
č. Připomínkové místo bod/§ Připomínka Typ Vypořádání Komentář

1 Hlavní město Praha obecně V souladu s čl. 61 odst. 1 Legislativních pravidel vlády za číslo „320/2001“ vložit „Sb.,“ a za slova „(zákon o finanční kontrole)“ vložit čárku ostatní akceptováno

2 Hlavní město Praha
bod 1/§ 2 

písm. a)
Za slovo „Prahy“ vložit čárku ostatní akceptováno

3 Hlavní město Praha bod 4/§ 9a Za text „§ 9a“ vložit text „odst. 1“ ostatní akceptováno

4 Hlavní město Praha
bod 10/§ 29 

odst. 6
Za text „odst. 6“ vložit slova „větě třetí“ ostatní akceptováno

5
KRAJ - Jihomoravský 

kraj

 bod 1/§2 

písm. a)

Navrhujeme následující znění bodu 1: V § 2 písm. a) se za slova „městská část hlavního města Prahy,“ vkládají slova „dobrovolný svazek 

obcí,“. 

Odůvodnění:  správnost interpunkčních znamének v dotčeném ustanovení.

ostatní akceptováno

6
KRAJ - Olomoucký 

kraj
obecně

Návrh zákona rozšiřuje okruh subjektů, na které zákon o finanční kontrole dopadá, 

i o dobrovolné svazky obcí. Předložený návrh však toto rozšíření nezohledňuje adekvátní úpravou stávajícího znění zákona o finanční 

kontrole.

Z našich praktických zkušeností s dobrovolnými svazky obcí vyplývá, že tyto v praxi převážně nemají žádné vlastní zaměstnance. Při aplikaci 

zákona o finanční kontrole by proto mohl u dobrovolných svazků obcí nastat zásadní problém s plněním povinnosti vymezené v § 25 odst. 2 

písm. a) zákona o finanční kontrole, která existenci vlastních zaměstnanců automaticky předpokládá. Domníváme se, že by bylo na místě 

umožnit přenesení stanovených pravomocí a odpovědností v případě, že nejsou u příslušného subjektu žádní zaměstnanci, i na smluvně 

zajištěné externí subjekty. 

ostatní akceptováno Do návrhu zákona byla pro dobrovolné svazky obcí vložena výjmka z povinnosti vykonávat finanční kontrolu vlastními zaměstnanci. 

7 KRAJ - Vysočina
bod 6/§ 22 

odst. 3

Navrhujeme vypustit dobrovolné svazky obcí z výčtu povinných předkladatelů ročních zpráv o výsledcích finančních, a to pro nevýznamnost 

vyžádaných informací a další zbytečnou administrativní zátěž dobrovolných svazků obcí.

Podle nového znění § 22 odst. 3 zákona by roční zprávu o výsledcích finančních kontrol měly předkládat i dobrovolné svazky obcí. Tato nově 

stanovená povinnost je pro samotné dobrovolné svazky obcí další zbytečnou administrativní zátěží. Převážná většina dobrovolných svazků 

obcí v území má utlumenu svou činnost, nebo svazek vznikl pouze dočasně a účelově (např. pro financování  společné investiční akce). 

Dobrovolné svazky obcí vyvíjejí většinou minimální činnost a informace od nich jsou pro celostátní úroveň marginální (nehledě na 

překonanost současného rozsahu zprávy).

Tuto připomínku považujeme za zásadní.

zásadní vysvětleno

Cílem roční zprávy o výsledcích finančních kontrol, kterou Ministerstvo financí předkládá vládě i Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, je 

poskytnout ucelenou informaci o fungování systému finanční kontroly ve veřejné správě. Z tohoto důvodu roční zpráva o výsledcích 

finančních kontrol zahrnuje informace o všech subjektech, které finanční kontrolu vykonávají. Ministerstvo financí v současnosti 

připravuje novelu vyhlášky č. 416/2004 Sb., která upravuje strukturu, rozsah a způsob předávání zpráv o výsledcích finančních 

kontrol. Současný systém vykazování bude zásadně zjednodušen. Dobrovolné svazky obcí budou vykazovat jen informace o 

veřejnosprávních kontrolách, a to jen v případě, že veřejnosprávní kontrolu budou vykonávat (mají příspěvkové organizace nebo 

poskytují veřejnou finanční podporu). U veřejnosprávní kontroly se bude vykazovat jen počet všech ukončených kontrol, počet 

ukončených kontrol na základě podnětu, nejzávažnější zjištění z vykonaných kontrol, nejčastější zjištění z vykonaných kontrol a 

průměrný počet osob vykonávajících veřejnosprávní kontrolu v přepočtu na ekvivalent zaměstnanců na plný pracovní úvazek. 

8 KRAJ - Zlínsky kraj obecně

U dobrovolných svazků obcí postrádá vytvoření systému kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb. smysl z níže uvedených důvodů.

Odůvodnění:

Dobrovolné svazky obcí málokdy mají zaměstnance, kteří mohou vykonávat v pozici hlavní účetní a správce rozpočtu finanční kontrolu. 

Dobrovolný svazek obcí je velmi zřídka poskytovatelem veřejné podpory a dobrovolné svazky obcí ve Zlínském kraji jen zcela výjimečně 

zakládají či zřizují právnické osoby. Postrádáme tak u dobrovolných svazků obcí smysl vytvoření systému kontroly dle zákona 320/2001 Sb.

zásadní
akceptováno 

jinak

S ohledem na osobní rozsah směrnice č. 2011/85/EU, kterou návrh zákona implementuje, dobrovolné svazky obcí musí spadat pod 

návrh zákona. Návrh zákona stanovuje pro dobrovolné svazky obcí výjimku z povinnosti zavést útvar interního auditu. Na základě 

připomínek je návrh zákona upraven a dále stanoví, že řídicí kontrolu nemusí vykonávat zaměstnanci dobrovolného svazku obcí. 

Předpokládá se, že v praxi budou řídicí kontrolu vykonávat osoby, které pro dobrovolný svazek zajišťují nakládání s veřejnými 

prostředky (nejčastěji pověření zaměstnanci sdružených obcí).

9 KRAJ - Zlínsky kraj obecně

Požadujeme doplnění finančních dopadů do důvodové zprávy. 

