
III. 

ODŮVODNĚNÍ 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí 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 předpisů 

I. OBECNÁ ČÁST 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních 

principů 

Ministerstvo financí připravilo návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí 

č. 416/2004 Sb., vydaná k provedení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „prováděcí vyhláška“). 

Návrh vyhlášky upravuje strukturu a rozsah zpráv o výsledcích finančních kontrol, postup 

a termíny jejich předkládání stanovené v § 32 a násl. prováděcí vyhlášky. Návrh vyhlášky 

byl připraven na základě konzultací s vybranými orgány veřejné správy. Do 

neformálních konzultací byli zapojeni zástupci kontrolních a auditních útvarů všech 

ministerstev a krajských úřadů. Poskytnuté názory a připomínky byly pro Ministerstvo financí 

podkladem pro stanovení struktury a rozsahu zpráv o výsledcích finančních kontrol. 

Z konzultací vyplynula především potřeba odůvodnit navrhované změny a podrobně vysvětlit 

konkrétní vykazovací povinnost v odůvodnění.  

Prováděcí vyhláška je účinná od 1. srpna 2004 a za 14 let své účinnosti zůstala bez jakékoliv 

změny. Požadavky kladené prováděcí vyhláškou nijak nereflektují legislativní, metodické 

nebo technické změny v oblasti sběru dat ve veřejné správě. Vykazování informací ve 

zprávách o výsledcích finančních kontrol je administrativně náročné jak pro povinné subjekty, 

tak pro Ministerstvo financí, které vykazované informace zpracovává do souhrnné roční 

zprávy o výsledcích finančních kontrol předkládané vládě. Mezi vykazovanými údaji se 

vyskytují údaje, které jsou již poskytovány na základě jiných právních předpisů.  

Nepřiměřeně vysoké požadavky jsou kladeny na územní samosprávné celky, především kraje. 

Podle § 22 odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o finanční kontrole“) předkládají obce roční zprávy o výsledcích finančních kontrol krajům. 

Kraje zprávy obcí zpracovávají a zároveň poskytují obcím metodickou pomoc k vyplňování 

požadovaných informací. Stejnou činnost kraje vykonávají vůči zřizovaným příspěvkovým 

organizacím. Rozborem informačních povinností obcí a krajů, stávajícím sběrem dat, 

duplicitou sběru dat a vynaloženými náklady na sběr dat se podrobně zabývá Ministerstvo 

vnitra v Analýze zatížení veřejné správy sběrem dat1. V analýze je povinnost vyplňovat roční 

zprávu o výsledcích finančních kontrol označena jako značně administrativně náročná (až 137 

hodin).  

                                                 
1 Analýza zatížení veřejné správy sběrem dat. Výzkum systému sběru dat ve veřejné správě. Ministerstvo vnitra. 

Dostupné z: http://www.mvcr.cz/soubor/analyza-zatizeni-verejne-spravy-sberem-dat-2016.aspx 
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Navrhovaná právní úprava si klade za cíl, při zachování dostatečné relevantnosti dat, zásadně 

zjednodušit způsob vykazování zpráv o výsledcích finančních kontrol a snížit tak 

administrativní zatížení orgánů veřejné správy. Navrhovaná právní úprava je v souladu 

se snahou Ministerstva vnitra o racionalizaci a optimalizaci systému sběru dat ve veřejné 

správě. Metodika optimalizace sběru dat2, která vychází z analýzy zatížení veřejné správy 

sběrem dat, popisuje základní principy, které by měly být implementovány v rámci systému 

sběru dat. Návrh vyhlášky byl připraven v souladu s těmito principy:  

a) „Jen jednou“ – od orgánů veřejné správy nebudou vyžadované údaje, které jsou 

poskytovány v rámci sběrů dat na základě jiných právních předpisů.  

b) Relevantnost požadovaných informací – pro účely informování výkonné moci 

o výsledcích finančních kontrol jsou relevantní informace, které lze agregovat a použít pro 

rozhodování a další legislativní, metodickou nebo koncepční činnost. Aplikací tohoto principu 

má být předcházeno sběru neúměrného množství údajů, které pro dosažení stanoveného účelu 

nemají význam, zvyšují administrativní zatížení a odvádí pozornost od relevantních 

informací.  

c) Odůvodněnost požadovaných informací – subjekty s vykazovací povinností musí vždy 

vědět, k čemu poskytované údaje budou sloužit a jakým způsobem s nimi bude nakládáno.   

d) Minimalizace nákladů – pro dosažení účelu vykazovací povinnosti bude zvolena 

nejhospodárnější cesta. Cílem navrhované úpravy je snížit náklady povinných subjektů 

vyplývajících z administrativní zátěže. Důraz bude kladen na maximální využívání informací 

vykazovaných již prostřednictvím jiných zdrojů.  

