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IV. 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

 

A. Obecná část 

1. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace (RIA) 
Podle článků 3.9, 5.5 a 5.7 Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA) 

byla předsedovi Legislativní rady vlády zaslána žádost o výjimku z provedení RIA, které bylo 
v souladu s čl. 76 odst. 2 Legislativních pravidel vlády vyhověno. Navrhovaný zákon je 
implementačním předpisem, ve kterém není dána možnost diskrece a který zároveň nejde 
v žádném případě nad rámec požadavků práva Evropské unie.  

2. Důvod předložení a cíle 

2.1 Název 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „návrh zákona“). 

2.2 Definice problému 

Ministerstvo financí České republiky (dále jen „Ministerstvo financí“) je gestorem 
implementace směrnice Rady (EU) 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 o požadavcích na 
rozpočtové rámce členských států (dále jen „směrnice“), která byla vydána na základě 
čl. 126 v souladu s čl. 288 Smlouvy o fungování Evropské unie. Vzhledem k tomu, že dne 
27. ledna 2014 bylo zasláno České republice formální upozornění na nedodržení termínu 
této transpozice, je Ministerstvo financí jako gestor tohoto zákona povinno předložit návrh 
právní úpravy v co nejbližší době. 

Tato směrnice byla primárně implementována zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech 
rozpočtové odpovědnosti, zákonem č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely 
monitorování a řízení veřejných financí a vyhláškou č. 312/2014 Sb., o podmínkách 
sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu). Ministerstvo 
financí v roce 2016 předložilo do Poslanecké sněmovny návrh zákona o řízení a kontrole 
veřejných financí, který měl dokončit úplnou transpozici směrnice do českého právního řádu. 
Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí byl v srpnu 2017 zamítnut Senátem 
České republiky a následně neschválen v Poslanecké sněmovně. 

 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.  

 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.  

Cílem návrhu zákona je rozšířit okruh orgánů veřejné správy definovaných v § 2 písm. a) 
zákona o finanční kontrole v souladu s požadavky směrnice. Návrhem zákona dochází 
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k rozšíření subjektů, na které dopadá, o dobrovolné svazky obcí a jejich příspěvkové 
organizace a Správu železniční dopravní cesty.  

2.3 Přehled stávající právní úpravy 

Systém finanční kontroly je v současné době upraven v zákoně o finanční kontrole. 
Tento systém sestává z 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 Evropské unie a je účinná již více než 15 let, 
kdy dosavadní novelizace pouze reagovaly na příslušné změny jiných právních předpisů, 
souvisejících s ustanoveními zákona o finanční kontrole. Povinnost zavést systém finanční 
kontroly mají subjekty vymezené v § 2 písm. a) zákona o finanční kontrole: organizační 
složka státu, která je účetní jednotkou, státní příspěvková organizace, státní fond, územní 
samosprávný celek, městská část hlavního města Prahy, příspěvková organizace územního 
samosprávného celku nebo městské části hlavního města Prahy a jiná právnická osoba 
zřízená k plnění úkolů veřejné správy zvláštním právním předpisem nebo právnická osoba 
zřízená na základě zvláštního právního předpisu, která hospodaří s veřejnými prostředky.  

Stávající právní úprava není dostatečná, neboť nestanovuje povinnost zavést systém 
řízení a kontroly veřejných financí u všech subjektů nakládajících s veřejnými prostředky 
podle požadavků směrnice.  

Současná právní úprava nemá dopad ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu 
k rovnosti mužů a žen. 

2.4 Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy  

Navrhovaná právní úprava je technického charakteru – rozšiřuje okruh subjektů 
vymezených pod pojmem orgán veřejné správy. Na tyto subjekty se budou uplatňovat 
principy dosavadní právní úpravy – principy řízení a kontroly veřejných financí (zejména 
princip účelnosti, hospodárnosti, efektivity a přiměřenosti). 

Navrhovaná právní úprava nemá dopad ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu 
k rovnosti mužů a žen. 

2.5 Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy  

Směrnice 2011/85/EU nebyla do uplynutí transpoziční lhůty řádně transponována, 
tudíž není dosud plně implementována. Komise u této směrnice zahájila řízení č. 2014/0047 
o porušení smlouvy dle článku 258 Smlouvy o fungování Evropské unie. Česká republika 
obdržela formální upozornění dne 27. ledna 2014. Z tohoto důvodu a s ohledem na délku 
uplynulé transpoziční lhůty by transpozice směrnice měla být dokončena co nejdříve, aby ze 
strany Komise nedošlo k přistoupení k dalším krokům v řízení o porušení Smlouvy a Česká 
republika tak nebyla vystavena hrozbě finančního postihu. 

 
Návrh zákona je poslední právní předpis potřebný k dokončení implementace 

směrnice.  

3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem ČR 
Navrhovaná právní úprava je plně v souladu s ústavním pořádkem České republiky. 
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4. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy z hlediska práva Evropské 
unie 

Předložený návrh zákona částečně zapracovává některé požadavky směrnice Rady 
č. 2011/85/EU. Tato směrnice členským státům ukládá povinnost nastavit řízení a kontrolu 
veřejných financí ve všech subsektorech sektoru vládních institucí. Z toho vyplývá, že 
navrhovaná právní úprava je nejenom v souladu s právem Evropské unie, ale že je přímo 
požadována. 

5. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, 
jimiž je ČR vázána 

Mezinárodní smlouvy upravující, resp. určitým způsobem se dotýkající kontrolní činnosti, 
které jsou pro Českou republiku závazné, se na problematiku regulovanou návrhem zákona 
a priori bezprostředně nevztahují, nicméně jejich existence byla při přípravě návrhu zákona 
zohledněna.  

Návrh zákona je v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika 
vázána, včetně Evropské úmluvy o lidských právech. 

6. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy 

Navrhovaná právní úprava nebude mít dopad na státní rozpočet.  

 U dotčených subjektů – dobrovolných svazků obcí, příspěvkových organizací 
dobrovolných svazků obcí a Správy železniční dopravní cesty lze očekávat náklady 
související se zavedením systému řízení a kontroly veřejných financí, zejména jednorázové 
náklady na přeškolení zaměstnanců a náklady na úpravu vnitřních předpisů. Ministerstvo 
financí ve spolupráci se Svazem měst a obcí České republiky, na základě jeho požadavku, 
připravuje školení v oblasti finanční kontroly pro dobrovolné svazky obcí. Zároveň je nutno 
konstatovat, že dotčené subjekty mají do určité míry systém řízení a kontroly veřejných 
financí podle stávajícího zákona o finanční kontrole zaveden již dnes. Například Správa 
železniční dopravní cesty, na kterou nově dopadne povinnost zavést útvar interního auditu, 
již útvar interního auditu zaveden má. Neočekává se proto ani žádný dopad do personálních 
nákladů dotčených subjektů. 

7. Dopady na podnikatelské prostředí České republiky 
Navrhovaná právní úprava nemá dopady na podnikatelské prostředí České republiky. 

8. Sociální dopady 
Navrhovaná právní úprava nemá sociální dopady, nemá dopady na rodiny, specifické 

skupiny obyvatel, osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 
menšiny ani dopady na životní prostředí. 

9. Zhodnocení dopadů ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 
Návrh zákona nezvyšuje zásah do soukromí fyzických osob a nestanoví žádné nové 

zpracování osobních údajů ani nemění způsob jejich zpracování nebo uchovávání 
nad rámec stávající právní úpravy.  

10.  Zhodnocení korupčních rizik 
Fungující systém řízení a kontroly veřejných financí je předpokladem pro řízení 

korupčních rizik. Navrhovaná právní úprava tudíž posílí ochranu před korupčními riziky 
u dotčených subjektů.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAVRLMBGY)



- 4 - 

11. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
Navrhovaná právní úprava nemá dopady na bezpečnost nebo obranu státu. 
 

B. Zvláštní část 

K Čl. I 

V bodě 1 až 3 je upraveno rozšíření okruhu subjektů v zákoně o finanční kontrole, 
které mají povinnost zavést systém finanční kontroly, pro naplnění požadavků směrnice. 
V § 2 písm. a) je vymezen pojem orgán veřejné správy, pod který dle návrhu zákona nově 
spadá i dobrovolný svazek obcí, příspěvková organizace dobrovolného svazku obcí a 
Správa železniční dopravní cesty. Tyto subjekty patří do sektoru vládních institucí 
vymezených v souladu s Evropským systémem národních a regionálních účtů.  

V bodě 4 je doplněna povinnost krajů zpracovávat roční kontrolní zprávy o výsledcích 
finančních kontrol dobrovolných svazků obcí ve svém územním obvodu. Předkladatel 
používá pro předávání zpráv o výsledcích finančních kontrol dobrovolných svazků obcí 
obdobou úpravu jako pro obce.  

Bod 5 upravuje vložení nového § 9a o působnosti dobrovolných svazků obcí. 
Dobrovolné svazky obci mají pravomoc kontrolovat hospodaření příspěvkové organizace ve 
své působnosti a žadatele a příjemce veřejné finanční podpory, kterou poskytly. Žadatele a 
příjemce veřejné finanční podpory kontrolují dobrovolné svazky obcí jen v přímé souvislosti 
s poskytovanou finanční podporou, tj. soulad s právními předpisy a dodržování podmínek, 
které stanovil. Jedná se o obdobné pravomoci a povinnosti, které zákon o finanční kontrole 
stanovuje pro územní samosprávné celky.  

Dále je v bodě 6 upravena povinnost dobrovolných svazků obcí a Správy železniční 
dopravní cesty předkládat zprávu o výsledcích finančních kontrol. Dobrovolné svazky obcí, 
obdobně jako obce, předkládají tyto zprávy krajům. Správa železniční dopravní cesty 
předkládá zprávu Ministerstvu dopravy.  

Rozsah, termíny a způsob předávání zprávy o výsledcích finančních kontrol je 
upraven vyhláškou 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 
pozdějších zákonů.  

V bodech 7 až 10 je u dotčených subjektů upravena povinnost zavést útvar interního 
auditu. Správa železniční dopravní cesty útvar interního auditu již zaveden má. Pro 
dobrovolné svazky obcí upravuje zákon výjimku uvedenou v ustanovení § 29 odst. 6 zákona 
o finanční kontrole, podle které obdobně jako malé obce mohou nahradit funkci útvaru 
interního auditu přijetím jiných dostatečných opatření. Dobrovolné svazky obcí mohou 
u příspěvkových organizací ve své působnosti nahradit funkci útvaru interního auditu 
výkonem veřejnosprávní kontroly.   

K Čl. II 

Účinnost návrhu zákona je stanovena na 1. ledna 2020, aby byl dán dostatečný 
časový prostor pro jeho implementaci.  
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