Odůvodnění:

Důvodová zpráva sice počítá s určitými náklady u dotčených subjektů – materiál zmiňuje náklady související se zavedením systému řízení a 

kontroly veřejných financí, zejména jednorázové náklady na přeškolení zaměstnanců a náklady na úpravu vnitřních předpisů, další náklady 

však nezmiňuje. V případě, že bude navržený materiál přijat, podotýkáme, že bude třeba rozšířit i modul FKVS pro předkládání ročních zpráv 

o kontrole ve veřejné správě o subpředkladatele dobrovolné svazky obcí a naučit tyto dobrovolné svazky obcí, jak tento systém 1x ročně 

použít pro zaslání většinou nulové tabulky s komentářem.  Materiál tedy již nezohledňuje další náklady, které vzniknou zřejmě krajům, na 

proškolení dobrovolných svazků obcí a zároveň krajům přibude další administrativa při zpracování těch zpráv předkládaných dobrovolnými 

svazky obcí.

zásadní akceptováno

Do důvodové zprávy byla doplněna infromace o předpokládaných nákladech. Náklady na rozšíření modulu FKVS Ministerstvo financí 

neočekává. Současný systém vykazování bude zásadně zjednodušen a nebude k němu systém FKVS nadále využíván. 

Ministerstvo financí v současnosti připravuje novelu vyhlášky č. 416/2004 Sb., která upravuje strukturu, rozsah a způsob předávání 

zpráv o výsledcích finančních kontrol.  Vykazovány budou jen informace o provedených veřejnosprávních kontrolách a interním 

auditu. Dobrovolných svazků obcí se bude týkat jen část o veřejnosprávních kontrolách, a to jen v případě, že veřejnosprávní 

kontrolu budou vykonávat (mají příspěvkové organizace nebo poskytují veřejnou finanční podporu). U veřejnosprávní kontroly se 

bude vykazovat jen počet všech ukončených kontrol, počet ukončených kontrol na základě podnětu, nejzávažnější zjištění z 

vykonaných kontrol, nejčastější zjištění z vykonaných kontrol a průměrný počet osob vykonávajících veřejnosprávní kontrolu v 

přepočtu na ekvivalent zaměstnanců na plný pracovní úvazek. 

10 Ministerstvo dopravy obecně

V bodu 6 obecné části důvodové zprávy (Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy) je uvedeno, že u 

dobrovolných svazků obcí, příspěvkových organizací dobrovolných svazků obcí a státní organizace Správa železniční dopravní cesty lze 

očekávat náklady související se zavedením systému řízení a kontroly veřejných financí. Zejména se jedná o jednorázové náklady na 

přeškolení zaměstnanců a náklady na úpravu vnitřních předpisů. Konkrétní finanční náročnost takových opatření však není nikde uvedena. Z 

tohoto důvodu požadujeme v důvodové zprávě náklady těchto dotčených subjektů vyčíslit.

zásadní akceptováno Požadované informace byly doplněny do důvodové zprávy.
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11 Ministerstvo dopravy obecně

V obecné části důvodové zprávy je dále uvedeno, že směrnice Rady (EU) 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 o požadavcích na rozpočtové 

rámce členských států již byla transponována zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (dále jen „zákon č. 23/2017 

Sb.“), zákonem č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí, ve znění zákona č. 183/2017 Sb. 

(dále jen „zákon č. 25/2017 Sb.“) a vyhláškou č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační 

vyhláška státu), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem zajištění srozumitelnosti a jednotnosti právního řádu proto požadujeme, aby 

ustanovení § 2 písm. a) návrhu zákona bylo provázáno (sjednoceno) s výše uvedenými právními předpisy, a to s ohledem na okruh subjektů 

vymezených např. v ustanovení § 3 zákona č. 23/2017 Sb. nebo ustanovení § 2 zákona č. 25/2017 Sb. 

zásadní vysvětleno

Návrh zákona upravuje okruh subjektů v souladu se směrnici č. 2011/85/EU. Návrh zákona bude dopadat na všechny subjekty 

veřejného práva, které hospodaří s veřejnými prostředky. Ustanovení § 2 písm a) zákona č. 320/2001 Sb.,  o finanční kontrole mimo 

jiné stanoví, že orgánem veřejné správy, na který zákon dopadá, je mimo jiné i právnická osoba zřízená k plnění úkolů veřejné správy 

zvláštním právním předpisem a právnická osoba zřízená na základě zvláštního právního předpisu, která hospodaří s veřejnými 

prostředky. Do této kategorie v současnosti spadají všechny subjekty v souladu se směrnicí č. 2011/85/EU kromě dobrovolných 

svazků obcí, jejich příspěvkových organizací a státní organizace Správa železniční dopravní cesty. Dobrovolné svazky obcí jsou 

zřizovány na základě veřejnoprávní smlouvy, ne zákonem nebo na základě zákona. Státni organizace Správa železniční dopravní cesty 

byla zřízena zvláštním právním předpisem, ale nenaplňuje definici "zřízená k plnění úkolů veřejné správy". Z tohoto důvodu byl okruh 

orgánů veřejné správy doplněn o tyto dva typy subjektů.

Vysvětlení bylo doplněno do důvodové zprávy (zvláštní část, k čl.I).

12 Ministerstvo dopravy obecně

Požadujeme na všech místech výskytu v důvodové zprávě i v návrhu zákona uvádět úplný název „státní organizace Správa železniční 

dopravní cesty“ tak, jak je zaveden zákonem č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní 

cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění 

pozdějších předpisů.

zásadní akceptováno

13
Ministerstvo 

průmyslu a obchodu
obecně

V části V. materiálu nazvané „Platné znění zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů (zákon o 

finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn“ je na straně 3 uveden odkaz pod čarou č. 26, který 

odkazuje na § 24 zákona č. 552/1991 Sb. Tento zákon je však již více jak 4 roky zrušený.

zásadní vysvětleno Podle legislativních pravidel vlády nemají poznámky pod čarou normativní charakter, proto je nelze tímto způsobem upravovat.