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Pravomoc Ministerstva financí stanovit strukturu a rozsah zpráv o výsledcích finančních 

kontrol, postupy a termíny jejích předkládání prováděcím právním předpisem je stanovena 

v § 22 odst. 5 zákona o finanční kontrole. Součástí zpráv o výsledcích finančních kontrol je 

dle § 22 odst. 4 zákona o finanční kontrole i hodnocení přiměřenosti a účinnosti zavedeného 

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

řízení podle zvláštních právních předpisů.  

Návrh vyhlášky upravuje strukturu a rozsah zpráv o výsledcích finančních kontrol, postupy 

a termíny jejích předkládání.  Navrhovaná právní úprava je v souladu s § 22 zákona o finanční 

kontrole, který upravuje základní rámec pro podávání zpráv o výsledcích finančních kontrol 

a nepřesahuje zákonné zmocnění uvedené v § 22 odst. 5 zákona o finanční kontrole.   

3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 

Evropské unie 

Právo Evropské unie se na danou problematiku nevztahuje.  

4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

                                                 
2 Metodika optimalizace sběru dat. Výzkum sběru dat ve veřejné správě. Ministerstvo vnitra. 

Dostupné z: www.mvcr.cz/soubor/metodika-optimalizace-sberu-dat-2016.aspx 
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Ustanovení § 22 zákona o finanční kontrole upravuje povinnost orgánů veřejné správy 

předkládání zprávy o výsledcích finančních kontrol. Správci rozpočtových kapitol, kraje 

a hlavní město Praha předkládají každý rok zprávy o výsledcích finančních kontrol 

Ministerstvu financí. Organizační složky státu a právnické osoby, které hospodaří s veřejnými 

prostředky, předkládají zprávy příslušným správcům rozpočtových kapitol. Obce předkládají 

zprávy krajům a městské části hlavnímu městu Praze. Na základě takto předložených zpráv 

zpracovává Ministerstvo financí souhrnnou roční zprávu o výsledcích finančních kontrol 

a předkládá jí vládě a Nejvyššímu kontrolnímu úřadu.  

Struktura a rozsah zpráv o výsledcích finančních kontrol, postup a termíny jejích předkládání 

jsou stanoveny v ustanoveních § 32 a 33 prováděcí vyhlášky. Struktura a rozsah zpráv jsou 

dále podrobně popsány v rámci příloh č. 1 až 5 prováděcí vyhlášky. Prováděcí vyhláška 

rozlišuje zprávu v nezkrácené a ve zkrácené podobě. Zpráva o výsledcích finančních kontrol 

obsahuje zejména 

― přehledy a číselné informace (např. zjištění, výše odvodu za porušení rozpočtové 

kázně), 

― textové zhodnocení (např. zhodnocení výsledků finančních kontrol) a  

― statistické informace (např. počty plánovaných a vykonaných auditů). 

Rozsah a struktura zprávy o výsledcích finančních kontrol je v nezměněné podobě v účinnosti 

již 14 let. Rozsah požadovaných informací není aktuální. Značná část informací je 

v současnosti již vykazována v jiných informačních systémech, například v monitorovacím 

systému ESI fondů 2014 – 2020 (MS 2014+). Některé informace nejsou pro naplnění účelu 

vykazování relevantní a obecně lze rozsah zprávy označit za nepřiměřený z pohledu efektivity 

a administrativní zátěže.  

Vzhledem k neustálému tlaku na zefektivnění činnosti veřejné správy a snižování 

administrativní zátěže je žádoucí, aby dnes již neaktuální rozsah vykazovací povinnosti byl 

zjednodušen. Hlavním cílem novely prováděcí vyhlášky je odstranění neúměrné 

administrativní zátěže, zefektivnění celého procesu vykazování a odstranění duplicitního 

vykazovaní.  

5. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 

sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 

zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 

menšiny, a dopady na životní prostředí 

Navrhovaná úprava prováděcí vyhlášky může mít na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

pozitivní dopady jako následek výrazného snížení administrativní zátěže. Zprávy o výsledcích 

finančních kontrol jsou v současnosti předkládány prostřednictvím informačního systému 

Ministerstva financí, který je dostupný přes internetový prohlížeč. Nový rozsah zpráv 

o výsledcích finančních kontrol bude předkládán obdobně prostřednictvím informačního 

systému. Orgány veřejné zprávy v souvislosti s navrhovanými změnami nebudou muset 

upravovat vlastní informační systémy ani vnitřní předpisy. U orgánů veřejné správy 

nevzniknou s navrhovanou změnou žádné finanční náklady, právě naopak, lze očekávat 

snížení nákladů spojené se snížením administrativní zátěže při zpracování zpráv o výsledcích 

finančních kontrol. 
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Navrhovaná změna struktury a rozsahu zpráv o výsledcích finančních kontrol bude 

zapracovaná do informačního systému Ministerstva financí v rámci stávajících rozpočtových 

limitů bez nutnosti navýšení investičních výdajů. 

 

Vyhláška nemá dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR a na podnikatelské 

prostředí, nemá sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména 

osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, dopady na 

spotřebitele, ani dopady na životní prostředí. 

6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Vyhláška nemá dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů. 

