
Číslo Hlavní město Praha bod/§ Připomínka Typ Vypořádání Komentář

1
Akademie věd České 

republiky
čl. I/bod 1/§ 

32 odst. 3

Požadujeme zrušit text „v termínu do 15. února následujícího roku“ a nahradit ho textem „v termínu do 6. března následujícího roku“.

Zdůvodnění: 

Zatímco vyhláška 416/2004 Sb. v platném znění, stanoví termín o výsledku finančních kontrol do 6. 3. následujícího roku (viz § 33 odst. 1), 
navrhované znění stanoví termín pro předkládání zprávy o výsledku finančních kontrol do 15. 2. následujícího roku - což představuje 
podstatné zkrácení termínu pro předložení zprávy o výsledku finančních kontrol téměř o 3 týdny. 

Toto podstatné zkrácení termínu pro předkládání zprávy o výsledku finančních kontrol přitom není v důvodové zprávě k materiálu nijak 
odůvodněno a nemá žádné objektivní opodstatnění. Na straně povinných subjektů však toto podstatné zkrácení termínu způsobí závažné 
komplikace. I po zjednodušení struktury zprávy o výsledku finančních kontrol představuje její příprava značné administrativní vytížení 
povinných subjektů. Navíc, příprava zprávy o výsledku finančních kontrol je vázána na údaje a data obsažené ve výroční zprávě, která se v 
navrženém zkráceném termínu (polovina února) taky pouze připravuje a vnitřní schvalovací proces výroční zprávy v polovině února ještě 
nemusí být ukončen, což způsobí komplikace pro předkládání zprávy o výsledku finančních kontrol v navrženém zkráceném termínu.

Požadujeme proto prodloužit termín na předložení zprávy o výsledku finančních kontrol na původní termín do 6. 3. následujícího roku 
tak, jak je tento termín upravený v platném znění vyhlášky 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. 

zásadní vysvětleno

Akademie věd České republiky má dle zákona č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky 
pro rozpočtové účely postavení ústředního orgánu České republiky a prostředky pro ni se 
rozpočtují v samostatné kapitole státního rozpočtu České republiky. To znamená, že je 
správcem kapitoly státního rozpočtu. Akademie věd České republiky předkládá zprávu o 
výsledcích finančních kontrol podle nově navrženého ustanovení § 32 odst. 2 v termínu do 28. 
února.
V současnosti správci kapitoly státního rozpočtu odevzdávají zprávy o výsledcích kontrol v 
termínu do 6. března, ale povinností správců je zároveň podle § 33 odst. 2 vyhlášky č. 
416/2004 Sb. předkládat souhrnnou zprávu i za organizace ve své působnosti. Tato pvinnost s 
novou právní úpravou odpadá. Všechny orgány veřejné správy budou informace vykazovat 
přímo prostřednictvím informačního systému a správce kapitoly nebude zpracovávat 
souhrnnou zprávu, ale jen zprávy předané od podřízených organizací prostřednictvím 
infromačního systému předávat dál Ministerstvu financí. Dochází tak k zásadnímu 
zjednodušení a znížení administrativní zátěže. Důvodová zpráva byla doplněna.

2
Bezpečností 

informační služba
obecně

S ohledem na ustanovení bodu 30 přílohy 18 nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění 
pozdějších předpisů, nelze zasílat zprávy z Bezpečnostní informační služby postupem uvedeným v navrženém § 32.

ostatní vysvětleno

Nakládání s utajovanými informace je upraveno zvláštním zákonem. Vyhláška do zvláštního 
režimu, který tento zákon stanoví, nezasahuje, ani zasahovat nemůže (právní předpis vyšší 
právní síly). V případě, že se bude jednat o utajované informace, orgán veřejné správy je v 
souladu s příslušným zákonem Ministerstvu financí nevykáže. S ohledem na zvláštní režim, 
Ministerstvo financí nemůže posoudit, zda informace, které jsou vyhlášky vyžadovány spadají 
do režimu utajovaných informací. 

3 Český statistický úřad
čl. I/bod 1/§ 

32 odst. 3

Český statistický úřad doporučuje uvést do poznámky pod čarou tento text:
„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).“

Odůvodnění: 

S ohledem na vysvětlení tohoto ustanovení v odůvodnění návrhu novely vyhlášky (str. 12) a také na zákon o finanční kontrole, ve kterém 
není zakotvena povinnost interního auditu řídit se „Mezinárodním rámcem profesní praxe interního auditu“ doporučuje Český statistický 
úřad uvést tuto skutečnost do poznámky pod čarou.

ostatní vysvětleno

Dle čl. 47 legislativních pravidel vlády lze poznámku pod čarou využít na citaci právního 
předpisu. Text jiné povahy se do poznámky pod čarou neuvádí. Požadavaná informace je 
uvedená v důvodové zprávě a bude součástí metodických pomůcek pro zpracování zprávy o 
výsledcích finančních kontrol. 

4
Generální finanční 

ředitelství
čl. I/bod 1/§ 

33 odst. 4

Z § 33 odst. 4 návrhu vyhlášky není jasné, co by měl obsahovat „stručný popis zavedeného systému finanční kontroly orgánu veřejné 
správy“.  
Jakých informací, resp. oblastí, by se měl popis týkat nevyplývá ani z „Odůvodnění návrhu vyhlášky“ tak, jako je pod jednotlivými body 
uveden jejich obsah v odst. 1 a odst. 3 § 33.  

ostatní akceptováno

Popis zavedeného systému finanční kontroly uvedou orgány veřejné správy prostřednictvím 
odpovědí na předefinované otázky v informačním systému FKVS. Seznam otázky byl doplněn 
do důvodové zprávy. Dále bude ponechán prostor pro případný vlastný popis, stejně jak je 
tomu u zpráv odevzdávaných podle stávající právní úpravy.  

5 Hlavní město Praha nadpis a čl. I
v souladu s názvem právního předpisu uvedeným ve Sbírce právních předpisů České republiky a s čl. 61 Legislativních pravidel vlády slova 
„ve znění pozdějších předpisů“ nahradit slovy „ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.“

ostatní akceptováno 

6 Hlavní město Praha
úvodní 

ustanovení
v souladu s čl. 65 odst. 1 Legislativních pravidel vlády slova „, ve znění pozdějších předpisů“ vypustit ostatní akceptováno 

7 Hlavní město Praha
čl. I/bod 1/§ 

32 
v § 32 u poznámky pod čarou č. 8, v souladu s čl. 47 odst. 2 Legislativních pravidel vlády, slova „, jak vyplývá ze změn provedených 
zákonem č. 183/2017 Sb“ vypustit

ostatní akceptováno 

8 Hlavní město Praha
čl. I/bod 1/§ 

33
v § 33 odst. 1 písm. a) až d) a odst. 3 písm. a) až d), v souladu s čl. 26 odst. 6 Legislativních pravidel vlády, čárku na konci nahradit 
středníkem

ostatní akceptováno

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB5WJ83F2)



9
Krajský úřad 

Jihočeského kraje
čl. I/bod 1/§ 

32 odst. 4

V § 32 odst. 4 jsou vymezeny orgány veřejné správy, které splní povinnost předkládat zprávu o výsledcích finančních kontrol zasláním 
informace o závažných zjištěních z vykonaných finančních kontrol podle § 22 odst. 6 zákona. Kritériem pro vymezení těchto orgánů 
veřejné správy je výkon veřejnosprávní kontroly a zřízení funkce interního auditu. Doporučujeme, aby kritériem pro zařazení obcí, kterých 
se bude týkat povinnost předkládat zprávu, nebyl výkon veřejnosprávní kontroly, ale zřízení vlastní příspěvkové organizace nebo počet 
obyvatel (jedná se hlavně o malé obce např. se 100 až 200 obyvateli – v Jihočeském kraji cca 39 % všech obcí). I tyto malé obce ze svého 
rozpočtu poskytují dotace různým spolkům (dobrovolní hasiči, sportovní kluby), případně jiným podporovaným subjektům, a jsou tedy ze 
zákona povinny provádět veřejnosprávní kontrolu. Také by bylo v závislosti na tomto kritériu obtížně ověřitelné, která obec má povinnost 
zprávu předložit a která ne (veřejná finanční podpora z rozpočtu obce nemusí být poskytována každoročně). Z dosavadní zkušenosti 
můžeme vyhodnotit, že při současném předkládání zpráv o výsledcích finančních kontrol bylo nejvíce obtížné komunikovat právě s těmito 
malými obcemi (neuvolnění starostové, účetní na zanedbatelný úvazek). 

ostatní vysvětleno

Do vypracování souhrnné zprávy Ministerstva financí o výsledících finančních kontrol je nutno 
zahrnout informace o všech vykonaných veřejnosprávních kontrolách. Nelze proto stanovit 
kritérium pro plnění této povinnosti v návaznosti na počet obyvatel obce nebo zřízení vlastní 
příspěvkové organizace. 
Povinnost předkládat zprávu se váže na vykonané veřejnosprávní kontroly. V případě, že obec 
veřejnosprávní kontrolu ve sledovaném roce nevykonala (a nemá zřízen útvar interního 
auditu), zprávu o výsledcích finančních kontrol nepředkládá. Není přitom rozhodující, zda měla 
pravomoc kontrolu vykonat z důvodu poskytnutí dotace nebo zřízení příspěvkové organiazce. 
Je v odpovědnosti konkrétní obce vyhodnotit, zda se na ní povinnost předkládat zprávu o 
výsledích finančních kontrol vztahuje. 
Případné nenaplňění povinnosti obce vypracovat zprávu o výsledích finančních kontrol není v 
odpovědnosti kraje. Kraj tyto skutečnosti v rámci vykazovací povinnosti neověřuje.  Kraj tyto 
skutečnosti v rámci vykazovací povinnosti neověřuje. Odůvodnění bylo tímto způsobem 
upraveno. 

