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V. 

PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTI ZÁKONA Č. 320/2001 SB., O FINANČNÍ KONTROLE VE 

VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (ZÁKON O FINANČNÍ 

KONTROLE), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, S VYZNAČENÍM 

NAVRHOVANÝCH ZMĚN 

 

§ 1  

Předmět úpravy  

 

 (1) Tento zákon vymezuje uspořádání a rozsah finanční kontroly vykonávané mezi orgány 

veřejné správy, mezi orgány veřejné správy a žadateli nebo příjemci veřejné finanční podpory a uvnitř 

orgánů veřejné správy.1) Stanoví předmět, hlavní cíle a zásady finanční kontroly vykonávané podle 

tohoto zákona a podle zvláštních právních předpisů, pokud tak tyto předpisy stanoví.  

 (2) Ustanovení tohoto zákona se vztahují i na kontrolu státního podniku vykonávanou 

ministerstvem, které plní jménem státu funkci jeho zakladatele podle zvláštního právního předpisu2).  

 (3) Ustanovení tohoto zákona se nevztahují na kontrolu vykonávanou Nejvyšším kontrolním 

úřadem na kontrolu hospodaření s majetkem zvláštního charakteru2a) a na přezkoumávání hospodaření 

územních samosprávných celků podle zvláštních právních předpisů3) a dále na kontrolu právnických 

osob, k nimž stát nebo územní samosprávné celky plní funkci zakladatele podle zvláštních právních 

předpisů,4) s výjimkou kontroly poskytované veřejné finanční podpory podle tohoto zákona a podle 

zvláštního právního předpisu.  

 

§ 2  

Vymezení pojmů 

  

Pro účely tohoto zákona se rozumí  

a) orgánem veřejné správy organizační složka státu, která je účetní jednotkou podle zvláštního 

právního předpisu,5) státní příspěvková organizace, státní fond, územní samosprávný celek, městská 

část hlavního města Prahy, dobrovolný svazek obcí, příspěvková organizace územního 

samosprávného celku nebo městské části hlavního města Prahy, městské části hlavního města Prahy 

nebo dobrovolného svazku obcí, státní organizace Správa železniční dopravní cesty a jiná 

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

členských států. 
2) Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.  
2a) § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 353/2001 Sb.   
3) Zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů.   

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb.   

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb.  

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.  

Zákon č. 147/2000 Sb., o okresních úřadech.  
4) Například zákon č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů.  
5) § 1 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 492/2000 Sb. 
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právnická osoba zřízená k plnění úkolů veřejné správy zvláštním právním předpisem6) nebo právnická 

osoba zřízená na základě zvláštního právního předpisu, která hospodaří s veřejnými prostředky,7)  

b) kontrolovanou osobou orgán veřejné správy uvedený v písmenu a) a právnická nebo fyzická osoba, 

která je žadatelem o veřejnou finanční podporu nebo jejím příjemcem; kontrolovanou osobou je i 

zahraniční právnická nebo fyzická osoba, pokud na území České republiky podniká a je žadatelem o 

veřejnou finanční podporu nebo jejím příjemcem; kontrolovanou osobou jsou i další právnické a 

fyzické osoby, které jsou na smluvním základě zapojeny do systému řízení nebo využívání prostředků 

Evropské unie podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství7a),  

c) kontrolním orgánem orgán veřejné správy, který je podle tohoto zákona nebo zvláštního právního 

předpisu oprávněný finanční kontrolu u kontrolované osoby vykonávat,  

d) vedoucím orgánu veřejné správy osoba nebo orgán oprávněný jednat jménem státu, územního 

samosprávného celku nebo právnické osoby uvedené v písmenu a); v kraji se rozumí vedoucím orgánu 

veřejné správy ředitel krajského úřadu, v obci starosta obce, ve statutárních městech primátor a v 

hlavním městě Praze ředitel Magistrátu hlavního města Prahy,  

e) osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly právnická nebo fyzická osoba 