7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

Vyhláška se netýká zpracování osobních údajů a neupravuje pravidla, která by se dotýkala 

ochrany soukromí. 

8. Zhodnocení dopadu regulace (RIA) 

V souladu s Plánem vyhlášek na rok 2018 s vyznačenou povinností zpracování RIA 

schváleném ministrem spravedlnosti a předsedou Legislativní rady vlády se zpráva 

o zhodnocení dopadů regulace (RIA) k návrhu vyhlášky nezpracovává.  

9. Zhodnocení korupčních rizik 

9.1 Povaha právní úpravy  

Cílem zákona o finanční kontrole je zajištění ochrany veřejných prostředků a nakládání s nimi 

účelným, efektivním a hospodárným způsobem. Součástí je stanovení odpovědnosti 

v orgánech veřejné zprávy za zavedení a nastavení vnitřního kontrolního systému 

a schvalování příjmových a výdajových operací. Vykazovací povinnost, která je 

konkretizována v prováděcí vyhlášce, slouží k informování o funkčnosti systému finanční 

kontroly v orgánech veřejné správy. Nejedná se o právní úpravu s primárně protikorupčním 

charakterem, ale vykazovací povinnost může v oblasti nakládání s veřejnými prostředky 

působit preventivně.   

 

9.1.1 Přiměřenost 

Návrh vyhlášky upravuje rozsah vykazovací povinnosti přiměřeně potřebám výkonné moci 

pro následné rozhodování v oblasti finanční kontroly a další legislativní, metodickou nebo 

koncepční činnost. Je stanoven minimální rozsah povinností, který představuje pro povinné 

subjekty snížení administrativní zátěže a nákladů z ní plynoucích.  

9.1.2 Jednoznačnost 

Právní úprava jednoznačně vymezuje povinnosti orgánů veřejné správy při podávání zpráv 

o výsledcích finančních kontrol. Dochází ke zjednodušení struktury vykazovaných údajů, a to 

především zrušením požadavků na rozsáhlé textové zhodnocení systému finanční kontroly. 

Zpráva o výsledcích finančních kontrol podle návrhu vyhlášky bude mít jednotnou strukturu 
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pro všechny orgány veřejné zprávy. Ke každé vykazované položce bude možné poskytnout 

krátké vysvětlení přímo v informačním systému a zároveň bude poskytovaná metodická 

pomoc ze strany Ministerstva financí.  

9.1.3 Standardnost 

Vykazovací povinnost je zavedena zákonem o finanční kontrole již 14 let. Povinné subjekty 

používají zavedený systém a navrhovaná právní úprava nezavádí nové právní instituty, jen 

navazuje na dosavadní regulaci. Návrh vyhlášky zásadně zjednodušuje proces vykazování, 

a to v souladu s požadavky na zefektivnění výkonu veřejné správy a snižování administrativní 

zátěže.  

9.1.4 Motivace ke korupci v regulované oblasti  

Navrhovanou právní úpravou nedochází k rozšíření rozsahu povinností povinných subjektů. 

Právě naopak, návrh vyhlášky omezuje rozsah vykazovací povinnosti na minimální nutnou 

míru pro naplnění účelu vykazování. Lze očekávat pozitivní finanční dopad z důvodu snížení 

administrativní zátěže. V dané oblasti se nepředpokládá riziko korupce. 

9.2 Rozhodování 

Povinnost podávat zprávy o výsledcích finančních kontrol je naplňována prostřednictvím 

formalizovaného poskytování faktických údajů evidovaných orgány veřejné správy během 

sledovaného období. Naplňování této povinnosti není spojeno s rozhodovací pravomocí 

o právech a povinnostech jiných subjektů a nedochází k nadměrnému soustředění pravomocí 

u jednoho orgánu.  

9.3 Transparentnost     

Souhrnná zpráva o výsledku finančních kontrol podává informaci o nakládání s veřejnými 

prostředky a umožňuje veřejnou kontrolu nad hospodařením veřejné správy. Zefektivnění 

vykazovací povinnosti a zvýšení relevantnosti poskytovaných údajů zvyšuje transparentnost 

činnosti orgánů veřejné správy. Navrhovaná právní úprava nemá vliv na dostupnost informací 

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů.  

9.4 Významnost korupčních rizik 

Navrhovaná právní úprava představuje technické řešení vykazovacích povinností orgánů 

veřejné zprávy a nemá dopad na postavení konkrétních osob. Vzhledem k povaze právní 

úpravy nelze očekávat výskyt korupčního jednání souvisejícího s naplňováním stanovené 

povinností. Povinným subjektům není poskytnutá možnost diskrece. Dopad 

a pravděpodobnost výskytu korupčních rizik je nízká.  

9.5 Eliminace korupčních rizik 

Korupční rizika spojená s povinnosti podávat zprávy o výsledcích finančních kontrol jsou 

malého významu. K eliminaci rizik přispěje kontrola naplňování stanovených povinností 

v rámci kontrolní činnosti Ministerstva financí u orgánů veřejné správy. 