10
Krajský úřad 

Jihočeského kraje
odůvodnění

Z důvodové zprávy k novele vyhlášky vyplývá, že každý orgán veřejné správy bude v informačním systému FKVS předkládat zprávy 
samostatně – kraje nebudou zpracovávat souhrnnou zprávu za obce a příspěvkové organizace ve své působnosti. Předpokládáme, že 
nesplnění této povinnosti v zákonném termínu např. obcí bude v její přímé odpovědnosti a kraj do toho nebude zasahovat. Dosud bylo 
technické nastavení IS FKVS takové, že bez předložení zpráv ode všech povinných subjektů v rámci působnosti kraje nebylo možné 
souhrnnou roční zprávu v systému za kraj uzavřít a odeslat.

ostatní akceptováno 

Plnění povinnosti předkládat zprávu o výsledcích finančních kontrol je plně v odpovědnosti 
jednotlivých subjektů. Kraj nevypracovává souhrnnou zprávu za obce a příspěvkové organizace 
ve své působnosti a neodpovídá za případné nenaplnění povinnosti předat zprávu z jejích 
strany. Informační systém bude upraven tak, aby bylo kraji umožněno odevzdat vlastní zprávu 
a předat Ministerstvu financí zprávy podřízených organizací a obcí na svém území bez ověření, 
zda zprávu odevzdaly všechny povinné subjekty. Tyto informace byly doplněny do odůvodnění 
(str. 8)

11
Krajský úřad 

Jihomoravského kraje
čl. I/bod 1/§ 

33

K bodu 1, § 33 písm. a) a b): Požadujeme vymezit, zda se mají vykazovat i konzultační (poradenské) zakázky, které bývají kapacitně 
(časově i personálně) náročné.
Pozn. Konzultační zakázky mají charakter interních auditů, pouze forma administrace je v porovnání s interním auditem jednodušší. 
Konzultační zakázka je určena pro vedoucí odborů nebo ředitele krajského úřadu - dle toho, kdo o její provedení zažádá.

zásadní akceptováno 
Konzultačné zakázky nejsou vykazovány dle nově navrhovaného § 33 odst.  3 písm. a) a b). 
Informace byla doplněna do odůvodnění (str. 11).

12
Krajský úřad 

Jihomoravského kraje
čl. I/bod 1/§ 

33

• Požadujeme stanovit, jaké oblasti jsou myšleny. Pojem „oblast“ může být chápána rozdílně:
o oblasti předběžné, průběžné, následné kontroly, nebo
o oblasti školství, zdravotnictví, dopravy, nebo
o oblasti finanční, právní, provozní atd.
• Požadujeme definovat číselník, ze kterého by bylo možno vybírat z předem daných oblastí. Odůvodnění - s ohledem na rozsah činností 
a rozdílné chápání pojmu „oblast“ je předpoklad, že tyto ukazatele nebudou porovnatelné.
• Požadujeme definovat pojem „nedostatek“.

zásadní akceptováno
Definice pojmu nedostatek byla doplněna do odůvodnění (str. 9). Předdefinovaný číselník bude 
součástí informačního systému, aby byl zajištěn jednotný způsob vykazování. 

13
Krajský úřad 

Jihomoravského kraje
čl. I/bod 1/§ 

33
K bodu 1, § 33 odst. c) – požadujeme definovat „významné riziko pro hospodaření s veřejnými prostředky“. zásadní akceptováno Odůvodnění doplněno (str. 10).

14
Krajský úřad 

Jihomoravského kraje
čl. I/bod 1/§ 

33
K bodu 1, § 33 odst. e) – požadujeme upřesnit, zda se jedná o všechny interní auditory zařazené do útvaru interního auditu (tj. výkonní 
pracovníci a vedoucí útvaru) nebo pouze o výkonné pracovníky bez vedoucího útvaru.

zásadní akceptováno

Ustanovení stanoví, že se uvede počet interních auditorů, kteří se podílí na výkonu interních 
auditů v průběhu roku. O podílu vedoucího útvaru na výkonu interních auditů, byť například 
neprovádí konkrétní úkony (ověřování, vedení rozhovorů, zpracování zprávy), není pochyb. Z 
podstaty funkce vedoucího vyplývá minimálně odpovědnost za dohled nad kvalitou výstupů a 
obecně řízení činnosti podřízených zaměstnanců. Do počtu se zahrnuje i osoba vedoucího 
útvaru. Tato informace byla doplněna do odůvodnění (s. 13).  

15
Krajský úřad 

Jihomoravského kraje
čl.II

V článku II – Přechodné ustanovení – je uvedeno chybně číslo právního předpisu – správně má být uvedeno „….podle vyhlášky č. 
416/2004 Sb.,…“

ostatní akceptováno 

16
Krajský úřad 

Moravskoslezského 
kraje

čl. I/bod 1/§ 
32 odst. 4

Krajské úřady v přenesené působnosti podle zákona č. 320/2001 Sb. zpracovávají roční zprávy 
o výsledcích finančních kontrol obcí ve svém územním obvodu. 

Předkládaný návrh na změnu vyhlášky č. 416/2004 Sb. v § 32 odst. 4 uvádí, že „orgán veřejné správy, který nevykonává veřejnosprávní 
kontrolu podle části druhé zákona a nezřídil funkci útvaru interního auditu …, splní povinnost předkládat zprávu o výsledcích finančních 
kontrol zasláním informace 
o závažných zjištěních z vykonaných finančních kontrol… „.

Upozorňujeme, že kraje nemají relevantní informace, jimiž by ověřily, která obec vykonala ve vykazovaném období veřejnosprávní 
kontrolu a má tedy povinnost roční zprávu předložit. Kraje tak nemohou ověřit či zajistit správnost a rozsah informací předávaných 
obcemi prostřednictvím informačního systému FKVS, tj. garantovat výkon státní správy na daném úseku. 

ostatní vysvětleno

Plnění povinnosti předkládat zprávu o výsledcích finančních kontrol je plně v odpovědnosti 
jednotlivých subjektů. Kraj nevypracovává souhrnnou zprávu za obce a příspěvkové organizace 
ve své působnosti a neodpovídá za případné nenaplnění povinnosti předat zprávu z jejích 
strany. Informační systém bude upraven tak, aby bylo kraji umožněno odevzdat vlastní zprávu 
a předat Ministerstvu financí zprávy podřízených organizací a obcí na svém území bez ověření, 
zda zprávu odevzdaly všechny povinné subjekty. Tyto informace byly doplněny do odůvodnění 
(str. 8)

17
Krajský úřad 

Karlovarského kraje
čl. I/bod 1/§ 

33 odst. 1
chybí definice pojmu VÝZNAMNÉ RIZIKO zásadní akceptováno Odůvodnění doplněno (str. 10).
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18
Krajský úřad 

Karlovarského kraje
čl. I/bod 1/§ 

33 odst. 1
chybí definice pojmu NEJVÍC NEDOSTATKŮ zásadní vysvětleno

V odůvodnění je vysvětleno, že naplnění definice nejvíc se vyskytujících nedostatků je 
ponecháno na kontrolním úsudku orgánu veřejné správy. Vzhledem k různorodosti kontrolní 
činnosti a početu prováděných kontrol nelze přesně stanovit přesnou definici nejvíc se 
vyskytujících nedostatků.

19
Krajský úřad 

Karlovarského kraje
čl. I/bod 1/§ 

33 odst. 1
chybí definice pojmu VÝZNAMNÉ RIZIKO zásadní akceptováno Odůvodnění doplněno (str. 10).

20
Krajský úřad 

Karlovarského kraje
čl. I/bod 1/§ 

33 odst. 1
chybí definice pojmu NEJVÍC NEDOSTATKŮ zásadní vysvětleno

V odůvodnění je vysvětleno, že naplnění definice nejvíc se vyskytujících nedostatků je 
ponecháno na kontrolním úsudku orgánu veřejné správy. Vzhledem k různorodosti kontrolní 
činnosti a počtu prováděných kontrol nelze přesně stanovit přesnou definici nejvíc se 
vyskytujících nedostatků.

21
Krajský úřad 

Karlovarského kraje
čl. I/bod 1/§ 

33 odst. 1
chybí definice pojmu STRUČNÝ zásadní akceptováno

Stručný popis zavedeného systému finanční kontroly orgánu veřejné správy bude zajištěn 
prostřednictvím odpovědí na předefinované otázky v informačním systému FKVS. Seznam 
otázky byl doplněn do důvodové zprávy. Dále bude ponechán prostor pro případný vlastný 
popis, stejně jak je tomu u zpráv odevzdávaných podle stávající právní úpravy.  

22
Krajský úřad 

Omlomouckého kraje
čl. I/bod 1/§ 

32 odst. 1

Z výše uvedeného znění vyplývá, že roční zpráva má (tak jako doposud) obsahovat všechna kontrolní zjištění, s výjimkou těch, která byla 
zaslána orgánům Finanční správy České republiky jako podezření na porušení rozpočtové kázně.

Dovoluji si poznamenat, že krajské úřady řeší kontrolní zjištění v rámci vlastní pravomoci správce daně, případně prostřednictvím 
zřizovatele příspěvkových organizací (rada kraje).

Důvodová zpráva k návrhu vyhlášky pak uvádí jako příklad kontrolní zjištění předávaná Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Otázkou kterou řeším je tedy to:
Pokud MF zajímají jen významná zjištění krajských úřadů, pak je potřeba upravit §32 odst1 písm. 1.
ale 
Pokud se jedná pouze o nešťastně zvolený příklad v důvodové zprávě, pak je ustanovení §32 v pořádku a budeme na krajích předávat 
informace o všech zjištěních, tedy i těch, které byly vyřešeny na základě výzvy k dobrovolnému vrácení.

ostatní akceptováno

Odůvodnění doplněno (str. 7). Na zjištění o porušení rozpočtové kázně podle zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
které řeší krajské a obecní úřady v rámci vlastní pravomoci správce daně se tato výjimka 
nepoužije, tudíž je nutno je v přehledu uvádět. 
V případě, že je podezření na porušení rozpočtové kázně řešeno v rámci pravomoci 
poskytovatele nevyplatit dotaci nebo požádat o vrácení dotace, nejedná se o předání zjištění k 
dalšímu řízení ve smyslu § 25 odst. 4 kontrolního řádu. Tyto zjištění tudíž nejsou součásti 
přehledu.  