podílející se na dodávkách zboží nebo služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční 

podpory,  

f) veřejnými financemi veřejné příjmy a veřejné výdaje,  

g) veřejnými prostředky veřejné finance, věci, majetková práva a jiné majetkové hodnoty patřící státu 

nebo jiné právnické osobě uvedené v písmenu a),  

h) veřejnými příjmy státu nebo právnické osoby uvedené v písmenu a), 

i) veřejnými výdaji výdaje vynaložené ze státního rozpočtu, z rozpočtů územních samosprávných 

celků, z jiných peněžních fondů státu, územního samosprávného celku nebo jiných právnických osob 

uvedených v písmenu a), z prostředků soustředěných v Národním fondu8) a z jiných prostředků ze 

zahraničí poskytnutých na základě mezinárodních smluv nebo poskytnutých k plnění úkolů veřejné 

správy,  

j) veřejnou finanční podporou dotace, příspěvky, návratné finanční výpomoci a další prostředky 

poskytnuté ze státního rozpočtu, z rozpočtu územního samosprávného celku nebo z rozpočtu jiných 

právnických osob uvedených v písmenu a), z výnosu prodeje majetku podle zákona o podmínkách 

převodu majetku státu na jiné osoby a ze zisku z účasti státu v obchodních společnostech, státního 

fondu, státních finančních aktiv, dále státní záruky, finanční podpora poskytnutá formou slevy na 

daních i formou osvobození od cla, prostředky poskytnuté z Národního fondu a jiné prostředky ze 

zahraničí poskytnuté na základě mezinárodních smluv, aktů práva Evropských společenství, aktů 

práva jiného členského státu Evropské unie nebo k plnění úkolů veřejné správy, 

k) poskytovatelem veřejné finanční podpory orgán veřejné správy, který je podle zvláštních právních 

předpisů oprávněn tuto podporu poskytovat, 

l) správností finanční a majetkové operace (dále jen "operace") její soulad s právními předpisy a 

dosažení optimálního vztahu mezi její hospodárností, účelností a efektivností, 

m) hospodárností takové použití veřejných prostředků k zajištění stanovených úkolů s co nejnižším 

vynaložením těchto prostředků, a to při dodržení odpovídající kvality plněných úkolů, 

n) efektivností takové použití veřejných prostředků, kterým se dosáhne nejvýše možného rozsahu, 

                                                 
6) Například zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. 
7) § 51 a násl. zákona č. 219/2000 Sb., ve znění zákona č. 492/2000 Sb. 
7a) 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 a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 a 

nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27. července 2006 o Evropském rybářském fondu. 
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kvality a přínosu plněných úkolů ve srovnání s objemem prostředků vynaložených na jejich plnění,  

o) účelností takové použití veřejných prostředků, které zajistí optimální míru dosažení cílů při plnění 

stanovených úkolů. 

*** 

§ 5 

Organizační zajištění finanční kontroly 

(1) Odpovědnost za organizování, řízení a zajištění přiměřenosti a účinnosti finanční kontroly 

mají vedoucí orgánů veřejné správy v rámci své řídící pravomoci. Při zavádění a řízení finanční 

kontroly v orgánech veřejné správy jejich vedoucí vycházejí z mezinárodně uznávaných standardů, 

přičemž jsou povinni zejména 

a) organizovat finanční kontrolu tak, aby byla zajištěna přiměřená jistota, že tato kontrola podává 

včasné a spolehlivé informace o hospodaření, které jsou podkladem pro zajištění účinného řízení 

výkonu veřejné správy při plnění schválených záměrů a cílů, 

b) dbát, aby finanční kontrolu vykonávali zaměstnanci s kvalifikačními předpoklady, kteří jsou 

zároveň bezúhonní a u nichž nehrozí střet zájmů podle zvláštních právních předpisů;10) za 

bezúhonného se považuje zaměstnanec, který nebyl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, 