9.6 Akceptovatelnost korupčních rizik 
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Vzhledem k nízké míře významnosti korupčních rizik spojených s naplňováním stanovených 

povinnosti jsou rizika akceptovatelná.  

10. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Vyhláška nemá dopady na bezpečnost nebo obranu státu. 

II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

K čl. I  

Bod 1 nahrazuje ustanovení § 32 a § 33 prováděcí vyhlášky, které upravují strukturu a rozsah 

zpráv o výsledcích finančních kontrol, postup a termíny jejich předkládání.  

Nová struktura zpráv o výsledcích finančních kontrol, postup a termíny jejích předkládání 

jsou upraveny v  § 32. Zpráva o výsledku finančních kontrol se skládá ze čtyř okruhů 

informací stanovených v § 32 odst. 1 : 

a) informace o výsledcích vykonaných veřejnosprávních kontrol ve sledovaném roce podle 

části druhé zákona o finanční kontrole – jedná se o výsledky veřejnosprávních kontrol, 

které provádí  

― Ministerstvo financí u organizačních složek státu, státních fondů, Regionálních 

rad regionů soudržnosti a u ostatních státních organizací, u poskytovatelů veřejné 

finanční podpory, s výjimkou územních samosprávných celků, u žadatelů 

o veřejnou finanční podporu a u příjemců této podpory, 

― správce kapitoly státního rozpočtu u příspěvkových organizací a organizačních 

složek státu ve své působnosti, 

― poskytovatel veřejné finanční podpory u žadatelů o veřejnou finanční podporu 

nebo u příjemců této podpory,  

― řídicí orgán a platební agentura u kontrolovaných osob na všech úrovních 

realizace finančních prostředků z rozpočtu Evropské unie, 

― územní samosprávný celek u příspěvkových organizací ve své působnosti, 

u žadatelů o veřejnou finanční podporu nebo u příjemců této podpory,  

b) informace o vykonaných interních auditech podle § 28 zákona – tyto informace poskytují 

orgány veřejné správy, které zřídily nezávislý útvar interního auditu, případně k zajištění 

interního auditu pověřily konkrétní zaměstnance, 

c) zhodnocení přiměřenosti a účinnosti zavedeného sytému finanční kontroly – jedná se 

o informaci o fungování systému veřejnosprávní kontroly a vnitřního kontrolního 

systému, 

d) přehled kontrolních zjištění předaných k dalšímu řízení podle kontrolního řádu, která 

nebyla zaslána orgánům finanční správy jako podezření na porušení rozpočtové kázně – 

jedná se o stručný přehled zjištění postoupených příslušnému orgánu, který je oprávněn 

ve své působnosti činit opatření k nápravě zjištěného stavu, na základě § 25 odst. 4 

zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
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„kontrolní řád“). Příkladem jsou kontrolní zjištění předané Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže. Součástí přehledu nejsou kontrolní zjištění, která předává orgán 

veřejné správy v případě podezření na porušení rozpočtové kázně orgánům Finanční 

správy České republiky. Informace o těchto kontrolních zjištěních jsou evidovány 

v centrální evidenci Generálního finančního ředitelství a není proto účelné a efektivní 

tyto informace vykazovat duplicitně. Součástí přehledu kontrolních zjištění předaných 

k dalšímu řízení nejsou ani závažná zjištění vykazovaná podle § 22 odst. 6 zákona, 

protože orgány veřejné správy je Ministerstvu financí vykazující průběžně (do 1 měsíce 

ode dne ukončení kontroly).  

Povinnost vykazovat informace podle odstavce 1 se nevztahuje na všechny orgány veřejné 

správy stejně. Orgány veřejné zprávy vykazují informace podle odst. 1 v návaznosti na své 

povinnosti v rozsahu uvedeném v této tabulce:  

Orgán veřejné správy Vykazovací povinnost 

 vykonává veřejnosprávní kontrolu  

 zřídil útvar interního auditu/k výkonu 

interního auditu pověřil zaměstnance 

a) informace o výsledcích vykonaných 

veřejnosprávních kontrol  

b) informace o vykonaných interních 

auditech 

c) zhodnocení přiměřenosti a účinnosti 

zavedeného sytému finanční kontroly 

d) přehled kontrolních zjištění předaných 

k dalšímu řízení 

 vykonává veřejnosprávní kontrolu  

 nezřídil útvar interního auditu/k 

výkonu interního auditu nepověřil 

zaměstnance 

a) informace o výsledcích vykonaných 

veřejnosprávních kontrol  

b) zhodnocení přiměřenosti a účinnosti 

zavedeného sytému finanční kontroly 

c) přehled kontrolních zjištění předaných 

k dalšímu řízení 

 nevykonává veřejnosprávní kontrolu 

 zřídil útvar interního auditu/k výkonu 

interního auditu pověřil zaměstnance 

a) informace o vykonaných interních 

auditech 

b) zhodnocení přiměřenosti a účinnosti 

zavedeného sytému finanční kontroly 

c) přehled kontrolních zjištění předaných 

k dalšímu řízení 

 nevykonává veřejnosprávní kontrolu 

 nezřídil útvar interního auditu/k 

Informace o závažných zjištěních podle 

ustanovení § 22 odst. 6 zákona o finanční 

kontrole3  

                                                 
3 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 
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výkonu interního auditu nepověřil 

zaměstnance 

V § 32 odst. 2 a 3 jsou stanoveny termíny a způsob předkládání zpráv o výsledcích finančních 

kontrol. Vzhledem k zásadnímu zjednodušení zprávy o výsledcích finančních kontrol, již 

nebude rozlišována zpráva ve zkráceném a plném rozsahu.  