23
Krajský úřad 

Omlomouckého kraje
čl. I/bod 1/§ 

32 odst. 1

Ustanovení § 32 odst 1 návrhu vyhlášky řeší strukturu zpráv o výsledcích finančních kontrol a postup předkládání. Uvádí, že roční zpráva o 
výsledcích finančních kontrol (dále jen „zpráva“) se skládá z informace o výsledcích vykonaných veřejnosprávních kontrol ve sledovaném 
roce podle části druhé zákona, o výsledcích vykonaných interních auditů, zhodnocení přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému 
finanční kontroly a přehledu kontrolních zjištění předaných k dalšímu řízení podle kontrolního řádu.
Ustanovení § 32 odst. 3 v souvislosti s §22 odst. 3 zákona o finanční kontrole pak nastavuje součinnost krajů při tvorbě zpráv způsobem, 
kdy obce předkládají zprávy krajům.
Z dalšího textu návrhu vyhlášky lze usuzovat na záměr zpracovatele eliminovat předkládání zpráv menšími obcemi, tedy obcemi, které 
nemají důvod vykonat veřejnosprávní kontrolu (dále VSK).
Olomoucký kraj vítá záměr snížit počet povinných obcí, je však skutečností, že i malé obce mohou vykonávat VSK (zřídily příspěvkovou 
organizaci, poskytly dotaci). Kraje však nedisponují informacemi, které obce zřídily/zrušily příspěvkové organizace, nebo které obce 
poskytly v uplynulém roce veřejnou finanční podporu ze svého rozpočtu. Kraje tedy nedisponují informacemi o tom, které obce v daném 
roce vykonaly VSK.
Navrhujeme proto upravit vyhlášku v § 32 odst. 4 způsobem, který jednoznačně vymezí malé obce (např. kritériem počtu obyvatel), nebo 
výslovně eliminovat odpovědnost krajů za předkládání zpráv obcemi.

ostatní vysvětleno

Do vypracování souhrnné zprávy Ministerstva financí o výsledících finančních kontrol je nutno 
zahrnout informace o všech vykonaných veřejnosprávních kontrolách. Nelze proto stanovit 
kritérium pro plnění této povinnosti v návaznosti na počet obyvatel obce nebo zřízení vlastní 
příspěvkové organizace. 
Povinnost předkládat zprávu se váže na vykonané veřejnosprávní kontroly. V případě, že obec 
veřejnosprávní kontrolu ve sledovaném roce nevykonala (a nemá zřízen útvar interního 
auditu), zprávu o výsledcích finančních kontrol nepředkládá. Není přitom rozhodující, zda měla 
pravomoc kontrolu vykonat z důvodu poskytnutí dotace nebo zřízení příspěvkové organiazce. 
Je v odpovědnosti konkrétní obce vyhodnotit, zda se na ní povinnost předkládat zprávu o 
výsledcích finančních kontrol vztahuje. 
Případné nenaplňění povinnosti obce vypracovat zprávu o výsledcích finančních kontrol není v 
odpovědnosti kraje. Kraj tyto skutečnosti v rámci vykazovací povinnosti neověřuje. 
Odůvodnění bylo tímto způsobem upraveno. 

24
Krajský úřad 

Plzeňského kraje
čl. I/bod 1/§ 

33 odst. 1

Ke znění ustanovení § 33 odst. 1 písm. c), d), e), f) – důvodová zpráva k návrhu vyhlášky obsahuje informaci, že vykazování bude 
realizováno označením předdefinovaných oblastí (některé z nich jsou v důvodové zprávě zároveň nastíněny). Vzhledem k navrhované 
účinnosti změnové vyhlášky k 1. 1. 2019 považujeme za nezbytné, aby úplný a konečný výčet předdefinovaných oblastí byl stanoven a 
zveřejněn s dostatečným předstihem tak, aby orgány veřejné správy mohly včas přistoupit k příslušné úpravě/rozšíření struktur jejich 
stávajících evidencí kontrol. Za dostatečný předstih pro úpravu našeho elektronického nástroje považujeme minimálně 2 měsíce před 
navrhovanou účinností vyhlášky.

zásadní vysvětleno
Seznam předdefinovaných oblastí bude v požadovanou dobu orgánům veřejné správy k 
dispozici. 

25
Krajský úřad 

Plzeňského kraje
čl.III

Ke znění ustanovení Čl. III – v návaznosti na výše uvedenou zásadní připomínku navrhujeme, aby účinnost změnové vyhlášky byla 
posunuta k 1. 1. 2020. Vzhledem k tomu, že do plánované účinnosti zbývají tři měsíce, spatřujeme riziko v tom, že legislativní proces 
nebude ukončen v takovém termínu, který by orgánům veřejné správy poskytl dostatečný prostor pro zajištění evidence vyžadovaných 
údajů.  

zásadní vysvětleno

Navrhovaná úprava má přispět k výraznému zjednodušení povinnosti a posunutí termínu 
účinnosti není proto dostatečně odůvodněné. Odůvodnění k návrhu vyhlášky bylo doplněno. 
Předem definované oblasti pro vykazování kontorlních zjištění budou zveřejněny v 
dostatečném předstihu. 

26
Krajský úřad 

Ústeckého kraje
čl.I/bod 2

Považujeme zrušované přílohy, resp. jejich obsah za výhodný ale navrhujeme, aby nebyly rušeny bez náhrady.

Odůvodnění:
Struktura a rozsah zpráv jsou v současné době těmito přílohami podrobně popsány. V žádném z materiálů se nehovoří o jakékoliv 
náhradě z hlediska konkrétní podoby, která je popisována v odůvodnění. V materiálech je dále hovořeno o neustálém tlaku na 
zefektivnění činnosti veřejné správy a snižování administrativní zátěže, tak aby dnes již neaktuální rozsah vykazovací povinnosti byl 
zjednodušen, ale bez konkrétního návrhu nového způsobu vykazování.

ostatní vysvětleno

Navrhovaná právní úprava nevyžaduje další upřesnění v přílohách vyhlášky. Rozsah a struktura 
zprávy o výsledcích finančích kontrol jsou přímo zakomponovány v textu ustanovení § 32 a § 
33. Požadované infromace budou vyplňovány přímo v informačním systému a to ve formě 
číselných údajů, výběru z předefinovaných možností, odpovědi na stanovenou otázku a 
vyplnění tabulky seznamem zjištění podle § 32 odst. 1 písm. d) navrhované úpravy. Důvodová 
zpráva byla v tomto duchu doplněna.
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27
Krajský úřad 

Ústeckého kraje
čl.II

Požadujeme upravit text čl. II takto:
„Roční zprávy o výsledcích finančních kontrol za rok 2018 se předkládají podle vyhlášky č. 416/20142004 Sb., ve znění účinném přede 
dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.“

Odůvodnění:
Sbírka zákonů pro rok 2014 končí číslem 365/2014 Sb. V daném případě jde o chybu v psaní, kdy správně má být patrně uvedeno 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 zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.

zásadní akceptováno 

28
Krajský úřad kraje 

Vysočina
čl. I/bod 1/§ 

32 odst. 4

Navrhujeme v § 32 odst. 4 vyhlášky slova „Orgán veřejné správy, který nevykonává veřejnosprávní kontrolu podle části druhé zákona“ 
nahradit pro obce jednoznačným a nezpochybnitelným zněním (kritériem), aby bylo zcela jasné, které územní samosprávné celky nemají 
povinnost předkládat zprávu o výsledcích finančních kontrol. 
Podle § 9 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě územní samosprávné celky vykonávají veřejnosprávní kontroly u 
příspěvkových organizací ve své působnosti a u příjemců veřejné finanční podpory, kterou jim poskytují. Zákon ani současná prováděcí 
vyhláška nestanovují povinnost každoročního provádění veřejnosprávních kontrol. Znamená to, že pokud v některém roce nebudou obce 
vykonávat veřejnosprávní kontrolu, nebudou mít povinnost podávat zprávu o výsledcích finančních kontrol? Jestliže tento předpoklad 
neplatí, bude jako dosud většina obcí roční zprávy předkládat, protože mohou poskytovat dotace různým příjemcům a měly by tedy jejich 
využití kontrolovat.
S ohledem na naše zkušenosti získané od roku 2003 doporučujeme omezit povinnost předkládat roční zprávy o výsledcích finančních 
kontrol pouze na obce s rozšířenou působností a obce s pověřeným obecním úřadem. Podávání zpráv městy a městysi s rozšířenou 
působností a s pověřeným obecním úřadem má své opodstatnění, protože tyto obce mají odborný úřednický aparát, hospodaří s většími 
objemy veřejných finančních prostředků, zřizují příspěvkové organizace, poskytují veřejnou finanční podporu ve větším rozsahu a 
vykonávají veřejnosprávní kontroly. Přípustnou variantou může být i stanovení povinnosti předkládat roční zprávy pro obce, které zřizují 
nějakou příspěvkovou organizaci. 

zásadní
akceptováno 

částečně

Ustanovení § 33 odst. 4 bylo upraveno tak, aby z textu vyplývala výjmka pro orgány veřejné 
správy, které ve sledovaném roce nevykonaly veřejnosprávní kontrolu. 
Do vypracování souhrnné zprávy Ministerstva financí o výsledících finančních kontrol je nutno 
zahrnout informace o všech vykonaných veřejnosprávních kontrolách. Nelze proto stanovit 
kritérium pro plnění této povinnosti jen u obcí s rozšířenou působností a u obcí s pověřeným 
obecním úřadem nebo na základě zřízení příspěvkové organizace. 
Povinnost předkládat zprávu se váže na vykonané veřejnosprávní kontroly ve sledovaném 
roce. V případě, že obec veřejnosprávní kontrolu ve sledovaném roce nevykonala (a nemá 
zřízen útvar interního auditu), zprávu o výsledcích finančních kontrol nepředkládá. Není přitom 
rozhodující, zda měla pravomoc kontrolu vykonat z důvodu poskytnutí dotace nebo zřízení 
příspěvkové organiazce. Je v odpovědnosti konkrétní obce vyhodnotit, zda se na ní povinnost 
předkládat zprávu o výsledcích finančních kontrol vztahuje.

