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VI. 

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU 

 

Navrhovaný právní předpis 

 

 

Odpovídající předpis EU 

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

Obsah Celex č. 

Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod, 
apod.) 

Obsah 

Čl. I  
  

Zákon č. 320/2001 o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů 

(zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších 

předpisů se mění takto: 

1. V § 2 písm. a) se za slova „městská část 

hlavního města Prahy“ vkládají slova 

„dobrovolný svazek obcí,“.  

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 

32011L0085 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 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 plnění 
stávajících pravidel vymáháno ve všech 
subsektorech sektoru vládních institucí. 
Nezávislé audity prováděné veřejnými 
institucemi, jako například Účetním dvorem, 
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Navrhovaný právní předpis 

 

 

Odpovídající předpis EU 

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

Obsah Celex č. 

Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod, 
apod.) 

Obsah 

železniční dopravní cesty“. 

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

slova „a dobrovolných svazků obcí“.  

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

"§ 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 

nebo soukromými auditními subjekty, by měly 
podporovat osvědčené mezinárodní postupy. 

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. 
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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.“. 

6. V § 22 odst. 3 se za slovo „Obce“ vkládají 

slova „a dobrovolné svazky obcí“.   

7. V § 29 odst. 2 písm. d) se za slova 

„statutární orgán“ vkládají slova „Správy 

železniční dopravní cesty nebo“. 

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 
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svazky obcí podle § 9b odst. 3 u 

příspěvkových organizací ve své 

působnosti“. 

9. V § 29 odst. 6 se za slova „ 15 000  

obyvatel,“ vkládají slova „a dobrovolné 

svazky obcí“. 

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“. 

 

 

Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 
32011L0085 Směrnice Rady 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 o požadavcích na rozpočtové rámce členských 

států 
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