Navrhovanou úpravou bude změněn termín předkládání zpráv o výsledcích finančních kontrol 

pro správce rozpočtových kapitol, kraje a hlavní město Prahu. V současnosti jsou zprávy 

předkládány v termínu do 6. března následujícího roku, podle nové právní úpravy budou 

zprávy předkládány do 28. února následujícího roku. Tyto orgány veřejné správy předkládají 

v současnosti souhrnné zprávy i za podřízené organizace, obce a městské částí. To zvyšuje 

nároky na časovou dotaci a administrativní zátěž. Podle navrhované právní úpravy budou 

všechny orgány veřejné správy s výjimkou orgánů veřejné správy, pro které je stanovena 

výjimka z vykazovací povinnosti podle odst. 4, vykazovat informace přímo prostřednictvím 

informačního systému Ministerstva financí Finanční kontrola veřejné správy (IS FKVS), 

který je k předávání zpráv využíván již dnes. Správci rozpočtových kapitol, kraje a hlavní 

město Praha nebudou nově zpracovávat souhrnné zprávy, ale zprávy předané od podřízených 

organizací, resp. obcí a městských částí jen předají prostřednictvím informačního systému 

Ministerstvu financí. Míra kontroly zpráv předávaných podřízenými organizacemi, obcemi 

a městskými částmi je na uvážení příslušného správce rozpočtové kapitoly, kraje a hlavního 

města Prahy.  

V odst. 4 je upravena zjednodušená forma vykazování pro nejmenší organizace a územní 

samosprávné celky, které nevykonávají veřejnosprávní kontrolu ani nezřídili útvar interního 

auditu. Povinnost podávat zprávy o výsledcích finančních kontrol je pro tyto orgány veřejné 

správy naplněna dodržováním ustanovení § 22 odst. 6 zákona o finanční kontrole, které 

stanoví povinnost informovat Ministerstvo financí o závažných zjištěních z vykonaných 

finančních kontrol do 1 měsíce. Toto informování je zajištěno prostřednictvím informačního 

systému FKVS Modul závažná zjištění, ne prostřednictvím zpráv o výsledcích finančních 

kontrol. V případě, že tyto orgány veřejné správy nezjistí žádná závažná zjištění, nemusí 

vykazovat Ministerstvu financí žádné informace. Závažnými zjištěním jsou zjištění 

nasvědčující tomu, že byl spáchán trestní čin a zjištění neoprávněného použití, zadržení, ztráty 

nebo poškození veřejných prostředků v hodnotě přesahující 300 000 Kč. Vzhledem k tomu, že 

tyto orgány nevykonávají veřejnosprávní kontrolu a nezřídily útvar interního auditu, budou 

tato zjištění plynout z kontrol v rámci vnitřního kontrolního systému. Povinnost informovat 

Ministerstvo financí o závažných zjištěních z vykonaných finančních kontrol stanovená 

v ustanovení § 22 odst. 6 dopadá na všechny orgány veřejné správy a k jejímu naplňování 

musí, dle zákona, docházet průběžně. Ministerstvo financí předávaná závažná zjištění eviduje 

a není dále vyžadováno je vykazovat v rámci zpráv o výsledcích finančních kontrol.  

Rozsah zpráv o výsledcích finančních kontrol je upraven v nově navrhovaném ustanovení 

§ 33. Toto ustanovení upravuje konkrétní požadavky na vykazované informace. 

U veřejnosprávních kontrol vykonaných ve sledovaném období se podle § 33 odst. 1 

vykazuje: 

a) počet ukončených veřejnosprávních kontrol, které byly obsažené v plánu kontrol 
– jedná se o jeden číselný údaj o počtu všech ukončených veřejnosprávních kontrol, 

                                                                                                                                                         
a) zjištění, na jehož základě kontrolní orgán oznámil podle zvláštního právního předpisu 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. 
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které byly ve sledovaném roce naplánované (zahrnuté v plánu kontrol). Orgán veřejné 

správy vykonávající veřejnosprávní kontrolu je kontrolním orgánem podle kontrolního 

řádu a má povinnost zpracovávat plán kontrol podle § 27 tohoto zákona. Do počtu 

ukončených veřejnosprávních kontrol, které byly obsažené v plánu kontrolu, nejsou 

zahrnuty řídicí kontroly provedené uvnitř orgánu veřejné správy ani veřejnosprávní 

kontroly veřejné finanční podpory, které jsou vykazovány v monitorovacím systému 

ESI fondů (MS 2014+).   