29
Krajský úřad kraje 

Vysočina
čl. I/bod 1/§ 

32 odst. 3

Návrh vyhlášky v § 32 odst. 3 nově stanovuje, že obce musí předkládat roční zprávu pouze prostřednictvím informačního systému 
Ministerstva financí, přičemž důvodová zpráva uvádí, že kraje již nebudou zpracovávat souhrnné zprávy, ale zprávy od obcí předají 
prostřednictvím informačního systému a bude na uvážení krajského úřadu míra kontroly těchto zpráv. 
V této souvislosti upozorňujeme na § 9a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, podle kterého kraje zpracovávají 
roční zprávy o výsledcích finančních kontrol obcí ve svém územním obvodu. 
Není proto zřejmé, zda výše uvedené znamená, že krajské úřady již nebudou mít povinnost kontrolovat zprávy obcí. Kromě toho z výše 
uvedeného vágního znění § 32 odst. 4 vyplývá, že kraje ani nebudou mít přehled o všech obcích, na které se povinnost ročního hlášení 
ne/vztahuje (tj. ne/vykonávají veřejnosprávní kontrolu).

ostatní vysvětleno

Zprávy o výsledcích finančních kontrol budou všechny povinné subjekty dle nově navržené 
úpravy předkladat prostřednictvím informačního systému. Obce předkládají zprávy krajům a 
následně kraje zprávy obcí přeposílají Ministerstvu financí.
Povinnost krajů zpracovávat zprávy obcí ve svém územním obvodu bude naplněna předáním 
zprávy Ministerstvu financí. Kraj nebude mít povinnost zprávy obcí kontrolovat ani dál 
ověřovat, zda zprávu odevzdaly všechny obce, na které se tato povinnost vztahuje. Je v 
odpovědnosti konkrétní obce vyhodnotit, zda se na ní povinnost předkládat zprávu o 
výsledcích finančních kontrol vztahuje.  

30
Krajský úřad 

Zlínskeho kraje
čl. I/bod 1/§ 

32 odst. 2

K Návrhu vyhlášky, čl. I., odst. 1, § 32 odst. 2 vyhlášky ve znění návrhu: „ (2) Správce kapitoly státního rozpočtu, kraj a hlavní město Praha 
předkládají zprávu podle § 22 odst. 2 zákona v termínu do 28. února následujícího roku v elektronické podobě prostřednictvím 
informačního systému Ministerstva financí.“, a k Předkládací zprávě, str. 8. - Navrhujeme ponechat stávající termín předložení roční 
zprávy, a to 6. březen následujícího roku. 

Odůvodnění: 

Krajský úřad musí zajistit předložení roční zprávy od cca. 430 předkladatelů. Jejich počet se, díky tomu, že se jedná o obce a příspěvkové 
organizace, nesnížil, a navíc v tomto období plní tyto účetní jednotky spousty jiných vykazovacích povinností.

zásadní vysvětleno

Ke zkrácení termínu bylo přístoupeno z důvodu odstranění administrativní zátěže na straně 
krajů. Kraje nebudou zpracovávat souhrnnou zprávu za obce. Zprávy o výsledcích finančních 
kontrol budou všechny obce dle nově navržené úpravy předkladat prostřednictvím 
informačního systému. Následně kraje zprávy obcí přeposílají Ministerstvu financí. Povinnost 
krajů zpracovávat zprávy obcí ve svém územním obvodu bude naplněna předáním zprávy 
Ministerstvu financí. Kraj nebude mít povinnost zprávy obcí kontrolovat ani dál ověřovat, zda 
zprávu odevzdaly všechny obce, na které se tato povinnost vztahuje. Tato informace byla 
doplněna do důvodové zprávy.

31
Magistrát města 

Plzeň
čl. I/bod 1/§ 

32 odst. 3
návrh vyhlášky zcela pomíjí městské obvody/městské části s výjimkou hlavního města Prahy. zásadní vysvětleno

Městské části a městské obvody statutárních měst nepatří mezi územní samosprávné celky dle 
čl. 99 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky, ve znění pozdějších ústavních 
zákonů, nejsou veřejnoprávními korporacemi a nemají svůj vlastní majetek, neboť pouze 
nakládají s majetkem statutárního města, který jim statutární město svěřilo na základě § 130 
písm. h) zákona č. 218/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
Městské části a městké obvody nejsou zvlášť vemezené jako orgán veřejné správy dle § 2 písm 
a) zákona o finanční kontrole. Povinnost předávat zprávy o výsledcích finančních kontrol se 
vztahuje na územní samosprávné celky, tudíž statutární města mají povinnost odevzdávat 
zprávu jako celek i za své městské části nebo městské obvody. 
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32
Magistrát města 

Plzeň
čl. I/bod 1/§ 

32 odst. 4

jedná se zejména o zřízené příspěvkové organizace, kdy stávající materiál „zhodnocení vnitřního kontrolního systému“ mohl být 
zřizovatelem využit pro další činnosti v souvislosti s výkonem zřizovatelských funkcí a dalších úkonů. Nově bude na zřizovateli, zda a jak 
tyto informace bude vyžadovat. Text odstavce je zavádějící – předpokládáme, že uvedené orgány veřejné správy zašlou informace o 
závažných zjištěních z vykonaných finančních kontrol podle § 22 odst. 6 ZFink (do 30 dnů) a tedy zprávu o výsledcích finančních kontrol již 
předkládat nebudou. Uvedená formulace „splní povinnost …zasláním…“ je matoucí. Doporučujeme upravit formulaci.

zásadní vysvětleno

Právní úprava podávání zpráv o výsledcích finančních kontrol upravuje vykazovací povinnost 
vůči Ministerstvu financí a následné informování Vlády ČR a Nejvyššího kontrolního úřadu. 
Nastavení vykazovacích povinností zřízených příspěvkových organizací vůči zřizovateli je v 
kompetenci zřizovatele. Nově navrhovaná úprava stanoví, že orgány veřejné správy, které 
nezřídily funkci interního auditu a nevykonávaly ve sledovaném roce veřejnosprávní kontrolu, 
nepředkládají zprávu o výsledcích finančních kontrol. Vykazovací povinnost těchto orgánů 
veřejné správy je naplněna plněním povinnosti podle § 22 odst. 6, která platí již dnes. Dle 
tohoto ustanovení mají orgány veřejné správy povinnost informovat o závažných zjištěních 
Ministerstvo financí do 1 měsíce od ukončení finanční kontroly. Tento termín stanoví zákon a 
povinnost je nutné plnit průbežně, tj. kdykoliv je odhaleno závažné zjištění, ne v návaznosti na 
podávání zpráv o výsledcích finančních kontrol. 

33
Magistrát města 

Plzeň
čl. I/bod 1/§ 

33 odst. 1

absence definice „významné riziko“ a „nejvíce nedostatků“ povede k nejednotnému přístupu jednotlivých orgánů veřejné správy při 
vyplňování předmětných údajů. Současně s ohledem na skutečnost, že nově dle návrhu nejsou vykazovány údaje o řešených případech 
porušení rozpočtové kázně, může být použit výklad, že pokud byl uložen odvod za porušení rozpočtové kázně a situace je tedy 
„vyřešena“, nejedná se současně o riziko, a údaj nebude nikde vykázán. Považujme za potřebné uvedené termíny jasně definovat.

zásadní akceptováno

Odůvodnění bylo doplněno (str. 10 a násl.) Nicméně vzhledem k různorodosti kontrolní 
činnosti a počtu prováděných kontrol nelze přesně stanovit přesnou definici těchto pojmů. V 
odůvodnění je vysvětleno, že naplnění definice nejvíc se vyskytujících nedostatků a 
významného rizika je ponecháno na kontrolním úsudku orgánu veřejné správy. 

34
Magistrát města 

Plzeň
čl. I/bod 1/§ 

33 odst. 1

průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců – v rámci ostatního výkaznictví se vždy jednoznačně hovoří o veřejnosprávní kontrole na 
místě, zde není specifikováno. Důrazně upozorňujeme na fakt, že uvedený údaj bude zcela nerelevantní – tito zaměstnanci mohou (a na 
Magistrátu města Plzně vykonávají) i další činnosti (např. veřejnosprávní kontrolu dokladovou ne na místě, administraci smluv o 
poskytnutí dotace, administrační podporu pro výkon funkcí zřizovatele, atd.), dále definování této činnosti v pracovní smlouvě/náplni 
samo o sobě nedeterminuje fakt, že kontrolu skutečně vykonávali (to lze dovodit pouze a výhradně z konkrétních pověření). Ze strany 
orgánů veřejné správy lze určit průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců, kteří veřejnosprávní kontrolu mohou vykonávat nebo 
počet zaměstnanců, kteří kontrolu fakticky vykonávali, ale tento údaj nebude podle vyhlášky provádějící zákon o zaměstnanosti ale podle 
konkrétních pověření. U interních auditorů tento problém není, protože mohou vykonávat pouze ZFink stanovené činnosti. 
Doporučujeme zvážit potřebnost této informace, případně specifikovat text.

zásadní akceptováno

Návrh vyhlášky byl upraven. Vykazován bude údaj o počtu zaměstnanců, kterým bylo vydáno 
pověření k výkonu veřejnosprávní kontroly. 
V připomínkovém řízení k návrhu zákona, který měl nahradit zákon o finanční kontrole, 
zazníval často argument, že kontrolní útvary jsou personálně výrazně podhodnoceny. Při 
žádosti o vyčíslení orgány veřejné správy argumentovaly tím, že takové informace nejsou 
systematicky evidovány. Z tohoto důvodu považujeme za nezbytné začít evidovat počet 
zaměstnanců, kteří vykonávají veřejnosprávní kontrolu a zejména sledovat vývoj tohoto počtu 
v čase. Z dlouhodobého hlediska jde o významný ukazatel výkonnosti kontrolního systému.  
Odkaz na vyhlášku k zákonu zaměstnanosti je použitý, aby bylo zřejmé, jakým způsobem se 
počet zaměstnanců vypočítá a výsledný údaj tak byl srovnatelný. 