14
Ministerstvo 

průmyslu a obchodu
obecně

Téměř ve všech výskytech v textu celého materiálu je nesprávně uveden úplný název zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Chybí předložka "o" před slovem "změně" v 

názvu zákona. Správně má být uvedeno: "… a o změně některých zákonů …".

ostatní akceptováno

15

Ministerstvo školství, 

mládeže a 

tělovýchovy 

bod 4 a 6/ § 

9a a § 22 

odst. 3

Z předkládaného materiálu ani z důvodové zprávy není jasné, komu mají dobrovolné svazky obcí předkládat roční zprávy o výsledcích 

finančních kontrol a kdo má povinnost tyto zprávy zpracovávat. Navrhovaný zákon pouze uvádí, že krajům, avšak dobrovolný svazek obcí 

může svým územím zasahovat do více krajů a není tak jasné, zda se daná ustanovení mají vztahovat pouze na kraje podle sídla svazku, 

obdobně jak určuje např. § 49 odst. 4 zákona o obcích, či všem krajům dle územní působnosti dobrovolného svazku obcí. Požadujeme 

materiál změnit tak, aby se předcházelo výše uvedeným nejasnostem, popř. uvedené vysvětlit a o toto vysvětlení doplnit důvodovou zprávu. 

zásadní akceptováno Do ustanovení a důvodové zprávy bylo doplněno, že se jedná o kraj, ve kterém má dobrovolný svazek obcí své sídlo. 

16

Ministerstvo školství, 

mládeže a 

tělovýchovy 

bod 1/ § 2 

písm. a)

S ohledem na formální stránku i Platné znění s vyznačením navrhovaných změn doporučujeme za slova „městská část hlavního města Prahy“ 

doplnit před uvozovku čárku.
ostatní akceptováno

17

Ministerstvo školství, 

mládeže a 

tělovýchovy 

bod 5/ § 9b

Vzhledem ke skutečnosti, že předmětným bodem je vkládán nový paragraf včetně nadpisu, měla by být před slovo „zní:“ vložena slova 

„včetně nadpisu“, ve smyslu čl. 58 odst. 2 písm. a) Legislativních pravidel vlády. Zároveň upozorňujeme, že před navrhovaným zněním § 9b 

jsou uvedeny nesprávné uvozovky. Doporučujeme materiál doplnit a změnit ve smyslu uvedeném.

ostatní akceptováno

18

Ministerstvo školství, 

mládeže a 

tělovýchovy 

obecně

K Platnému znění s vyznačením navrhovaných změn: Upozorňujeme, že u uvedených poznámek pod čarou by měla být za číselným 

označením doplněna kulatá závorka, jak stanovuje čl. 42 odst. 3 Legislativních pravidel vlády. Doporučujeme materiál doplnit ve smyslu 

uvedeném.

ostatní akceptováno

19 Ministerstvo vnitra obecně

V souvislosti s podřazením příspěvkových organizací dobrovolného svazku obcí pod režim zákona o finanční kontrole upozorňujeme, že 

zákon o obecním zřízení neumožňuje dobrovolným svazkům obcí zřizovat příspěvkové organizace. Z tohoto obecného pravidla platí výjimka 

upravená v § 39a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, podle kterého může dobrovolný svazek obcí, jehož 

předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství, zřizovat příspěvkové organizace a školské právnické osoby, které vykonávají činnost školy 

nebo školského zařízení, a to za podmínek stanovených zvláštním zákonem. V zájmu odstranění výkladových nejasností navrhujeme tuto 

skutečnost doplnit do důvodové zprávy, tedy upřesnit, že oprávnění dobrovolného svazku obcí zřídit příspěvkovou organizaci je možné 

pouze za výše uvedených podmínek zakotvených v zákoně o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

ostatní akceptováno Důvodová zpráva byla doplněna ve zvláštní části k čl. I.

20 Ministerstvo vnitra

bod 5 a 8/§ 

9b a § 29 

odst. 5

U předmětných ustanovení doporučujeme provést formulačně stylistickou úpravu, resp. slova „příspěvkových organizací ve své 

působnosti“  nahradit slovy „jím/jimi zřízených příspěvkových organizací“ , neboť právě ty příspěvkové organizace, které byly 

zřízeny dobrovolným svazkem obcí podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jsou v jeho působnosti.

ostatní akceptováno

21 Ministerstvo vnitra bod 5/ § 9b
V souladu s čl. 58 odst. 2 písm. a) Legislativních pravidel vlády doporučujeme novelizační bod uvést ve znění: „Za § 9a se vkládá nový § 9b, 

který včetně nadpisu zní:“.
ostatní akceptováno

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAZFJFZI2)



22
Ministerstvo 

zdravotnictví

bod 1/§ 2 

písm. a)

„Pro účely tohoto zákona se rozumí 

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, městské části hlavního města Prahy nebo dobrovolného svazku obcí, Správa železniční 

dopravní cesty a jiná 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“

Není zřejmé, proč se, do jinak obecného výčtu subjektů, dostává výslovně označená státní organizace Správa železniční dopravní cesty, 

kterou lze obecně podřadit do kategorie právnické osoby zřízené na základě zvláštního předpisu, která hospodaří s veřejnými prostředky.

Doporučujeme: Pokud je nezbytné tuto státní organizaci v zákoně zmínit, domníváme se, že vhodnější by bylo ji označit v poznámce pod 

čarou, kde je také např. uveden zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně, anebo výše uvedené znění nahradit zněním:

„Pro účely tohoto zákona se rozumí 

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, městské části hlavního města Prahy nebo dobrovolného svazku obcí, jiná právnická 

osoba zřízená k plnění úkolů veřejné správy zvláštním právním předpisem6 , právnická osoba zřízená na základě zvláštního právního 

předpisu, která hospodaří s veřejnými prostředky7 nebo státní organizace, která se řídí zákonem o státním podniku,“

V souvislosti s tím, také analogicky upravit ust. § 29 odst. 2 písm.d)

Pokud nebude naší připomínce vyhověno, požadujeme výslovné uvedení Správy železniční dopravní cesty odůvodnit.

Tato připomínka je doporučující povahy

ostatní vysvětleno

Státni organizace Správa železniční dopravní cesty byla zřízena zvláštním právním předpisem, ne na základě zvláštního právního 

předpisu. Zákon o fiananční kontrole stanovil, že orgánem veřejné správy je i jiná právnická osoba zřízená k plnění úkolů veřejné 

správy zváštním právním předpisem. Státní organizace Správa železniční dopravné cesty nenaplňuje definici "zřízená k plnění úkolů 

veřejné správy", proto byla do výčtu povinných subjektů uvedena výslovně. 

