkazů, hlášení a zpráv.
(4) Při veřejnosprávní kontrole vykonávané následně po vyúčtování operací kontrolní
orgány prověřují, zkoumají a vyhodnocují u vybraného vzorku těchto operací zejména, zda
a) údaje o hospodaření s veřejnými prostředky věrně zobrazují zdroje, stav a pohyb
veřejných prostředků a zda tyto údaje odpovídají skutečnostem rozhodným
pro uskutečnění veřejných příjmů, výdajů a nakládání s veřejnými prostředky,
b) přezkoumávané operace jsou v souladu s právními předpisy, schválenými rozpočty,
programy, projekty, uzavřenými smlouvami nebo jinými rozhodnutími přijatými v rámci
řízení a splňují kritéria hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti,
c) opatření přijatá příslušnými orgány veřejné správy včetně opatření k odstranění, zmírnění
nebo předcházení rizik jsou kontrolovanými osobami plněna.
(5) Územní finanční orgány Finanční úřady vykonávají veřejnosprávní kontrolu na místě
u příjemců veřejné finanční podpory za účelem ověření plnění podmínek stanovených
rozhodnutím nebo smlouvou o poskytnutí veřejné finanční podpory a povinností stanovených
právními předpisy, které je příjemce povinen v souvislosti s poskytnutím veřejné finanční
podpory plnit.
(6) Ministerstvo financí nebo poskytovatel veřejné finanční podpory si mohou provedení
veřejnosprávní kontroly na místě vyžádat u místně příslušného územního finančního orgánu
finančního úřadu. V případě vyžádání kontroly územní finanční orgán finanční úřad
vykonává veřejnosprávní kontrolu v rozsahu vyžádání a protokol o veřejnosprávní kontrole
předává tomu, kdo si provedení kontroly vyžádal.
(7) Pokud jiný kontrolní orgán, než je územní finanční orgán finanční úřad, při výkonu
veřejnosprávní kontroly zjistí skutečnosti nasvědčující porušení rozpočtové kázně podle
zvláštního právního předpisu8) předá protokol o veřejnosprávní kontrole příslušnému
územnímu finančnímu orgánu finančnímu úřadu.

(8) Veřejnosprávní kontrolu zajišťují vedoucí orgánů veřejné správy nebo vedoucí
zaměstnanci, kteří zajišťují přímé uskutečňování operací při hospodaření s veřejnými
prostředky v těchto orgánech.
____________________

8)

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