pro nedbalostní trestný čin majetkové povahy nebo trestný čin související s výkonem veřejné správy, 

pokud odsouzení nebylo zahlazeno nebo pokud se podle zvláštního právního předpisu na pachatele 

nehledí, jakoby nebyl odsouzen, 

c) zajistit, aby byly vyloučeny nežádoucí zásahy směřující k ovlivnění zaměstnanců vykonávajících 

finanční kontrolu; zaměstnanci nesmí být vydán pokyn, který by ohrozil nebo znemožnil objektivní 

výkon finanční kontroly; pokud byl takový pokyn vydán, zaměstnanec se jím nesmí řídit, 

d) určit konkrétní cíle finanční kontroly podle charakteru zajišťovaných úkolů veřejné správy a v 

souladu s jejími hlavními cíli podle § 4, 

e) sledovat a vyhodnocovat výsledky finanční kontroly a při zjištění nedostatků neprodleně přijímat 

konkrétní opatření k nápravě, jakož i systémová opatření, která mají za cíl předcházet a včas odhalovat 

nesprávné operace a jejich příčiny. 

(2) U dobrovolného svazku obcí mohou finanční kontrolu vykonávat jiné fyzické osoby 

než zaměstnanci dobrovolného svazku obcí. 

*** 

§ 9a 

Působnost kraje  

 (1) Kraje zpracovávají roční zprávy o výsledcích finančních kontrol obcí ve svém územním 

obvodu a dobrovolných svazků obcí, které mají sídlo ne jejich území, hlavní město Praha 

zpracovává roční zprávy o výsledcích finančních kontrol městských částí.  

 (2) Působnost stanovená krajům a hlavnímu městu Praze podle odstavce 1 je výkonem 

přenesené působnosti. 

§ 9b 

Působnost dobrovolných svazků obcí 

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

prostředky jimi zřízených příspěvkových organizací. 

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

finanční podporu nebo u příjemců veřejné finanční podpory, kterou jim poskytují.  
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(3) Dobrovolné svazky obcí jsou povinny vytvořit systém finanční kontroly podle tohoto 

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

zřízených příspěvkových organizací. Současně zajistí prověření přiměřenosti a účinnosti tohoto 

systému a pravidelně, nejméně jednou ročně, jeho hodnocení. 

*** 

§ 22 

Podávání zpráv o výsledcích finanční kontroly 

(1) Ministerstvo financí předkládá vládě roční zprávu o výsledcích finančních kontrol spolu s 

návrhem státního závěrečného účtu. Současně předává tuto zprávu Nejvyššímu kontrolnímu úřadu. 

 (2) Správci rozpočtových kapitol, kteří vykonávají finanční kontrolu podle tohoto zákona, 

kraje a hlavní město Praha předkládají Ministerstvu financí roční zprávy o výsledcích finančních 

kontrol. 

 (3) Organizační složky státu a právnické osoby, které hospodaří s veřejnými prostředky, 

předkládají roční zprávy o výsledcích finančních kontrol příslušným správcům rozpočtových kapitol. 

Obce předkládají tyto zprávy krajům, dobrovolné svazky obcí krajům příslušným podle sídla 

dobrovolného svazku obcí, městské části hlavnímu městu Praze. Zprávy statutárních měst zahrnují 

výsledky finančních kontrol orgánů samosprávy městských obvodů nebo městských částí.24) 

 (4) Součástí zpráv podle odstavců 1 až 3 je i hodnocení přiměřenosti a účinnosti zavedeného 

systému finanční kontroly, včetně přehledu o kontrolních zjištěních předaných k dalšímu řízení podle 

zvláštních právních předpisů.25) Tam, kde tento zákon odkazuje na povinnost orgánu veřejné správy 

zavést systém finanční kontroly u jiných orgánů veřejné správy, podává roční zprávy orgán, který je 

povinen systém zavést, i za tyto orgány. 