b) počet ukončených veřejnosprávních kontrol, které nebyly obsažené v plánu 

kontrol – jedná se o jeden číselný údaj o počtu ukončených veřejnosprávních kontrol, 

které nebyly součástí plánu kontrol. Zpravidla se bude jednat o veřejnosprávní 

kontroly provedené na základě podnětu ke kontrole od externího subjekt nebo na 

základě vnitřní potřeby orgánu veřejné správy. Cílem stanovení povinnosti zasílat 

informace o počtu kontrol provedených na základě podnětu je získat ucelenou 

informaci o plánování kontrolní činnosti napříč orgány veřejné správy. Důsledné 

plánování kontrol přispívá k zefektivnění celého kontrolního systému, dopomáhá 

k naplňování principu jednotného auditu a umožňuje předcházet nadměrnému 

administrativnímu zatížení kontrolovaných osob. Součet počtu ukončených 

veřejnosprávních kontrol podle písm. a) a b) představuje počet všech ukončených 

veřejnosprávních kontrol, které orgán veřejné správy vykonal, s výjimkou 

veřejnosprávních kontrol evidovaných v monitorovacím systému ESI fondů 

(MS 2014+). 

c) určení oblastí, ve kterých byly veřejnosprávní kontrolou podle § 7 odst. 2 písm. 

a), § 8 odst. 1 a § 9 odst. 1 zákona zjištěny nedostatky s významným rizikem pro 

hospodaření s veřejnými prostředky – jedná se určení oblastí, ve kterých byly 

zjištěny nedostatky při veřejnosprávní kontrole hospodaření u podřízených organizací 

nebo při kontrole Ministerstva financí u organizačních složek státu, státních fondů, 

Regionálních rad regionů soudržnosti a u ostatních státních organizací. Posouzení, zda 

se jedná o nedostatek s významným rizikem pro hospodaření s veřejnými prostředky, 

je ponecháno na kontrolním úsudku orgánu veřejné správy. V rámci zprávy 

o výsledcích finančních kontrol nebudou uváděna konkrétní zjištění veřejnosprávních 

kontrol, ale jen označení předdefinovaných oblastí. Předdefinovanou oblastí může být 

například oblast veřejných zakázek, provádění řídicí kontroly, dodržování principů 

účelnosti, hospodárnosti a efektivity, vymáhání náhrady škody, nastavení procesů 

v oblasti zveřejňování informací, inventarizace apod. Může být zároveň označena 

jedna nebo více oblastí. Pro vykázání nedostatku s významným rizikem není nutné, 

aby se jednalo o závažné zjištění podle § 22 odst. 6 zákona o finanční kontrole.  

Informace o nedostatcích s významným rizikem bude sloužit především 

k nasměrování metodické a legislativní činnosti v problematické oblasti. Informace 

o zjištěních z veřejnosprávních kontrol jsou již dnes vykazovány v rámci zpráv 

o výsledcích finančních kontrol v textových částech zpráv, a proto je nelze dále 

strojově agregovat a zpracovávat.  

d) určení oblastí, ve kterých bylo veřejnosprávní kontrolou podle § 7 odst. 2 písm. 

a), § 8 odst. 1 a § 9 odst. 1 zákona zjištěno nejvíc nedostatků – jedná se určení 

oblastí, ve kterých bylo zjištěno nejvíc nedostatků v rámci všech provedených 

veřejnosprávních kontrol hospodaření u podřízených organizací nebo při kontrole 

Ministerstva financí u organizačních složek státu, státních fondů, Regionálních rad 

regionů soudržnosti a u ostatních státních organizací. Posouzení naplnění definice 

nejvíc se vyskytujících nedostatků je ponecháno na kontrolním úsudku orgánu veřejné 

správy. V rámci zprávy o výsledcích finančních kontrol nebudou uváděna konkrétní 
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zjištění veřejnosprávních kontrol, ale jen označení předdefinovaných oblastí. 

Předdefinovanou oblastí může být například oblast veřejných zakázek, provádění 

řídicí kontroly, dodržování principů účelnosti, hospodárnosti a efektivity, vymáhání 

náhrady škody, nastavení procesů v oblasti zveřejňování informací, inventarizace 

apod. Může být zároveň označena jedna nebo více oblastí. Tato informace slouží 

především k zajištění metodické a legislativní činnosti v problematické oblasti. 

e) určení oblastí, ve kterých byly veřejnosprávní kontrolou podle § 7 odst. 2 písm. 

b) a c), § 8 odst. 2, § 8a a § 9 odst. 2 zjištěny nedostatky s významným rizikem 

pro hospodaření s veřejnými prostředky – jedná se určení oblastí, ve kterých byly 

zjištěny nedostatky při veřejnosprávní kontrole veřejné finanční podpory (např. 

dotace) u poskytovatele veřejné finanční kontroly (kontrola Ministerstva financí), 

příjemce veřejné finanční podpory nebo žadatele o veřejnou finanční podporu. 