35
Magistrát města 

Plzeň
čl. I/bod 1/§ 

33 odst. 4

není stanoven rozsah požadované informace, v odůvodnění je uvedeno, že orgán veřejné správy „zodpoví otázky týkající se např. 
nastavení a funkčnosti řídící kontroly“. Nejednotně zpracované hodnocení jednotlivými orgány veřejné správy nebude možné srovnat ani 
analyzovat a vypovídací hodnota konečného výstupu bude snížena. Doporučujeme definovat minimální rozsah nebo povinné body.

zásadní akceptováno

Popis zavedeného systému finanční kontroly uvedou orgány veřejné správy prostřednictvím 
odpovědí na předefinované otázky v informačním systému FKVS. Seznam otázky byl doplněn 
do důvodové zprávy. Dále bude ponechán prostor pro případný vlastný popis, stejně jak je 
tomu u zpráv odevzdávaných podle stávající právní úpravy.  

36 Ministerstvo dopravy nádpis
Doporučujeme v úvodní větě návrhu vyhlášky vypustit text „Ministerstva financí“, neboť takto uvedený název neodpovídá názvu, pod 
kterým byla vyhláška č. 416/2004 Sb. publikována ve Sbírce zákonů.

ostatní akceptováno

37 Ministerstvo dopravy čl.I/bod 1 
Doporučujeme poznámku pod čarou č. 8 uvést do souladu s čl. 47 odst. 2 ve spojení s čl. 64 odst. 1 legislativních pravidel vlády a to tak, 
že po úpravě bude znít „8)§ 25 odst. 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění zákona č. 183/2017 Sb.“.

ostatní akceptováno

38
Ministerstvo pro 

místní rozvoj
nadpis

V názvu vyhlášky 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 zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb., který je obsažen 
v nadpisu vyhlášky, v úvodní větě, v čl. I, jakožto i v předkládací a důvodové zprávě a ostatních částech předkládaného materiálu 
doporučujeme slova „ve znění pozdějších předpisů“ nahradit slovy „ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 
123/2003 Sb.“

ostatní akceptováno

39
Ministerstvo pro 

místní rozvoj
čl. I/bod 1/§ 

33 
V souladu s čl. 42 odst. 2 písm. a) Legislativních pravidel vlády dále doporučujeme v § 33 odst. 1 písm. e) na konci věty za čárkou vypustit 
spojku „a“.

ostatní akceptováno

40
Ministerstvo pro 

místní rozvoj
čl. III V souladu s čl. 28 odst. 1 Legislativních pravidel vlády doporučujeme za označením článku „Čl. III“ vypustit tečku. ostatní akceptováno

41
Oddělení interního 
auditu Ministerstva 

pro místní rozvoj

čl. I/bod 1/§ 
33 odst. 1

Přesně a podrobněji nadefinovat pojem „významné riziko“ zásadní akceptováno

Odůvodnění bylo doplněno (str. 10 a násl.) Nicméně vzhledem k různorodosti kontrolní 
činnosti nelze přesně stanovit přesnou definici tohoto pojmu. V odůvodnění je vysvětleno, že 
naplnění definice  významného rizika je ponecháno na kontrolním úsudku orgánu veřejné 
správy. 

42
Oddělení interního 
auditu Ministerstva 

pro místní rozvoj

čl. I/bod 1/§ 
33 odst. 1

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců uváděný ve Zprávě o výsledcích finančních kontrol je pouze nepřesným a neplnohodnotným, 
nic neříkajícím statistickým údajem.
VSK vykonávají kromě kontrolorů odborů kontroly, kteří tuto činnost mají plně v popisu práce i jiní odborní zaměstnanci jiných útvarů v 
rámci úřadu, kteří tyto kontroly vykonávají v rámci své jiné odborné činnosti a mnohdy pouze okrajově.

zásadní vysvětleno

V připomínkovém řízení k návrhu zákona, který měl nahradit zákon o finanční kontrole, 
zazníval často argument, že kontrolní útvary jsou personálně výrazně podhodnoceny. Při 
žádosti o vyčíslení orgány veřejné správy argumentovaly tím, že takové informace nejsou 
systematicky evidovány. Z tohoto důvodu považujeme za nezbytné začít evidovat počet 
zaměstnanců, kteří vykonávají veřejnosprávní kontrolu a zejména sledovat vývoj tohoto počtu 
v čase. Z dlouhodobého hlediska jde o významný ukazatel výkonnosti kontrolního systému.  
Odkaz na vyhlášku k zákonu zaměstnanosti je použitý, aby bylo zřejmé, jakým způsobem se 
počet zaměstnanců vypočítá a výsledný údaj tak byl srovnatelný. 
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43
Oddělení interního 
auditu Ministerstva 

pro místní rozvoj

čl. I/bod 1/§ 
32 odst. 2 a 3

Dát do souladu a upřesnit jakým způsobem se budou Zprávy předávat. Ze znění totiž není úplně jasné, zda bude současný IS využíván 
plně, částečně nebo vůbec. Ze znění vyhlášky § 32 odst. 3  vyplývá, že Organizační složka státu, státní příspěvková organizace, státní fond, 
jiná 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, obec a městská část hlavního města Prahy předkládají zprávu přímo, ale ze 
znění odůvodnění je patrné, že správci rozpočtových kapitol, kraje hlavní město Praha budou zprávy od podřízených organizací přeposílat 
na MF

zásadní vysvětleno

Informační systém Ministerstva financí (FKVS) bude na základě nové legilastivní úpravy 
vykazovací povinnosti upraven. Organizační složka státu, státní příspěvková organizace, státní 
fond, jiná 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, obec a městská část hlavního města Prahy předkládají zprávu přímo 
prostřednictvím informačního systému správcům rozpočtových kapitol, krajům a hlavnímu 
městu Praze, které zprávy následně přeposílájí Ministerstvu financí. 

44
Oddělení interního 
auditu Ministerstva 

pro místní rozvoj
odůvodnění Ve vysvětlení k § 33 odst. 1 se hovoří o VSK hospodaření, ale VSK můžou být zaměřené i jiným způsobem. zásadní vysvětleno

Ustanovení § 33 odst. 1 odlišuje veřejnosprávní kontrolu podřízených organizací (kontrolu 
hospodaření) - písm b) a c) a veřejnosprávní kontrolu veřejné finanční podpory - písm. d) a e). 

45
Oddělení interního 
auditu Ministerstva 

pro místní rozvoj

čl. I/bod 1/§ 
33 

Vysvětlení k § 33 z Odůvodnění zahrnout do samotné Vyhlášky ostatní vysvětleno
Požadovaná úprava není možná s ohledem na Legislativní pravidly vlády. Podrobný návod pro 
vyplňování bude součástí informačního systému a zveřejněn na stránkách MF.

46
Oddělení interního 
auditu Ministerstva 

pro místní rozvoj
obecně

Připravit komplexní úpravu Vyhlášky 416/2004 Sb., která by se netýkala pouze části vykazování, ale zahrnovala by i úpravu kontrolních a 
schvalovacích postupů.

ostatní vysvětleno
Úprava kontrolních a schvalovacích postupů bude předmětem komplexní legislativní úpravy v 
rámci připravovaného projektu Ministerstva financí Posílení řízení a kontroly veřejných financí, 
který bude zahájen v příštím roce. 

47
Ministerstvo školství, 

mláděže a 
tělovýchovy

Úvodní 
ustanovení

Vzhledem ke skutečnosti, že ustanovení uvedené v předmětné úvodní větě nebylo dosud novelizováno, doporučujeme slova „, ve znění 
pozdějších předpisů“ z předmětné úvodní věty odstranit.

ostatní akceptováno

48
Ministerstvo školství, 

mláděže a 
tělovýchovy

čl. I
Upozorňujeme, že měněná vyhláška dosud novelizována nebyla a nelze tak použít obratu „, ve znění pozdějších předpisů“. Dále také 
upozorňujeme, že v předmětné úvodní větě je nutné uvést celý název uvedené vyhlášky a nikoli pouze jeho zkrácenou verzi. 
Doporučujeme materiál změnit ve smyslu uvedeném.

ostatní akceptováno

49
Ministerstvo školství, 

mláděže a 
tělovýchovy

čl I./bod. 1 Z formálního hlediska doporučujeme na konci předmětného novelizačního bodu doplnit tečku. ostatní akceptováno

50
Ministerstvo školství, 

mláděže a 
tělovýchovy

čl. I/bod 1/§ 
33 

S ohledem na čl. 42 odst. 2 písm. a) Legislativních pravidel vlády, dle kterého se slovo „a“ vkládá až mezi poslední dvě možnosti, 
doporučujeme toto slovo na konci předmětného pododstavce odstranit.

ostatní akceptováno

51
Ministerstvo školství, 

mláděže a 
tělovýchovy

čl. II
Upozorňujeme, že v předmětném přechodném ustanovení je uveden nesprávný rok vydání předmětné vyhlášky. S ohledem na uvedené 
doporučujeme text „č. 416/2014 Sb.“ nahradit textem „č. 416/2004 Sb.“ a materiál tak v daném ohledu změnit.

ostatní akceptováno

52
Ministerstvo školství, 

mláděže a 
tělovýchovy

platné znění
S ohledem na čl. I bod 1. a také z formálního hlediska doporučujeme odstranit text „9)“ za odkazem na poznámku pod čarou č. 9 v 
předmětném pododstavci materiálu.