23
Ministerstvo 

zemědělství
obecně

Na konci nadpisu návrhu zákona doporučujeme odstranit tečku.
ostatní akceptováno

24
Ministerstvo 

zemědělství
bod 1 a 3

Doporučujeme tyto novelizační body spojit do následujícího novelizačního bodu:

„1.  V § 2 písm. a) se za slova „městská část hlavního města Prahy,“ vkládají slova „dobrovolný svazek obcí,“ a slova „nebo městské části 

hlavního měst Prahy“ se nahrazují slovy „, městské části hlavního města Prahy nebo dobrovolného svazku obcí, Správa železniční dopravní 

cesty“. 

ostatní akceptováno

25
Nejvyšší kontrolní 

úřad
obecně

Cílem návrhu zákona má být podle předkladatele rozšíření okruhu orgánů veřejné správy definovaných v ustanovení § 2 písm. a) zákona o 

finanční kontrole v souladu s požadavky  směrnice Rady (EU) 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 o požadavcích na rozpočtové rámce 

členských států. Na základě návrhu dochází k rozšíření okruhu subjektů, na které předmětný zákon dopadá, o dobrovolné svazky obcí a jejich 

příspěvkové organizace, a o státní organizaci Správa železniční dopravní cesty. 

Z důvodové zprávy k návrhu zákona však není zcela zřejmé, zda navrhovaným rozšířením okruhu dotčených subjektů bude již zcela vyhověno 

požadavkům článku 3 odst. 1 cit.  směrnice pokud jde o vymezení subjektů podléhající zákonu („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.“), či zda Ministerstvo financí předpokládá následné předložení 

návrhu další novely předmětného zákona či návrhu zcela nové právní úpravy této oblasti.

V uvedené souvislosti upozorňujeme na skutečnost, že vymezení „orgánů veřejné správy“ v ustanovení § 2 písm. a) zákona o finanční 

kontrole bude i po navrhovaném rozšíření užší než vymezení „správců veřejného rozpočtu“ a „veřejných subjektů“ podle návrhu zákona o 

řízení a kontrole veřejných financí, který byl Ministerstvem financí zpracován právě za účelem částečné transpozice směrnice Rady (EU) 

2011/85/EU, a který nebyl v předchozím volebním období Poslanecké sněmovny přijat. Použité vymezení je odlišné i od vymezení „veřejných 

institucí“ pro účely rozpočtové odpovědnosti v ustanovení § 3 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

ostatní vysvětleno

Návrh zákona upravuje okruh subjektů v souladu se směrnici č. 2011/85/EU. Návrh zákona bude dopadat na všechny subjekty 

veřejného práva, které hospodaří s veřejnými prostředky. Ustanovení § 2 písm a) zákona č. 320/2001 Sb.,  o finanční kontrole mimo 

jiné stanoví, že orgánem veřejné správy, na který zákon dopadá, je mimo jiné i právnická osoba zřízená k plnění úkolů veřejné správy 

zvláštním právním předpisem a právnická osoba zřízená na základě zvláštního právního předpisu, která hospodaří s veřejnými 

prostředky. Do této kategorie v současnosti spadají všechny subjekty v souladu se směrnicí č. 2011/85/EU kromě dobrovolných 

svazků obcí, jejich příspěvkových organizací a státní organizace Správa železniční dopravní cesty. Dobrovolné svazky obcí jsou 

zřizovány na základě veřejnoprávní smlouvy, ne zákonem nebo na základě zákona. Státni organizace Správa železniční dopravní cesty 

byla zřízena zvláštním právním předpisem, ale nenaplňuje definici "zřízená k plnění úkolů veřejné správy". Z tohoto důvodu byl okruh 

orgánu veřejné správy doplněn o tyto dva typy subjektů.

Vysvětlení bylo doplněno do důvodové zprávy (zvláštní část, k čl.I).

26
Nejvyšší kontrolní 

úřad
obecně

Z legislativně technického hlediska doporučujeme v názvu zákona doplnit před slovo „změně“  předložku „o“ a v úvodní větě čl. I za číslo 

zákona „320/2001“ zkratku „Sb.“.
ostatní Akceptováno

27
Sdružení místních 

samospráv ČR
obecně

Sdružení místních samospráv ČR požaduje vyloučení dobrovolných svazků obcí (DSO) a jejích příspěvkových organizací z návrhu novely 

zákona o finanční kontrole. DSO vznikají ve většině případů za účelem jednoduššího a efektivnějšího poskytování veřejných statků a služeb. 

Jde o velmi oblíbený nástroj spolupráce obcí, především z důvodu „jednoduchosti“ a malého množství složitých povinností, které musí 

členské obce a sám DSO splnit. Ovšem v minulých letech je vidět konstantní pokles v jejich počtu, a to především z důvodu nárůstu 

administrativy a povinností, které musí DSO začít plnit (zákon o rozpočtové odpovědnosti, malá rozpočtová pravidla apod.). 

Další výraznou překážku v rozvoji spolupráce pak může představovat právě navrhovaná novela, která by nutila DSO zavádět vnitřní kontrolní 

mechanismy, tj. DSO by muselo splnit téměř všechny povinnosti podle zákona o finanční kontrole jako běžná obec. Zároveň by na DSO 

dopadla povinnost provádět veřejnosprávní kontrolu o žadatelů a příjemců dotací z jeho rozpočtu a u příspěvkových organizací, kde by tato 

kontrola ve většině případů nahrazovala interní audit.

Na hospodaření DSO se již dnes vztahují všechny povinnosti jako na obec. Zároveň DSO nejsou příliš častými poskytovateli dotací ze svých 

rozpočtů, tj. povinnost veřejnosprávní kontroly je z tohoto pohledu zbytečná. Finanční prostředky jsou určeny především na projekty 

zvyšující atraktivitu jejich území, odpadové hospodářství, rozvoj a obnovu místní infrastruktury. V oblasti příspěvkových organizací obce v 

rámci DSO velmi často spolupracují v agendě školství a zakládání základních, popř. mateřských škol. V tomto případě jde obvykle o velmi 

malé obce, které nechtějí, aby děti žijící v členských obcích musely dojíždět i několik desítek kilometrů do školských zařízení. Navíc rozpočty 

těchto členských obcí jsou obvykle tak malé, že jejich vklady do DSO nemůžou být nad rámec nutných výdajů a ani jim nezbývá nic jiného 

než hospodařit efektivně. 