 (5) Strukturu a rozsah zpráv o výsledcích finančních kontrol, postup a termíny jejich 

předkládání stanoví prováděcí právní předpis. 

 (6) O závažných zjištěních z vykonaných finančních kontrol informují kontrolní orgány 

Ministerstvo financí nejpozději do 1 měsíce od ukončení finanční kontroly. Za závažné zjištění se 

považuje 

a) zjištění, na jehož základě kontrolní orgán oznámil podle zvláštního právního předpisu26) státnímu 

zástupci nebo policejním orgánům skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, 

b) zjištění neoprávněného použití, zadržení, ztráty nebo poškození veřejných prostředků v hodnotě 

přesahující 300 000 Kč. 

 (7) Splněním povinnosti podle odstavce 6 písm. b) není dotčena povinnost kontrolního orgánu 

sdělit příslušnému správci daně zjištění o porušení rozpočtové či daňové kázně podle zvláštního 

právního předpisu.23 

*** 

§ 26 

Předběžná kontrola 

(1) Uvnitř orgánu veřejné správy zajišťují předběžnou kontrolu plánovaných a připravovaných 

operací 

a) vedoucí tohoto orgánu nebo vedoucí zaměstnanci jím pověření k nakládání s veřejnými prostředky 

orgánu veřejné správy jako příkazci operací, 

b) vedoucí zaměstnanec organizačního útvaru odpovědný za správu rozpočtu orgánu veřejné správy 

                                                 
24) § 4 zákona č. 128/2000 Sb. 
25) Například zákon č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a trestní řád. 
26) § 24 zákona č. 552/1991 Sb. 
23) Například zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. 
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nebo jiný zaměstnanec pověřený k tomu vedoucím tohoto orgánu jako správce rozpočtu, 

c) vedoucí zaměstnanec organizačního útvaru odpovědný za vedení účetnictví orgánu veřejné správy 

nebo jiný zaměstnanec pověřený k tomu vedoucím tohoto orgánu jako hlavní účetní. 

(2) Sloučení funkcí podle odstavce 1 je nepřípustné, není-li dále stanoveno jinak. 

(3) Sloučení funkcí podle odstavce 1 písm. b) a c) je možné v případech, kdy je to odůvodněno 

malou pravděpodobností výskytu nepřiměřených rizik pro hospodaření s veřejnými prostředky, 

zejména v návaznosti na povahu činnosti orgánu veřejné správy, stanovené úkoly, stupeň obtížnosti 

finančního řízení, strukturu a počet zaměstnanců. 

(4) Pro zaměření předběžné kontroly se použije obdobně ustanovení § 11 odst. 1 a pro její 

výkon se uplatní zejména kontrolní postupy podle § 6 odst. 2 písm. a). 

(5) Zjistí-li osoby uvedené v odstavci 1 písm. b) a c), že operace byla provedena bez 

předběžné kontroly, oznámí své zjištění písemně vedoucímu orgánu veřejné správy. Ten je povinen 

přijmout opatření k prověření této nekontrolované operace a opatření k zabezpečení 

(6) U dobrovolného svazku obcí mohou předběžnou řídicí kontrolu vykonávat jiné 

fyzické osoby než zaměstnanci dobrovolného svazku obcí. 

*** 

§ 29 

Postavení útvaru interního auditu 

 (1) Útvar interního auditu je přímo podřízen vedoucímu orgánu veřejné správy, který zajišťuje 

jeho funkční nezávislost a organizační oddělení od řídících výkonných struktur. 