ostatní akceptováno

53 Ministerstvo vnitra obecně

Návrh je předkládán s cílem zjednodušit strukturu předkládaných zpráv a co nejméně zatížit dotčené subjekty, proto má být nově 
vyhláška postavena na čtyřech základních principech vyjmenovaných v obecné části odůvodnění. Domníváme se však, že tento cíl je 
pouze deklarován, nikoliv fakticky dosažen. Očekávání, že dojde ke sjednocení systému, struktury a vykazování zpráv tak, že by existoval 
pouze jeden výkaz pro systém finanční kontroly ve veřejné správě, se nenaplnilo, a není tak dodržen již první princip, na nějž se 
předkladatel odkazuje, tj. zásada „jen jednou“. Pakliže by avizovaný cíl předkladatel měl být skutečně naplněn, musel by být návrh 
přepracován tak, aby v něm byl obsažen sběr všech relevantních dat.

zásadní vysvětleno

Zmiňovaný princip jen jednou vychází ze základního předpokladu, že předmětem sběru jsou 
jen informace, které nemá příslušný orgán k dispozici. Po důkladné analýze stávající vykazovací 
činnosti, Ministerstvo financí připravilo návrh, který eliminoval vykazování všech informací, 
které má k dispozici v rámci jiných informačních systémů. Dále byly vypuštěny všechny 
informace, které dlouhodobě nemají požadovanou vypovídací schopnost.
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54 Ministerstvo vnitra
čl. I/bod 1/§ 

32 odst. 1 

Ministerstvo financí vyhláškou č. 220/2013 Sb. stanovilo správcům kapitol povinnost zajistit přípravu podkladů pro schvalování účetních 
závěrek, a to za účelem posouzení úplnosti, průkaznosti a správnosti účetnictví v účetních jednotkách napojených svými rozpočty na 
příslušnou kapitolu státního rozpočtu. Jedná se o zřízené organizační složky státu nebo příspěvkové organizace. Aby bylo možné odborné 
komisi (zřízené správcem rozpočtové kapitoly pro schvalování účetních závěrek) předložit objektivní a úplné informace, je nezbytné, 
kromě výsledků veřejnosprávních kontrol a zjištění útvarů interního auditu, získat od jednotlivých účetních jednotek napojených svými 
rozpočty na příslušnou kapitolu státního rozpočtu i informace a podklady o výsledcích jimi vykonaných vnitřních následných řídících 
finančních kontrol. 
 Úplnost, průkaznost a správnost účetnictví u konkrétní účetní jednotky hodnotí 
i vnější kontrolní orgány, zejména Nejvyšší kontrolní úřad a Ministerstvo financí. Bez znalostí těchto informací z výsledků kontrol, 
vykonaných vnějšími kontrolními orgány, nelze objektivně vyslovit výrok o schválení či neschválení účetní závěrky zřízené organizační 
složky státu nebo příspěvkové organizace. Pro sledovaný účel jsou relevantní i výsledky daňových řízení vykonaných orgány finanční 
správy, které hodnotí oprávněnost zakládání veřejných výdajů v kontextu s posuzováním dodržování rozpočtové kázně. Podpůrně v 
tomto směru působí i vyhláška Ministerstva financí č. 356/2015 Sb., která upravuje rozsah, strukturu a termíny předkládání údajů pro 
sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu. V části I. díl 1 výše uvedené vyhlášky jsou uvedeny vstupní údaje Průvodní 
zprávy předkládané Parlamentu České republiky, v kterých se mimo jiné stanoví, že jednotlivé kapitoly státního rozpočtu v samostatné 
pasáži uvádějí výsledky vnitřních 
a vnějších kontrol provedených v hodnoceném roce zaměřených na hospodaření 
s prostředky státního rozpočtu, přijatá opatření k odstranění zjištěných závad a zhodnocení jejich plnění. Pozornost má být věnována 
kontrolním zjištěním Nejvyššího kontrolního úřadu. Významnou informací pro sestavení samostatné pasáže o výsledcích vnitřních a 
vnějších kontrol jsou i výsledky externích správních řízení, například Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který za chyby zjištěné v 
zadávacích řízeních k veřejným zakázkám ukládá pokuty 
v řádech stovek tisíc Kč, což má negativní dopad na výsledky hospodaření konkrétní účetní jednotky.
 S ohledem na uvedené požadujeme návrh doplnit o výše uvedená ustanovení.

zásadní vysvětleno

Právní úprava podávání zpráv o výsledcích finančních kontrol upravuje vykazovací povinnost 
vůči Ministerstvu financí a následné informování Vlády ČR a Nejvyššího kontrolního úřadu. 
Nastavení vykazovacích povinností v rámci schvalování účetních závěrek je v odpovědnosti 
orgánu, který účetní závěrku schvaluje. Zprávy o výsledcích finančních kontrol ani v současné 
době nejsou ani z povahy věci nemůžou být dostatečným podkladem pro rozhodnutí o 
schválení resp. neschválení účetní závěrky. Bylo by v rozporu se zmocněním stanoveným v 
zákoně o finanční kontrole přizpůsobit obsah vykazovací povinnosti jinému účelu, než který je 
předpokládán zákonem o finanční kontrole. Navíc by navržená změna představovala pro 
orgány veřejné správy neodůvodněné zvýšení administrativní záteže. Pokud by předkladatel 
měl zájem na striktném definování podkladů pro schvalování účetních závěrek učinil by tak v 
příslušném prováděcím předpisu, který schvalování účetních závěrek konkretizuje.

55 Ministerstvo vnitra
čl. I/bod 1/§ 

33 odst. 1 

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+), avšak povinnost vykazovat informace o 
průměrném počtu zaměstnanců, kteří vykonávali ve sledovaném roce veřejnosprávní kontrolu dle § 33 odst. 1 písm. g), zrušena není. 
Vzhledem k tomu, že 
v Ministerstvu vnitra jsou útvary, které provádějí výhradně veřejnosprávní kontrolu veřejné finanční podpory poskytnuté z ESI fondů, 
budou muset vyplňovat roční zprávu o výsledcích finančních kontrol pouze v tomto ukazateli. Požadujeme ukazatel o průměrném počtu 
zaměstnanců, kteří vykonávali ve sledovaném roce veřejnosprávní kontrolu, zařadit do monitorovacího systému ESI fondů (MS 2014+).

zásadní vysvětleno

Požadavek na úpravu monitorovacího systému MS 2014+ není odůvodněný. Monitorovací 
systém je v odpovědnosti Ministerstva pro místní rozvoj a slouží k zaznamenávání údajů, které 
jsou nezbytné pro vyhodnocení požadované Evropskou unii. Monitorovací systém nemůže 
sloužit k vykazování údajů, které slouží výhradně pro vyhodnocování v rámci národních potřeb.

56 Ministerstvo vnitra
čl. I/bod 1/§ 

32 odst. 1 

V souvislosti s navrhovanou strukturou zprávy doporučujeme zohlednit povahu finančních kontrol na straně jedné a interního auditu na 
straně druhé, a s tím související otázku, zda by nebylo vhodnější vést informace o výsledcích vykonaných interních auditů zvlášť v 
samostatné zprávě (odlišné od zprávy o výsledcích finančních kontrol). Finanční kontrola a interní audit jsou dva rozdílné instituty, 
zejména co do aplikace kontrolního řádu. Zatímco veřejnosprávní kontroly se řídí kontrolním řádem, pokud zákon o finanční kontrole 
nestanoví jinak (§ 13), audit se řídí zvláštními procesními pravidly (§ 13a zákona o finanční kontrole), přičemž se nepoužijí § 9 písm. f), § 
10 odst. 1 písm. c) a d), § 12 až 19, § 21, § 23 až 27 kontrolního řádu.

ostatní vysvětleno

Zpráva o výsledcích finančních kontrol zahrnuje výsledky finančních kontrol tak jak jsou 
definovány zákonem o finanční kontrole v § 3 odst. 1. Finanční kontrolu dle tohoto ustanovení 
tvoří veřejnosprávní kontrola, kontrola vykonávaná podle mezinárodních smluv a vnitřní 
kontrolní systém, který zahrnuje řídicí kontrolu a interní audit. 

57 Ministerstvo vnitra
čl. I/bod 1/§ 

32 odst. 4 
Doporučujeme upřesnit, zda orgán veřejné správy předkládá zprávu rovněž elektronicky jako je tomu u subjektů vyjmenovaných v 
odstavci 3.

ostatní akceptováno

58 Ministerstvo vnitra nádpis
1. Doporučujeme nadpis navrhované vyhlášky upravit a odstranit z něj slova „Ministerstva financí“, aby název navrhované vyhlášky 
korespondoval s názvem novelizovaného právního předpisu, pod nímž byl publikován ve Sbírce zákonů.
2. V souladu s čl. 33 odst. 1 písm. b) Legislativních pravidel vlády dále doporučujeme slova „ze dne ……2018,“ neuvádět tučně.

ostatní akceptováno

59 Ministerstvo vnitra
úvodní 

ustanovení
Navrhujeme v úvodní větě vypsat pouze relevantní novely zákona o finanční kontrole, jimiž byl dotčen § 33. ostatní akceptováno

60 Ministerstvo vnitra čl.I S ohledem na čl. 55 odst. 1 Legislativních pravidel vlády navrhujeme novelizační bod 1 členit na dva samostatné novelizační body. ostatní akceptováno

61 Ministerstvo vnitra
čl. I/bod 1/§ 

33 odst. 1 
Navrhujeme na konci textu písmene e) odstranit pro nadbytečnost spojku „a“. ostatní akceptováno

62 Ministerstvo vnitra čl.I
Navrhujeme upravit poznámky pod čarou tak, aby odpovídaly požadavkům daným 
 čl. 47 odst. 2 ve spojení s čl. 64 odst. 1 Legislativních pravidel vlády.

ostatní akceptováno

63 Ministerstvo vnitra čl.II Navrhujeme opravit zjevný překlep, kdy správně mám být uvedeno, že zprávy za rok 2018 se předkládají podle vyhlášky č. 416/2004 Sb. ostatní akceptováno

