
III. 

V l á d n í  n á v r h  

ZÁKON 
ze dne…….2018, 

kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.   

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

Čl. I 

Zákon č. 320/2001 o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 

(zákon o finanční kontrole) ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 123/2003 Sb., 

zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 426/2003 Sb., zákona č. 

626/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., 

zákona č. 298/2007 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 

341/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., 

zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto: 

1. V § 2 písm. a) se za slova „městská část hlavního města Prahy“ vkládají slova 

„dobrovolný svazek obcí,“.  

CELEX 32011L0085 

2. V § 2 písm. a) se slova „nebo městské části“ nahrazují slovy „ , městské části“.  

3. V § 2 písm. a) se za slova „městské části hlavního města Prahy“ vkládají slova „nebo 

dobrovolného svazku obcí, Správa železniční dopravní cesty“. 

CELEX 32011L0085 

4. V § 9a se za slova „kontrol obcí“ vkládají slova „a dobrovolných svazků obcí“.  

CELEX 32011L0085 

5. Za § 9a se vkládá nový § 9b, který zní: 
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"§ 9b 

Působnost dobrovolných svazků obcí 

(1) Dobrovolné svazky obcí kontrolují podle tohoto zákona hospodaření s veřejnými 

prostředky u příspěvkových organizací ve své působnosti. 

(2) Dobrovolné svazky obcí vykonávají veřejnosprávní kontrolu u žadatelů o veřejnou 

finanční podporu nebo u příjemců veřejné finanční podpory, kterou jim poskytují.  

(3) Dobrovolné svazky obcí jsou povinny vytvořit systém finanční kontroly podle tohoto 

zákona, kterým zajistí finanční kontrolu jak svého hospodaření, tak i hospodaření 

příspěvkových organizací ve své působnosti. Současně zajistí prověření přiměřenosti a 

účinnosti tohoto systému a pravidelně, nejméně jednou ročně, jeho hodnocení.“. 

CELEX 32011L0085 

6. V § 22 odst. 3 se za slovo „Obce“ vkládají slova „a dobrovolné svazky obcí“.   

CELEX 32011L0085 

7. V § 29 odst. 2 písm. d) se za slova „statutární orgán“ vkládají slova „Správy železniční 

dopravní cesty nebo“. 

CELEX 32011L0085 

8. V § 29 odst. 5 se za slova „územní samosprávné celky podle § 9 odst. 3 u svých 

organizačních složek a příspěvkových organizací ve své působnosti“ vkládají slova „a 

dobrovolné svazky obcí podle § 9b odst. 3 u příspěvkových organizací ve své 

působnosti“. 

CELEX 32011L0085 

9. V § 29 odst. 6 se za slova „ 15 000 obyvatel,“ vkládají slova „a dobrovolné svazky obcí“. 

CELEX 32011L0085 

10. V § 29 odst. 6 se slova „obce a městské části hlavního města Prahy“ nahrazují slovy 

„obce, městské části hlavního města Prahy a dobrovolné svazky obcí“. 

CELEX 32011L0085 

Čl. II 

Účinnost 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020. 
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