V roce 2016 byl celkový dluh DSO ve výši 2,5 mld. Kč. To představuje 1,9 promile výdajů státního rozpočtu pro rok 2016.

zásadní
akceptováno 

jinak

Návrh zákona upravuje okruh subjektů v souladu se směrnici č. 2011/85/EU. Návrh zákona bude dopadat na všechny subjekty 

veřejného práva, které hospodaří s veřejnými prostředky. Ustanovení § 2 písm a) zákona č. 320/2001 Sb.,  o finanční kontrole mimo 

jiné stanoví, že orgánem veřejné správy, na který zákon dopadá, je mimo jiné i právnická osoba zřízená k plnění úkolů veřejné správy 

zvláštním právním předpisem a právnická osoba zřízená na základě zvláštního právního předpisu, která hospodaří s veřejnými 

prostředky. Do této kategorie v současnosti spadají všechny subjekty v souladu se směrnicí č. 2011/85/EU kromě dobrovolných 

svazků obcí, jejich příspěvkových organizací a státní organizace Správa železniční dopravní cesty. Dobrovolné svazky obcí jsou 

zřizovány na základě veřejnoprávní smlouvy, ne zákonem nebo na základě zákona. Státni organizace Správa železniční dopravní cesty 

byla zřízena zvláštním právním předpisem, ale nenaplňuje definici "zřízená k plnění úkolů veřejné správy". Z tohoto důvodu byl okruh 

orgánu veřejné správy doplněn o tyto dva typy subjektů.

Návrh zákona stanovuje pro dobrovolné svazky obcí a jejich příspěvkové organizace výjimku z povinnosti zavést útvar interního 

auditu. Na základě připomínek je návrh zákona upraven a dále stanoví, že řídicí kontrolu nemusí vykonávat zaměstnanci 

dobrovolného svazku obcí. Předpokládá se, že v praxi budou řídicí kontrolu vykonávat osoby, které pro dobrovolný svazek zajišťují 

nakládání s veřejnými prostředky (nejčastěji pověření zaměstnanci sdružených obcí).

Vysvětlení bylo doplněno do důvodové zprávy (zvláštní část, k čl.I).

Důvodová zpráva byla doplněna o kapitolu týkající se praktické aplikace zákona o fiananční kontrole na vzorové dobrovolné svazky 

obcí.

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAZFJFZI2)



28 Svaz měst a obcí ČR obecně

1.) Neodůvodněnost rozšíření okruhu orgánů veřejné správy, na které dopadá zákon o finanční kontrole 

Z důvodové zprávy jednoznačně nevyplývá nezbytnost realizace navržené změny. Z procesního hlediska lze akceptovat argument 

implementační povinnosti, z věcného však nikoli. Předkladatel věcně neodůvodňuje nezbytnost rozšíření kontroly na navržené subjekty. 

Navíc si do jisté míry protiřečí, když tvrdí, že „návrh zákona je poslední právní předpis potřebný k dokončení implementace směrnice “ a v 

další části důvodové zprávy připouští, že „předložený návrh zákona částečně zapracovává některé požadavky směrnice“. Dále přiznává, že 

návrh je do značné míry nouzovým řešením poté, co legislativním procesem neprošel návrh nového zákona o řízení a kontrole veřejných 

financí. Právě kontrola veřejných financí je středobodem zájmu předmětného materiálu, jako ostatně jiných materiálů, které jsou aktuálně v 

legislativním procesu .

Z důvodové zprávy není zřejmé, proč dochází k rozšíření kontroly právě a pouze na dobrovolné svazky, jejich příspěvkové organizace a 

Správu železniční a dopravní cesty.

Dobrovolné svazky obcí jsou svou povahou blízké soukromoprávním spolkům. Jejich účelem je zajišťování potřeb společného zájmu daných 

obcí. Tím se významně liší od Správy železniční a dopravní cesty. Ta je státní organizací, hospodaří s majetkem státu a zajišťuje veřejnou 

službu, konkrétně provoz železniční dopravní cesty. Její podřazení pod definici orgánu veřejné správy není překvapivé na rozdíl od 

dobrovolných svazků obcí.

Žádáme na základě výše uvedeného o vynětí dobrovolných svazků obcí a jejich příspěvkových organizací z okruhu kontrolovaných orgánů 

veřejné správy.

zásadní vysvětleno

Návrh zákona upravuje okruh subjektů v souladu se směrnici č. 2011/85/EU. Návrh zákona bude dopadat na všechny subjekty 

veřejného práva, které hospodaří s veřejnými prostředky. Ustanovení § 2 písm a) zákona č. 320/2001 Sb.,  o finanční kontrole mimo 

jiné stanoví, že orgánem veřejné správy, na který zákon dopadá, je mimo jiné i právnická osoba zřízená k plnění úkolů veřejné správy 

zvláštním právním předpisem a právnická osoba zřízená na základě zvláštního právního předpisu, která hospodaří s veřejnými 

prostředky. Do této kategorie v současnosti spadají všechny subjekty v souladu se směrnicí č. 2011/85/EU kromě dobrovolných 

svazků obcí, jejich příspěvkových organizací a státní organizace Správa železniční dopravní cesty. Dobrovolné svazky obcí jsou 

zřizovány na základě veřejnoprávní smlouvy, ne zákonem nebo na základě zákona. Státni organizace Správa železniční dopravní cesty 

byla zřízena zvláštním právním předpisem, ale nenaplňuje definici "zřízená k plnění úkolů veřejné správy". Z tohoto důvodu byl okruh 

orgánu veřejné správy doplněn o tyto dva typy subjektů.

Vysvětlení bylo doplněno do důvodové zprávy (zvláštní část, k čl.I).

29 Svaz měst a obcí ČR obecně

2.) Finanční dopady návrhu zákona na subjekty dotčené zákonem

I kdybychom připustili rozšíření pojmu orgánů veřejné správy na nové subjekty, nelze akceptovat chybějící zhodnocení dopadů regulace, 

především potom finančních dopadů. Předkladatel připouští, že uvedeným subjektům vzniknou náklady na zavedení systému řízení a 

kontroly veřejných financí. Tyto však nekvantifikuje. V této souvislosti je třeba připomenout, že samospráva je dle platných právních 

předpisů podrobena celé řadě veřejnoprávních kontrol. Samosprávy procházejí kontrolami ze strany NKÚ, poskytovatelů dotací, MF, EU, 

krajskými audity atd.

zásadní akceptováno Požadované informace byly doplněny do důvodové zprávy.