64
Ministerstvo 
zemědělství

obecně

Současný systém vykazování finančních kontrol prostřednictvím kontrolovaných finančních prostředků byl v praxi SZIF z pohledu 
zpracování snazší, neboť tím byl jasně vymezen rozsah vykazovaných kontrol.
Nové pojetí je složitější, neboť každá žádost (vyplacená i nevyplacená) prochází systémem několika kontrol (od administrativních při 
přijetí žádosti až po kontroly ex-post) z nichž každá může být ve smyslu zákona o finanční kontrole (zejména § 8a) považována z našeho 
pohledu za veřejnosprávní kontrolu. Uvedené kontroly k jedné žádosti mohou probíhat v různých letech.
Z tohoto pohledu může být na jednu požadovanou částku evidováno více kontrol. 
S ohledem na výše uvedené žádáme o ujasnění a upřesněni požadavku na vykazování veřejnosprávních kontrol v připravované novele 
vyhlášky č. 416/2004 Sb.

ostatní akceptováno

Odůvodnění (str. 9) bylo doplněno o vysvětlení, že v případě kontrol poskytované veřejné 
finanční podpory budou do počtu zahrnuty všechny kontroly, u kterých postupuje kontrolní 
orgán podle kontrolního řádu. Administrativní ověření bez zahájení kontroly podle § 5 
kontrolního řádu není veřejnosprávní kontrolou a do počtu není zahrnuto. U jedné veřejné 
finanční podpory může být provedeno více veřejnosprávních kontrol. Počet vykonaných 
kontrol nebude porovnán s objemem poskytnuté veřejné finanční podpory, protože tento údaj 
by nebyl vypovídající. V mnoha případech počet kontrol je nastaven s ohledem na požadavky 
EU.
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65
Ministerstvo 
zemědělství

odůvodnění

Do odůvodnění doporučujeme doplnit důvod předávání výsledků vykonaných interních auditů Ministerstvu financí v rámci roční zprávy o 
výsledcích finančních kontrol.

ostatní akceptováno

Odůvodnění doplněno (str. 12). Interní audit je součástí systému finanční kontroly a výsledky 
vykonaných interních auditů jsou nedílnou součástí zprávy o výsledcích finančních kontrol. 
Tyto informace jsou dále předávány Vládě České republiky, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a 
slouží Ministerstvu financí k zaměření další legislativní, metodické a koncepční činnosti. 
Informace o interním auditu jsou již dnes součástí předkládaných zpráv.

66
Nejvyšší kontrolní 

úřad
čl. I/bod 1/§ 

32 odst. 3 

Podle důvodové zprávy k čl. I „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.“. Podle navrhovaného znění ustanovení § 32 odst. 3 „Organizační složka státu, státní příspěvková organizace, státní fond, ... , 
obec a městská část hlavního města Prahy předkládají zprávu podle § 22 odst. 3 zákona v termínu do 15. února následujícího roku v 
elektronické podobě prostřednictvím informačního systému Ministerstva financí.“.  Úloha správců rozpočtových kapitol, krajů a hl. m. 
Prahy (jimž - nikoli Ministerstvu financí - mají být tyto zprávy podle citovaného ustanovení § 22 odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb. 
předkládány) v tomto procesu není z navrhovaného znění zcela zřejmá (ani ve smyslu úpravy následného předání těchto zpráv 
Ministerstvu financí podle znění důvodové zprávy). V uvedené souvislosti upozorňujeme též na ustanovení § 9a odst. 1 zákona č. 
320/2001 Sb., podle nějž „Kraje zpracovávají roční zprávy o výsledcích finančních kontrol obcí ve svém územním obvodu, hlavní město 
Praha zpracovává roční zprávy o výsledcích finančních kontrol městských částí.“.

ostatní vysvětleno

Zprávy o výsledcích finančních kontrol budou všechny povinné subjekty dle nově navržené 
úpravy předkladat prostřednictvím informačního systému. Organizační složka státu, státní 
příspěvková organizace, státní fond, jiná 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, obec a městská část hlavního města Prahy 
předkládají zprávu  v elektronické podobě prostřednictvím informačního systému Ministerstva 
financí a to v souladu s ustanovením § 22 odst. 3, tudíž příslušným správcům rozpočtových 
kapitol, krajům nebo hlavnímu městu Praze. Správci rozpočtových kapitol, kraje a hlavní město 
Praha zprávy nekontrolují, neověřují naplnění této povinnosti, ale jen dále přeposílájí zprávy 
Ministerstvu financí. 
Povinnost krajů stanovená v § 9a zpracovávat zprávy obcí ve svém územním obvodu bude 
naplněna předáním zprávy Ministerstvu financí. Kraj nebude mít povinnost zprávy obcí 
kontrolovat ani dál ověřovat, zda zprávu odevzdaly všechny obce, na které se tato povinnost 
vztahuje. Je v odpovědnosti konkrétní obce vyhodnotit, zda se na ní povinnost předkládat 
zprávu o výsledích finančních kontrol vztahuje.  

67
Nejvyšší kontrolní 

úřad
čl. I/bod 1/§ 

33 

Návrh novely vyhlášky ukládá povinnost vymezit v roční zprávě o výsledcích finančních kontrol oblasti, ve kterých byly veřejnosprávní 
kontrolou nebo interním auditem zjištěny nedostatky s významným rizikem pro hospodaření s veřejnými prostředky. Podle důvodové 
zprávy je posouzení, zda se jedná o nedostatek s významným rizikem, ponecháno na kontrolním úsudku orgánu veřejné správy, resp. na 
odborném úsudku interního auditora. Podle našeho názoru by bylo žádoucí výklad pojmu „významné riziko pro hospodaření s veřejnými 
prostředky“ pro účely ročních zpráv ze strany Ministerstva financí metodicky usměrnit resp. v ročních zprávách alespoň uvádět způsob, 
jakým orgán veřejné správy k posuzování významnosti rizika pro hospodaření s veřejnými prostředky ve vztahu ke zjištěným nedostatkům 
přistoupil. 

ostatní akceptováno

Odůvodnění bylo doplněno (str. 10 a násl.). Nicméně vzhledem k různorodosti kontrolní 
činnosti nelze přesně stanovit přesnou definici tohoto pojmu V odůvodnění je vysvětleno, že 
naplnění definice  významného rizika je ponecháno na kontrolním úsudku orgánu veřejné 
správy. 

68
Svaz měst a obcí 
České republiky

obecně

SMO ČR považuje novelizaci předmětné vyhlášky za potřebnou, nicméně vyplnění stávající tabulkové části je nadmíru pracné s minimální 
vypovídací hodnotou.

zásadní vysvětleno

Navrhovaná úprava zásadně zjednodušuje vykazovací povinnost dotčených subjektů. Pro 
nejmenší organizace a obce povinnost zpracovávat zprávy o výsledcích finančních kontrol zcela 
odpadá v případě, že nemají zřízenou funkci interního auditu a ve sledovaném roce nevykonaly 
veřejnosprávní kontrolu. Dále byly zrušeny všechny přílohy vyhlášky, které stanovují složitou 
strukturu vykazovaní (tabulky). Požadované infromace budou vyplňovány přímo v informačním 
systému a to ve formě číselných údajů, výběru z předefinovaných možností, odpovědi na 
stanovenou otázku a vyplnění tabulky seznamem zjištění podle § 32 odst. 1 písm. d) 
navrhované úpravy. 

69
Svaz měst a obcí 
České republiky

obecně

SMO ČR apeluje na Ministerstvo financí, aby poskytlo dostatek časového prostotu pro přípravu jednotlivým zpracovatelům (upgrade IS 
FKVS v dostatečném předstihu) a zajistilo odpovídající metodickou a konzultační podporu včetně odpovídajících školení.

zásadní akceptováno

Na základě legislativní úpravy bude upraven informační systém Ministerstva financí a 
vypracovány metodické pomůcky pro předkládání zpráv o výsledcích finančních kontrol. 
Účinnost vyhlášky je stanovena na 1. ledna 2019 a v soualdu s navrhovaným přechodným 
ustanovením budou informace podle nové právní úpravy vykazované až při předávání zpráv za 
rok 2019, tj. na začátku roku 2020. Během tohoto období bude Ministerstvo financí poskytovat 
metodickou a konzultační činnost. 

70
Svaz měst a obcí 
České republiky

čl. I/bod 1/§ 
32 odst. 3 

Návrh vyhlášky zcela pomíjí městské obvody/městské části s výjimkou hlavního města Prahy.

zásadní vysvětleno

Městské části a městské obvody statutárních měst nepatří mezi územní samosprávné celky dle 
čl. 99 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky, ve znění pozdějších ústavních 
zákonů, nejsou veřejnoprávními korporacemi a nemají svůj vlastní majetek, neboť pouze 
nakládají s majetkem statutárního města, který jim statutární město svěřilo na základě § 130 
písm. h) zákona č. 218/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
Městské části a městké obvody nejsou zvlášť vemezené jako orgán veřejné správy dle § 2 písm 
a) zákona o finanční kontrole. Povinnost předávat zprávy o výsledcích finančních kontrol se 
vztahuje na územní samosprávné celky, tudíž statutární města mají povinnost odevzdávat 
zprávu jako celek i za své městské části neboměstské obvody. 
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71
Svaz měst a obcí 
České republiky

čl. I/bod 1/§ 
32 odst. 4 

Předmětné ustanovení se dotýká zejména zřízených příspěvkových organizací, kdy stávající materiál „zhodnocení vnitřního kontrolního 
systému“ mohl být zřizovatelem využit pro další činnosti v souvislosti s výkonem zřizovatelských funkcí a dalších úkonů. Nově bude na 
zřizovateli, zda a jak tyto informace bude vyžadovat. 
Text odstavce je zavádějící – předpokládáme, že uvedené orgány veřejné správy zašlou informace o závažných zjištěních z vykonaných 
finančních kontrol podle § 22 odst. 6 ZFink (do 30 dnů) a tedy zprávu o výsledcích finančních kontrol již předkládat nebudou. Uvedená 
formulace „splní povinnost …zasláním…“ je matoucí. SMO ČR doporučuje upravit formulaci.

zásadní vysvětleno

Právní úprava podávání zpráv o výsledcích finančních kontrol upravuje vykazovací povinnost 
vůči Ministerstvu financí a následné informování Vlády ČR a Nejvyššího kontrolního úřadu. 
Nastavení vykazovacích povinností zřízených příspěvkových organizací vůči zřizovateli je v 
kompetenci zřizovatele. Nově navrhovaná úprava stanví, že orgány veřejné správy, které 
nezřídily funkci interního auditu a nevykonávaly ve sledovaném roce veřejnosprávní kontrolu, 
nepředkládají zprávu o výsledcích finančních kontrol. Vykazovací povinnost těchto orgánů 
veřejné správy je naplněna plněním povinnosti podle § 22 odst. 6, která platí již dnes. Dle 
tohoto ustanovení mají orgány veřejné správy povinnost informovat o závažných zjištěních 
Ministerstvo financí do 1 měsíce od ukončení finanční kontroly. Tento termín stanoví zákon a 
povinnost je nutné plnit průbežně, tj. kdykoliv je odhaleno závažné zjištění, ne v návaznosti na 
podávání zpráv o výsledcích finančních kontrol. 

