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V. 

Vyhodnocení připomínkového řízení k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti 

úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů 

 

Návrh vyhlášky byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dne 8. srpna 2018 s termínem pro zaslání připomínek do 29. srpna 

2018. Žádné z připomínkových míst neuplatnilo připomínku označenou jako zásadní. Návrh je předkládán bez rozporu. 

 

Autor Připomínka Vypořádání 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Doporučující připomínka 

Obecně k materiálu: Rozumíme tomu, že 

za současného stavu, kdy není zákonem 

o finanční kontrole jasně deklarováno, zda 

osoby vykonávající činnost interního auditu 

musí být u územních samosprávných celků 

zařazeny do úřadu územního samosprávného 

celku či nikoliv, je navrhovaná legislativní 

úprava pokusem o nápravu stavu a narovnání 

podmínek pro výkon interních auditorů v 

územně samosprávných celcích. Uvedenou 

změnou však dojde k prohloubení rozdílů 

požadavků na odbornost interních auditorů ve 

služebním poměru podle zákona o státní 

službě a povinností z něj vyplývajících 

(spočívajících ve složení úřednické zkoušky 

v oboru č. 3 Audit, zaměřeného zejména 

na interní audit, veřejnosprávní kontrolu 

podle § 7 zákona o finanční kontrole, audit 

podle přímo použitelných předpisů Evropské 

unie a přezkum hospodaření územních 

samosprávných celků) a naproti tomu 

požadavků na odbornost interních auditorů 

územních samosprávných celků, kteří 

nebudou mít žádnou povinnost k prokázání 

odbornosti a schopností pro výkon činnosti 

interního auditu. Uvedené rozdíly 

v požadavcích na odbornost tak vnímáme 

 
Připomínka byla vzata na vědomí.  

V minulosti sice Ministerstvo financí v souvislosti s přípravou 

návrhu zákona o řízení a kontrole veřejných financí mělo 

v úmyslu zavést zkoušku profesní způsobilosti pro všechny 

interní auditory, nicméně legislativní proces k návrhu zákona 

nebyl úspěšně dokončen. Na základě toho Ministerstvo financí 

ustoupilo z původního požadavku a na povinnosti prokazovat 

zvláštní odbornou způsobilost interními auditory územních 

samosprávných celků dále netrvá.  
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jako devalvování postavení interních auditorů 

ve veřejné správě. Celkově pak považujeme 

navrhovanou úpravu za nesystémovou, neboť 

pro výkon interního auditu by dle našeho 

názoru mělo být zákonem deklarováno 

povinné garantované vzdělání, zakončené 

odpovídající zkouškou. Doporučujeme 

materiál přepracovat a doplnit ve smyslu 

uvedeném. 

.  

Město Olomouc Doporučující připomínka 

V příloze k vyhlášce č. 512/2002 Sb. v oddíle „při 

finančním hospodaření územních samosprávných 

celků a jeho přezkumu“ ve čtvrtém sloupci 

navrhujeme přidat k vypuštění správní činnosti 

spočívající v interním auditu také správní činnost 

spočívající v provádění kontroly vlastního 

hospodaření, hospodaření organizačních složek a 

zřízených a založených právnických osob. Tímto 

způsobem bude zrušena povinnost prokázat 

zvláštní odbornou způsobilost pro správní činnost 

při finančním hospodaření územních 

samosprávných celků a jeho přezkumu nejen 

interních auditorů, ale také kontrolních pracovníků 

provádějících veřejnoprávní kontrolu [podle 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 

o finanční kontrole), ve znění pozdějších 

předpisů].  

Finanční kontrola podle zákona č. 320/2001 Sb. je 

součástí systému finančního řízení zabezpečujícího 

hospodaření s veřejnými prostředky a tvoří ji 

systémy finanční kontroly vykonávané kontrolními 

orgány dle části druhé zákona (tzn. veřejnoprávní 

kontrola), kontroly dle mezinárodních smluv podle 

části třetí zákona a kontroly v orgánech veřejné 

správy dle části čtvrté zákona (zahrnující řídící 

Neakceptováno 

Nesouhlasíme s návrhem na vypuštění správní činnosti 

spočívající v provádění kontroly vlastního hospodaření, 

hospodaření organizačních složek a zřízených a založených 

právnických osob. Zastáváme názor, že ten, kdo má kontrolovat 

hospodaření konkrétního subjektu, musí znát pravidla, za 

kterých tento subjekt existuje a hospodaří. Tato pravidla jsou 

obsahem především zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů. Tento zákon (a další související 

předpisy) je obsahem přípravy a ověření zkouškou odborné 

způsobilosti správní činnosti finanční hospodaření ÚSC a jeho 

přezkum. Trváme tedy na tom, že pracovníci na úseku finanční 

kontroly musejí mít zkoušku v této odbornosti. 
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kontrolu a interní audit). Obě činnosti, u nichž 

navrhujeme zrušit povinnost prokázat zvláštní 

odbornou způsobilost, tj. výkon interního auditu a 

veřejnoprávní kontroly, se řídí hlavními cíli 

finanční kontroly, jejím organizačním zajištěním, 

kontrolními postupy a metodami a jinými 

ustanoveními danými zákonem č. 320/2001 Sb. 

Dalším důvodem pro náš návrh je, že v případech s 

malou pravděpodobností výskytu nepřiměřených 

rizik při hospodaření s veřejnými prostředky dle 

ust. § 29 odst. 4 zákona č. 320/2001 Sb. mohou 

orgány veřejné správy a územní samosprávné 

celky nahradit u organizačních složek 

a příspěvkových organizací funkci útvaru interního 

auditu výkonem veřejnoprávní kontroly. 
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