Posouzení, zda se jedná o nedostatek s významným rizikem pro hospodaření 

s veřejnými prostředky, je ponecháno na kontrolním úsudku orgánu veřejné správy. 

V rámci zprávy o výsledcích finančních kontrol nebudou uváděna konkrétní zjištění 

veřejnosprávních kontrol, ale jen označení předdefinovaných oblastí. Předdefinovanou 

oblastí může být například oblast veřejných zakázek, účetnictví, pravidel pro veřejnou 

podporu, publicity apod. Může být zároveň označena jedna nebo více oblastí. Pro 

vykázání nedostatku s významným rizikem není nutné, aby se jednalo o závažné 

zjištění podle § 22 odst. 6 zákona o finanční kontrole. 

Informace o nedostatcích s významným rizikem bude sloužit především 

k nasměrování metodické a legislativní činnosti v problematické oblasti. Informace 

o zjištěních z veřejnosprávních kontrol jsou již dnes vykazovány v rámci zpráv 

o výsledcích finančních kontrol v textových částech zpráv, a proto je nelze dále 

strojově agregovat a zpracovávat. 

f) určení oblastí, ve kterých bylo veřejnosprávní kontrolou podle § 7 odst. 2 písm. 

b) a c), § 8 odst. 2, § 8a a § 9 odst. 2 zákona zjištěno nejvíc nedostatků v rámci 

všech veřejnosprávních kontrol veřejné finanční podpory (např. dotace) 

u poskytovatele veřejné finanční kontroly (kontrola Ministerstva financí), příjemce 

veřejné finanční podpory nebo žadatele o veřejnou finanční podporu. Posouzení 

naplnění definice nejvíc se vyskytujících nedostatků je ponecháno na kontrolním 

úsudku orgánu veřejné správy. V rámci zprávy o výsledcích finančních kontrol 

nebudou uváděna konkrétní zjištění veřejnosprávních kontrol, ale jen označení 

předdefinovaných oblastí. Předdefinovanou oblastí může být například oblast 

veřejných zakázek, účetnictví, pravidel pro veřejnou podporu, publicity apod. Může 

být zároveň označena jedna nebo více oblastí. Tato informace slouží především 

k zajištění metodické a legislativní činnosti v problematické oblasti. 

g) průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců, kteří vykonávali ve sledovaném 

roce veřejnosprávní kontrolu – jedná se o číselný údaj, který v souhrnu vyjádří, jaká 

kapacita lidské práce je potřebná pro zajištění výkonu veřejnosprávní kontroly. Pro 

výpočet se použije § 15 vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon 

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 

V § 33 odst. 2 dochází k odstranění duplicitní vykazovací povinnosti o výsledcích 

veřejnosprávní kontroly veřejné finanční podpory, které jsou v současnosti povinně 

vykazovány v rámci monitorovacího systému ESI fondů (MS 2014+). Tento monitorovací 

systém spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj a mimo jiné obsahuje informace o počtech 

provedených veřejnosprávních kontrol veřejné finanční podpory poskytnuté z ESI fondů 

a zjištěních z těchto kontrol. Z tohoto důvodu nebudou tyto informace zahrnuté do vykazovací 
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povinnosti podle ustanovení § 33 odst. 1 písm. a) až f) prováděcí vyhlášky.  V rámci 

monitorovacího systému nejsou vykazovány informace o průměrném počtu zaměstnanců, 

kteří vykonávali ve sledovaném roce veřejnosprávní kontrolu. Na ustanovení 

§ 33 odst. 1 písm. g) prováděcí vyhlášky se tudíž tato výjimka nevztahuje. Pro zpracování 

souhrnné roční zprávy o výsledcích finančních kontrol bude Ministerstvo financí vycházet 

z informací, které jsou evidovány v monitorovacím systému MS 2014+.  

U interních auditů vykonaných ve sledovaném období se podle § 33 odst. 3 vykazuje: 

a) počet ukončených interních auditů, které byly obsažené v ročním plánu interního 

auditu – jedná se o číselný údaj o počtu všech ukončených auditů ve sledovaném 

roce. Podle § 30 zákona o finanční kontrole se interní audit v orgánu veřejné správy 

vykonává v souladu s ročním plánem interního auditu. Do počtu jsou zahrnuty jen 

interní audity ukončené ve sledovaném období. Do počtu nejsou zahrnuty interní 

audity, které byly zařazeny do ročního plánu interního auditu, ale nebyly 

ve sledovaném období ukončené.  

b) počet ukončených interních auditů, které nebyly obsažené v ročním plánu 

interního auditu – jedná se o číselný údaj o počtu ukončených interních auditů, které 

nebyly součástí ročního plánu auditní činnosti. Může se jednat o interní audity 

vykonané na základě interního nebo externího podnětu. Cílem stanovení povinnosti 

zasílat informace o počtu ukončených interních auditů vykonaných mimo roční plán 

interního auditu je získat ucelenou informaci o plánování auditní činnosti napříč 

orgány veřejné správy. Součet počtu ukončených interních auditů podle písm. a) a b) 

představuje počet všech ukončených interních auditů.  

c) určení oblastí, ve kterých byly interním auditem zjištěny nedostatky 

s významným rizikem pro hospodaření s veřejnými prostředky – jedná se o určení 

rizikových oblastí na základě vyhodnocení zjištění z vykonaných interních auditů. 