30 Svaz měst a obcí ČR obecně

3.) Navýšení administrativní náročnosti systému finanční kontroly

Další regulace sebou přináší navýšení administrativní náročnosti systému finanční kontroly především pro menší územní samosprávné celky, 

příspěvkové organizace a dobrovolné svazky obcí. Žádáme proto, aby došlo ke snížení této zmíněné administrativní náročnosti. Považujeme 

tento požadavek za naprostou prioritu. 

V následujícím textu vyznačeném kurzívou připomínáme, jakými slovy hodnotí stávající zákon č. 320/2001 Sb. v platném znění Ministerstvo 

financí:

„Stávající systém finanční kontroly podle zákona o finanční kontrole je složitý a konkrétní postupy dle prováděcí vyhlášky značně 

nepřehledné.“ 

„… pro nastavení řádného systému finanční kontroly u všech organizací veřejné správy, které hospodaří a nakládají s veřejnými prostředky, 

nedává současný zákon předpoklady.“

„Schvalovací postupy podle zákona o finanční kontrole jsou rigidní, bez možnosti nastavení, které by odpovídalo potřebám konkrétní 

organizace a umožnilo jí bez nadbytečné administrativní zátěže ošetřovat rizika spojená s hospodařením a nakládáním s veřejnými 

prostředky. Stejné požadavky jsou kladeny na nejmenší organizace, jako například malé mateřské školy, i na organizace se složitou 

organizační strukturou a tisíci zaměstnanci.“ 

Připomínáme, že uvedené formulace jsou přesnými citacemi, které MF publikovalo v rámci důvodové zprávy k návrhu zákona o řízení a 

kontrole veřejných financí. Domníváme se, že pokud MF takovým způsobem hodnotí vlastní zákon, mělo by usilovat o jeho přepracování, a 

především zjednodušení pro malé organizace. Prosté rozšiřování okruhu subjektů nepovažujeme v kontextu uvedeného za přínosné. 

Klademe důraz na přepracování zákona a zjednodušení administrativní náročnosti systému finanční kontroly především pro menší územní 

samosprávné celky, příspěvkové organizace a dobrovolné svazky obcí.

zásadní akceptováno

Dobrovolné svazky obcí hospodaří s veřejnými prostředky a je proto žádoucí, aby na ně dopadala obdobná regulace jako na ostatní 

subjekty veřejného práva.

S ohledem na osobní rozsah směrnice č. 2011/85/EU, kterou návrh zákona implementuje, dobrovolné svazky obcí musí spadat pod 

návrh zákona. Návrh zákona stanovuje pro dobrovolné svazky obcí výjimku z povinnosti zavést útvar interního auditu. Na základě 

připomínek je návrh zákona upraven a dále stanoví, že řídicí kontrolu nemusí vykonávat zaměstnanci dobrovolného svazku obcí. 

Předpokládá se, že v praxi budou řídicí kontrolu vykonávat osoby, které pro dobrovolný svazek zajišťují nakládání s veřejnými 

prostředky (nejčastěji pověření zaměstnanci sdružených obcí).

Do důvodvé zprávy (kapitola 6.) byla doplněna informace o možnosti požádat Ministerstvo financí o proškolení nebo metoodickou 

pomoc u přípravy vnitřních předpisů.  

31

Úřad vlády - odbor 

hodnocení dopadů 

regulace

obecně

Doporučujeme předkladateli doplnit zhodnocení korupčních rizik v části 10 v souladu s Metodikou hodnocení korupčních rizik (CIA) 

dostupnou na http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-agenda/cia/Metodika-hodnoceni-korupcnich-rizik-_CIA_.pdf. 

Předkládaný návrh zákona je sice implementačním předpisem, který nejde nad rámec požadavků práva Evropské unie, nicméně i 

předkladatel sám hodnotí, že návrh posílí ochranu před korupčními riziky u dotčených subjektů. V tomto smyslu doporučujeme se 

především zaměřit na identifikaci dotčených korupčních rizik, zhodnocení jejich významnosti, možnosti tato rizika eliminovat a míry 

akceptovatelnosti přetrvávajících rizik.

Předkládaný návrh zákona je rovněž dle Plánu legislativních prací vlády na zbývající část roku 2018 určen k projednání Radou vlády pro 

koordinaci boje s korupcí a kvalitně zpracovaná část věnující se zhodnocení korupčních rizik by měla sloužit jako základ pro následnou 

diskuzi.

zásadní akceptováno Do důvodové zprávy byla doplněna kapitola 12. 
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kompatibility
obecně 

Předkladatel splnil formální náležitosti týkající se vykazování slučitelnosti s právem EU, jak vyplý-vají zejména z Legislativních pravidel vlády, 

v platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro zajišťování prací při plnění 

legislativních zá-vazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, v platném znění.

Návrh je předložen jako transpoziční k části ustanovení směrnice Rady 2011/85/EU, cit. níže. 

Není však jasný vztah k řízení o porušení smlouvy č. 2014/0047, viz níže (týká se bodů 2.2 a 2.5 obecné části důvodové zprávy).

zásadní akceptováno

Doplněno do kapitoly 2.2. důvodové zprávy:

"Návrhu zákona se dotýká řízení o porušení smlouvy č. 2014/0047, vedené proti České republice – nesplnění povinnosti notifikace ke 

směrnici 2011/85/EU. Dne 27. ledna 2014 bylo zasláno České republice formální upozornění na nedodržení termínu transpozice 

směrnice 2011/85/EU. 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). Návrh zákona částečně 

implementuje směrnici 2011/85/EU rozšířením okruhu subjektů, které mají povinnost zavést systém finanční kontroly v souladu s 

požadavky směrnice." 

Poslední větou předkladatel sděluje, že návrh zákona není jediným implementačním předpisem Směrnice Rady č. 2011/85/EU. 