 (2) Vedoucího útvaru interního auditu jmenuje a odvolává 

a) ministr financí po projednání ve vládě, pokud jde o útvar interního auditu Ministerstva financí, 

b) vedoucí ústředního orgánu státní správy nebo jiné organizační složky státu, která je správcem 

kapitoly státního rozpočtu,13) po projednání s ministrem financí, pokud jde o útvar interního auditu 

tohoto orgánu, 

c) prezident Nejvyššího kontrolního úřadu po projednání s předsedou rozpočtového výboru 

Poslanecké sněmovny Parlamentu, pokud jde o útvar interního auditu Nejvyššího kontrolního úřadu, 

d) statutární orgán státní organizace Správa železniční dopravní cesty nebo právnické osoby, 

zřízené k plnění úkolů veřejné správy zvláštním právním předpisem nebo na základě zvláštního 

právního předpisu, po projednání s vedoucím orgánu veřejné správy, kterému je zvláštním právním 

předpisem svěřena kontrola činnosti této osoby, pokud jde o její útvar interního auditu, 

e) vedoucí organizační složky státu, která je účetní jednotkou, státní příspěvkové organizace a státního 

fondu po projednání s vedoucím orgánu uvedeného pod písmenem b), pokud jde o útvar interního 

auditu organizační složky státu, státní příspěvkové organizace nebo státního fondu v působnosti tohoto 

úřadu, 

f) rada kraje na návrh ředitele krajského úřadu, pokud jde o útvar interního auditu kraje, 

g) rada obce na návrh starosty obce, pokud jde o útvar interního auditu obce, 

h) rada hlavního města Prahy na návrh ředitele Magistrátu hlavního města Prahy, pokud jde o útvar 

interního auditu hlavního města Prahy, 

                                                 
13) § 3 písm. g) zákona č. 218/2000 Sb. 
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i) rada městské části hlavního města Prahy na návrh starosty městské části, pokud jde o útvar interního 

auditu městské části hlavního města Prahy, 

j) statutární orgán příspěvkové organizace územního samosprávného celku po projednání s ředitelem 

krajského úřadu, pokud jde o útvar interního auditu příspěvkové organizace kraje, se starostou obce, 

pokud jde o útvar interního auditu příspěvkové organizace obce, s ředitelem Magistrátu hlavního 

města Prahy, pokud jde o útvar interního auditu příspěvkové organizace hlavního města Prahy. 

 (3) V případě pověřování zaměstnance uvedeného v § 28 odst. 1 zajišťováním interního auditu 

a jeho odvolávání postupuje vedoucí orgánu veřejné správy podle odstavce 2 obdobně. 

 (4) Útvar interního auditu nelze pověřovat úkoly, které jsou v rozporu s nezávislým plněním 

jemu stanovených úkolů. V rozporu s nezávislým plněním úkolů útvaru interního auditu není, jestliže 

je tento útvar pověřen zajišťováním výkonu následné veřejnosprávní kontroly podle § 11 odst. 4 až 6. 

 (5) V případech s malou pravděpodobností výskytu nepřiměřených rizik při hospodaření s 

veřejnými prostředky, a to zejména v návaznosti na povahu zajišťovaných úkolů, strukturu a stupeň 

obtížnosti vnitřního řízení, mohou orgány veřejné správy podle § 8 odst. 1 u organizačních složek 

státu a příspěvkových organizací ve své působnosti, územní samosprávné celky podle § 9 odst. 3 u 

svých organizačních složek a příspěvkových organizací ve své působnosti a dobrovolné svazky obcí 

podle § 9b odst. 3 u jimi zřízených příspěvkových organizací nahradit funkci útvaru interního 

auditu výkonem veřejnosprávní kontroly podle části druhé tohoto zákona. 

 (6) Obce a městské části hlavního města Prahy, které mají méně jak 15 000 obyvatel, a 

dobrovolné svazky obcí mohou nahradit funkci útvaru interního auditu přijetím jiných dostatečných 

opatření. V takovém případě zajišťují průběžné sledování a hodnocení účinnosti těchto opatření a 

přitom zvažují zavedení útvaru interního auditu. Pokud v návaznosti na toto hodnocení zjistí, že přijatá 

opatření nejsou dostatečně účinná, jsou obce a městské části hlavního města Prahy obce, městské 

části hlavního města Prahy a dobrovolné svazky obcí povinny bez zbytečného odkladu útvar 

interního auditu zřídit. 
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