Posouzení, zda se jedná o nedostatek s významným rizikem pro hospodaření 

s veřejnými prostředky, je ponecháno na odborném úsudku interního auditora. V rámci 

zprávy o výsledcích finančních kontrol nebudou uváděna konkrétní zjištění z interního 

auditu, ale jen označení předdefinovaných oblastí. Předdefinovanou oblastí může být 

například oblast provádění řídicí kontroly, dodržování principů účelnosti, 

hospodárnosti a efektivnosti, vymáhání náhrady škody, nastavení procesů v oblasti 

zveřejňování informací, inventarizace apod. Může být zároveň označena jedna nebo 

více oblastí. Pro vykázání nedostatku s významným rizikem není nutné, aby se jednalo 

o závažné zjištění podle § 22 odst. 6 zákona o finanční kontrole.  

Tato informace slouží především k zajištění metodické a legislativní činnosti 

v problematické oblasti. 

d) určení oblastí, ve kterých bylo interním auditem zjištěno nejvíc nedostatků – 

jedná se o určení rizikových oblastí na základě vyhodnocení zjištění 

ze všech vykonaných interních auditů. Posouzení, ve které oblasti se vyskytovalo 

nejvíc nedostatků, je ponecháno na odborném úsudku interního auditora.  V rámci 

zprávy o výsledcích finančních kontrol nebudou uváděna konkrétní zjištění z interního 

auditu, ale jen označení předdefinovaných oblastí. Předdefinovanou oblastí může být 

například oblast provádění řídicí kontroly, dodržování principů účelnosti, 

hospodárnosti a efektivnosti, vymáhání náhrady škody, nastavení procesů v oblasti 

zveřejňování informací, inventarizace apod. Může být zároveň označena jedna nebo 

více oblastí.  
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Tato informace slouží především k zajištění metodické a legislativní činnosti 

v problematické oblasti.  

e) průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců, kteří vykonávali ve sledovaném 

roce interní audit – jedná se o číselný údaj, který v souhrnu vyjádří, jaká kapacita 

lidské práce je potřebná pro zajištění výkonu interního auditu. Pro výpočet se použije 

§ 15 vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 

f) informace o externím hodnocení kvality interního auditu, bylo-li provedeno – tuto 

informaci poskytují jen orgány veřejné správy, které podstoupily externí hodnocení 

kvality interního auditu. Zákon o finanční kontrole neukládá povinnost provést externí 

hodnocení kvality. Základní rámec pro provádění externího hodnocení kvality 

interního auditu lze nalézt v mezinárodních standardech interního auditu (Mezinárodní 

rámec profesní praxe interního auditu). Ve zprávě o výsledcích finančních kontrol 

bude poskytnuta informace, zda orgán veřejné správy externí hodnocení kvality 

interního auditu podstoupil a zda bylo provedeno v plném rozsahu nebo ve formě 

sebehodnocení s nezávislým externím potvrzením (validací). V rámci legislativní 

činnosti v oblasti interního auditu je dlouhodobě diskutována myšlenka legislativního 

ukotvení externího hodnocení kvality interního auditu. Poskytnuté údaje budou sloužit 

jako podklad pro další analýzy Ministerstva financí.  

§ 33 odst. 4 a 5 navrhované úpravy upřesňuje způsob vykazování podle § 32 odst. 1 písm. c) 

a d). Zhodnocení přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finanční kontroly ve 

sledovaném roce bude vykazováno prostřednictvím stručného popisu zavedeného systému 

finanční kontroly. V rámci této části orgán veřejné správy zodpoví otázky týkající se 

například nastavení a funkčnosti řídicí kontroly, systému řízení rizik apod. Přehled 

kontrolních zjištění předaných k dalšímu řízení bude formálně vykazován v tabulkové formě. 

Bude se jednat pouze o seznam identifikovaných zjištění, ne o podrobný popis skutkového 

stavu.     

K čl. II 

Přechodné ustanovení upravuje postup k předávání zpráv o výsledcích finančních kontrol za 

rok 2018. Vzhledem k tomu, že se vykazovací povinnost vztahuje na sledované období před 

nabytím účinnosti návrhu vyhlášky, bude se struktura, rozsah zpráv o výsledcích finančních 

kontrol, postup a termíny jejich předkládání řídit zněním vyhlášky platným před dnem nabytí 

účinnosti tohoto návrhu. 

K č. III 

Účinnost návrhu vyhlášky je stanovena na 1. leden 2019.  
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