Směrnicí požadované zavedení vnitřní kontroly a nezávislého auditu je dále pokryto např. veřejnosprávní kontrolou žadatelů a 

příjemců veřejné finanční podpory a podřízených organizací podle stávajícího zákona o finanční kontrole. Dalším prvkem kontrolního 

systému je přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků podle zákona č. 420/20004 Sb., o přezkoumávání 

hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, a kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu. 

Ve vztahu k řízení o porušení smlouvy č. 2014/004 k nedodržení transpozice předmětné směrnice je do důvodové zprávy doplněna 

informace, že přijetím návrhu zákona bude ukončena transpozice Směrnice Rady č. 2011/85/EU do právního řádu ČR.

Návrh zákona, kterým se mění zákon o finanční kontrole rozšiřuje okruh subjektů vymezených pod pojmem orgán veřejný správy. 

Pojem "orgán veřejné správy" bude zahrnovat stejný okruh subjektů jako pojem "veřejné instituce" podle zákona č. 23/2007 Sb., o 

pravidlech rozpočtové odpovědnosti a bude v souladu s požadavky Směrnice č. 2011/85/EU.
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kompatibility
obecně

Stav relevantní právní úpravy v právu EU: 

Právo EU neupravuje závazným způsobem organizaci kontrolního systému ve veřejné správě členských států EU. Úprava kontrolních 

systémů v jednotlivých členských státech je v kompetenci členských států. Návrh však dále odkazuje na směrnici Rady 2011/85/EU ze dne 8. 

listopadu 2011 o požadavcích na rozpočtové rámce členských států, tedy předpis z oblasti rozpočtové odpovědnosti. Tato směrnice 

obsahuje ustanovení se závazným předpokladem, že vnitrostátní systémy veřejných účtů, v tom i systémy vnitřní kontroly vlád a subsektorů 

sektoru vládních institucí členských států, podléhají vnitřní kontrole a nezávislému auditu.V rámci finančních ustanovení obsažených v 

právních aktech EU právo EU totiž předpokládá, že členské státy vycházejí z předpisů, které respektují zásady řádného finančního řízení - 

tento základní požadavek je vyjádřen již v primárním právu EU (článek 317 Smlouvy o fungování EU). Rozpracování této zásady v předpisech 

sekundárních práva EU je pak obsaženo především v tzv. Finančním nařízení EU , dále v předpisech z oblasti ochrany finančních zájmů EU 

(přímo použitelná nařízení a rozhodnutí ) a široké oblasti čerpání finančních prostředků z rozpočtu EU v rámci fondů pro tyto účely 

vytvořených (zpravidla přímo použitelné právní předpisy – nařízení ).

Jelikož čerpání prostředků z rozpočtu EU je z významné části realizováno v tzv. sdíleném řízení mezi členskými státy a Evropskou komisí, jsou 

vnitrostátní právní předpisy členských států v této oblasti, i zavedené systémy řízení a kontroly, také podrobně sledovány příslušným 

Generálním ředitelstvím Evropské komise.

Problematiky se dále dotýkají i mezinárodně uznávané odborné standardy a postupy, které přejímá i právo EU, zejména pokud jde o činnost 

auditních orgánů.

Ve věci odkazu na sektory institucí vychází výše cit. směrnice EU z předpisů o statistice – na úrovni EU je toto vymezení obsaženo v přímo 

použitelném nařízení ESA – nařízení Evropského par-lamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému 

národních a regi-onálních účtů v Evropské unii, ve znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1342.

Vztah k řízení o porušení smlouvy s Českou republikou: 

Návrhu zákona se dotýká řízení o porušení smlouvy č. 2014/0047, vedené proti České republice – nesplnění povinnosti notifikace ke 

směrnici 2011/85/EU. Cit. směrnice Rady je transponována primárně novou zákonnou úpravou v oblasti rozpočtové odpovědnosti , 

předloženým návrhem je transponován požadavek čl. 3 odst. 1 věty druhé cit. směrnice – tedy požadavek vztažení vnitrostátního systému 

vnitřní kontroly na celý sektor tzv. vládních instituci podle výkaznictví ESA.

Podle vyjádření České republiky a podle dřívějších vyjádření gestora směrnice (MF) však mělo být zamýšleného účelu dosaženo nikoli 

novelizací dosavadního zákona o finanční kontrole, ale přijetím úpravy zcela nové, která měla odstranit nedostatky úpravy dosavadní, 

zejména veřejnosprávní kontroly jako nedostatečné náhrady interního auditu, neefektivních kontrolních a monitorovacích postupů, 

nejednotného režimu auditů národních prostředků a prostředků poskytnutých z fondů EU . V oblasti auditních postupů není jisté, zda je 

platná česká právní úprava v plném souladu s přímo použitelnými předpisy EU z oblasti čerpání finančních prostředků z rozpočtu EU.

zásadní vysvětleno

Návrh zákona upravuje okruh subjektů v souladu se směrnici č. 2011/85/EU. Návrh zákona bude dopadat na všechny subjekty 

veřejného práva, které hospodaří s veřejnými prostředky. Ustanovení § 2 písm a) zákona č. 320/2001 Sb.,  o finanční kontrole mimo 

jiné stanoví, že orgánem veřejné správy, na který zákon dopadá, je mimo jiné i právnická osoba zřízená k plnění úkolů veřejné správy 

zvláštním právním předpisem a právnická osoba zřízená na základě zvláštního právního předpisu, která hospodaří s veřejnými 

prostředky. Do této kategorie v současnosti spadají všechny subjekty v souladu se směrnicí č. 2011/85/EU kromě dobrovolných 

svazků obcí, jejich příspěvkových organizací a státní organizace Správa železniční dopravní cesty. Dobrovolné svazky obcí jsou 

zřizovány na základě veřejnoprávní smlouvy, ne zákonem nebo na základě zákona. Státni organizace Správa železniční dopravní cesty 

byla zřízena zvláštním právním předpisem, ale nenaplňuje definici "zřízená k plnění úkolů veřejné správy". Z tohoto důvodu byl okruh 

orgánů veřejné správy doplněn o tyto dva typy subjektů.

Původně zamýšlená zásadní reforma systému řízení a kontroly veřejných financí  (tj. návrh zákona o řízení a kontrole veřejných 

financí, který na podzim roku 2017 nebyl schválen Poslaneckou sněmovnou po zamítnutí Senátem) rozšiřoval subjekty v souladu s 

požadavky směrnice č. 2011/85/EU, a vedle toho měl za cíl zlepšit nastavení systémů řízení a kontroly veřejných financí. Požadavek 

na zlepšení vyplýval z vyhodnocení stávajícího stavu nastavení systému finanční kontroly v orgánech veřejné správy ČR, ne ze 

závazků ČR vůči EU. Změny navrhované v původním  návrhu zákona, s výjimkou rozšíření subjektů, reagovaly výhradně na potřeby 

veřejné správy ČR. Po dlouhých diskuzích byla tato zásadní změna odmítnuta jako nepotřebná,  proto Ministerstvo financí 

přistoupilo k minimalistické variantě, jejímž cílem je výhradně dokončení implementace směrnice č. 2011/85/EU.

Vysvětlení bylo doplněno do důvodové zprávy (zvláštní část, k čl.I).
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Osobní rozsah zákona o finanční kontrole je  rozšiřován v návaznosti na požadavek výše cit. směrnice 2011/85/EU. Subjekty spadající pod 

pojem „subsektor sektoru vládních institucí“ jsou dále vymezeny v cit. nařízení ESA. Toto vymezení obsahuje ve vnitrostátní právní úpravě 

nedávno přijatá zákonná úprava v oblasti rozpočtové odpovědnosti5, tedy vymezení v předloženém návrhu by s vymezeními v oblasti 

rozpočtové odpovědnosti mělo být shodné.

ostatní vysvětleno viz vypořádání připomínky č. 32
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kompatibility

obecně/ §1 

odst.1

Do tohoto ustanovení doporučujeme doplnit tzv. referenční odkaz na směrnici 2011/85/EU, viz i příloha VII – srovnávací tabulka k návrhu. 

Vzhledem k tomu, že zákon o finanční kontrole neupravuje celou problematiku vnitřní kontroly a nezávislého auditu, jak na ni odkazuje 

směrnice 2011/85/EU v čl. 3/1, doporučujeme odkaz uvést toliko doplněním poznámky pod čarou, např. na konec věty první. V poznámce 

pod čarou odkázat na článek 3 odst. 1 cit. směrnice EU.

Takto uvedený odkaz bychom chápali jako potvrzení, že vymezení osobního rozsahu zákona zahrnuje všechny subjekty nakládající s 

veřejnými prostředky podle požadavků cit. směrnice EU

ostatní akceptováno
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kompatibility

bod 1 a 

3/§2 písm 

a)

Rozšíření osobního rozsahu přibližuje vymezení orgánu veřejné správy v dosavadním zákoně vymezení sektoru vládních institucí dle 

požadavků cit. směrnice EU. Toto vymezení by mělo být sou-ladné s vymezením v § 3 zákona č. 23/2017 Sb. – vzhledem k odlišným dikcím 

cit. ustanovení srovnávaných zákonných úprav (zejména částí ustanovení týkajících se „zbytkových právnických osob“ – srov. závěr písmene 

a) § 2 předloženého zákona o finanční kontrole a § 3 písm. m), resp. i § 3 písm. f) a l), včetně závěru § 3 zákona č. 23/2017 Sb.) žádáme 

předkladatele o vyjádření, zda je rozsah totožný.

ostatní vysvětleno viz vypořádání připomínky č. 32
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bod 6/§ 22 

odst. 3

V odůvodnění k tomuto ustanovení se uvádí, že SŽDC předkládá zprávu Ministerstvu dopravy. Znamená to tedy, že se na SŽDC aplikuje věta 

první, tedy že v tomto ustanovení je SŽDC nahlížena jako „právnická osoba, která hospodaří s veřejnými prostředky“ – to však zcela 

neodpovídá dikci § 2 písm. a) – kde je SŽDC uvedena výslovně, vedle kategorie PO hospodařících s veřejnými prostředky. Žádáme tedy 

předkladatele o vysvětlení, případně úpravu návrhu tak, aby bylo zřejmé, jaké je postavení ministerstva dopravy v systému veřejnosprávní 

kontroly vzhledem k SŽDC.

ostatní vysvětleno

Správa železniční dopravní cesty naplňuje ustanovení § 22 odst. 3 zákona o finanční kontrole. Jedná se o právnickou osobu, která 

hospodaří s veřejnými prostředky. Toto vymezení se liší od definice orgánu veřejné správy v § 2 písm. a), proto byla do tohoto 

ustanovení Správa železniční dopravní cesty vložena výslovně. Ministerstvo dopravy je pro tuto organizaci příslušným správcem 

rozpočtové kapitoly. V důvodové zprávě je pro doplnění výslovně uvedeno, že povinnost předkládat zprávy o výsledcích finančních 

kontrol bude Správa železniční dopravní cesty plnit vůči Ministerstvu dopravy. 
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kompatibility
obecně

Návrh je předkládán jako implementační vzhledem k části požadavků čl. 3 odst. 1 směrnice 2011/85/EU. Z předloženého návrhu však není 

jasné, jak bude řešena věc požadavku na nezávislý audit v sektoru vládních institucí a zda je rozsah institucí z toho sektoru souladný s 

vymezením v zákonné úpravě předpisů z oblasti rozpočtové odpovědnosti. Do vyjádření předkladatele v této věci je nutno uvést, že návrh 

jen částečně implementuje požadavky práva EU.

ostatní vysvětleno

Kontrolní systém v České republice není vymezen jen zákonem o finanční kontrole, který upravuje veřejnosprávní kontrolu žadatelů 

a příjemců veřejné finanční podpory a podřízených organizací. Dalším prvkem kontrolního systému je přezkoumávání hospodaření 

územních samosprávných celků podle zákona č. 420/20004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a 

dobrovolných svazků obcí, a kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu. U organizací s vysokým výskytem rizik při hospodaření s 

veřejnými prostředky je dále zavedena povinnost zřídit útvar interního auditu. Rozšířením okruhu subjektů, na které dopadá zákon o 

finanční kontrole, o dobrovolné svazky obcí a státní organizaci Správa železničné dopravní cesty bude naplněn požadavek směrnice 

2011/85/EU.   

Viz také vypořádání připomínky č. 32.

Do  kapitoly 2.2. důvodové zprávy byla doplněna informace, že návrh zákona jen částečně implementuje požadavky práva EU. 
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