72
Svaz měst a obcí 
České republiky

čl. I/bod 1/§ 
33 odst. 1

Absence definice „významné riziko“ a „nejvíce nedostatků“ povede k nejednotnému přístupu jednotlivých orgánů veřejné správy při 
vyplňování předmětných údajů. Současně s ohledem na skutečnost, že nově dle návrhu nejsou vykazovány údaje o řešených případech 
porušení rozpočtové kázně, může být použit výklad, že pokud byl uložen odvod za porušení rozpočtové kázně a situace je tedy 
„vyřešena“, nejedná se současně o riziko, a údaj nebude nikde vykázán. SMO ČR považuje za potřebné uvedené termíny jasně definovat.

zásadní akceptováno

Odůvodnění bylo doplněno (str. 10 a násl.) Nicméně vzhledem k různorodosti kontrolní 
činnosti a počtu prováděných kontrol nelze přesně stanovit přesnou definici těchto pojmů. V 
odůvodnění je vysvětleno, že naplnění definice nejvíc se vyskytujících nedostatků a 
významného rizika je ponecháno na kontrolním úsudku orgánu veřejné správy. 

73
Svaz měst a obcí 
České republiky

čl. I/bod 1/§ 
33 odst. 1

Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců – v rámci ostatního výkaznictví se vždy jednoznačně hovoří o veřejnosprávní kontrole na 
místě, zde není specifikováno. Důrazně upozorňujeme na fakt, že uvedený údaj bude zcela nerelevantní – tito zaměstnanci mohou 
vykonávat i další činnosti (např. veřejnosprávní kontrolu dokladovou ne na místě, administraci smluv o poskytnutí dotace, administrační 
podporu pro výkon funkcí zřizovatele, atd.), dále definování této činnosti v pracovní smlouvě/náplni samo o sobě nedeterminuje fakt, že 
kontrolu skutečně vykonávali (to lze dovodit pouze a výhradně z konkrétních pověření). Ze strany orgánů veřejné správy lze určit 
průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců, kteří veřejnosprávní kontrolu mohou vykonávat nebo počet zaměstnanců, kteří kontrolu 
fakticky vykonávali, ale tento údaj nebude podle vyhlášky provádějící zákon o zaměstnanosti ale podle konkrétních pověření. U interních 
auditorů tento problém není, protože mohou vykonávat pouze ZFink stanovené činnosti. SMO ČR doporučuje zvážit potřebnost této 
informace, případně specifikovat text.

zásadní akceptováno

Návrh vyhlášky byl upraven. Vykazován bude údaj o počtu zaměstnanců, kterým bylo vydáno 
pověření k výkonu veřejnosprávní kontroly. 
V připomínkovém řízení k návrhu zákona, který měl nahradit zákon o finanční kontrole, 
zazníval často argument, že kontrolní útvary jsou personálně výrazně podhodnoceny. Při 
žádosti o vyčíslení orgány veřejné správy argumentovaly tím, že takové informace nejsou 
systematicky evidovány. Z tohoto důvodu považujeme za nezbytné začít evidovat počet 
zaměstnanců, kteří vykonávají veřejnosprávní kontrolu a zejména sledovat vývoj tohoto počtu 
v čase. Z dlouhodobého hlediska jde o významný ukazatel výkonnosti kontrolního systému.  
Odkaz na vyhlášku k zákonu zaměstnanosti je použitý, aby bylo zřejmé, jakým způsobem se 
počet zaměstnanců vypočítá a výsledný údaj tak byl srovnatelný. 

74
Svaz měst a obcí 
České republiky

čl. I/bod 1/§ 
33 odst. 4

Předmětná úprava nestanovuje rozsah požadované informace, v odůvodnění je uvedeno, že orgán veřejné správy „zodpoví otázky 
týkající se např. nastavení a funkčnosti řídící kontroly“. Nejednotně zpracované hodnocení jednotlivými orgány veřejné správy nebude 
možné srovnat ani analyzovat a vypovídací hodnota konečného výstupu bude snížena. SMO ČR doporučuje definovat minimální rozsah 
nebo povinné body.

zásadní akceptováno

Popis zavedeného systému finanční kontroly uvedou orgány veřejné správy prostřednictvím 
odpovědí na předefinované otázky v informačním systému FKVS. Seznam otázky byl doplněn 
do důvodové zprávy. Dále bude ponechán prostor pro případný vlastný popis, stejně jak je 
tomu u zpráv odevzdávaných podle stávající právní úpravy.  

75
Státní fond dopravní 

infrastruktury
čl. I/bod 1/§ 

32 odst. 1

K návrhu § 32 odst. (1) c) a k jeho komentáři v důvodové zprávě na str. 6, písm. c)
Doporučujeme do důvodové zprávy uvést, zda se zhodnocením přiměřenosti a účinnosti rozumí před novelou zpracovávaný popis / 
informace o nastavení systému finanční kontroly (v obdobném rozsahu jako je předkládán dle stávajícího znění) či zda se předpokládá 
nějaké specifické zhodnocení přiměřenosti a účinnosti a případně jaké.

ostatní akceptováno

Popis zavedeného systému finanční kontroly uvedou orgány veřejné správy prostřednictvím 
odpovědí na předefinované otázky v informačním systému FKVS. Seznam otázky byl doplněn 
do důvodové zprávy. Dále bude ponechán prostor pro případný vlastný popis, stejně jak je 
tomu u zpráv odevzdávaných podle stávající právní úpravy.  
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Státní fond dopravní 

infrastruktury
čl. I/bod 1/§ 

32 odst. 1

Předpokládáme, že součástí přehledu kontrolních zjištění v tomto bodě budou i zjištění, která jsou dále řešena podáním výzvy k vrácení 
prostředků (analogicky k par. 14f) Rozpočtových pravidel). Rozsah zpracování tohoto bodu není ve Vyhlášce dále řešen, nicméně 
předpokládáme, že stejně jako u informace podle bodu (1) a) bude dostatečný počet kontrol, na základě kterých byly výzvy uplatněny a 
určení typu zjištění z předdefinovaných oblastí. Prosíme potvrzení těchto předpokladů, případně o bližší specifikaci dle textu Vyhlášky v 
Důvodové zprávě či v rámci vypořádání.  

ostatní akceptováno

Odůvodnění (str. 7) bylo doplněno. V případě, že je podezření na porušení rozpočtové kázně 
řešeno v rámci pravomoci poskytovatele nevyplatit dotaci nebo požádat o vrácení dotace, 
nejedná se o předání zjištění k dalšímu řízení ve smyslu § 25 odst. 4 kontrolního řádu. Tyto 
zjištění tudíž nejsou součásti přehledu.   

77
Státní fond dopravní 

infrastruktury
čl. I/bod 1/§ 

33 odst. 1 Upozorňujeme, že je vyžadován pouze počet ukončených kontrol, bez ohledu na zkontrolované finanční objemy, což může vést ke 
zkreslování případného porovnávání objemu ukončených kontrol mezi více subjekty.

ostatní vysvětleno

Zákon o finanční kontrole umožňuje provádět veřejnosprávní kontrolu hospodaření podřízené 
organizace a kontrolu veřejné finanční podpory. Vzhledem na různorodost kontrol nelze 
stanovit přesné kritéria výpočtu zkontrolovaného finančního objemu. Cílem navrhované 
úpravy je získat přehled o počtu vykonaných kontrol ve sledovaném roce.

78
Státní fond dopravní 

infrastruktury
čl. I/bod 1/§ 

33 odst. 1
Podle Odůvodnění se vztahuje k plánu kontrol ve sledovaném roce. Upozorňujeme, že v případě, bude-li ve sledovaném roce ukončena 
kontrola zahájená v předchozím roce, resp. obsažená v Plánu kontrol z předchozího roku, nebude tato kontrola uvedena ve výčtu podle 
bodu (1) a), což může celkovou informaci zkreslit.

ostatní vysvětleno
Cílem navrhované úpravy je získat přehled o počtu ukončených kontrol ve sledovaném roce. 
Kontroly zahájené ve sledovaném roce, ale ukončené až v roce následujícím budou vykázány 
ve zprávě o výsledcích finančních kontrol za rok následujíci. 
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Státní fond dopravní 

infrastruktury
čl. I/bod 1/§ 

33 odst. 1 Upozorňujeme, že je vyžadován pouze počet ukončených kontrol, bez ohledu na zkontrolované finanční objemy, což může vést ke 
zkreslování případného porovnávání objemu ukončených kontrol mezi více subjekty.

ostatní vysvětleno

Zákon o finanční kontrole umožňuje provádět veřejnosprávní kontrolu hospodaření podřízené 
organizace a kontrolu veřejné finanční podpory. Vzhledem na různorodost kontrol nelze 
stanovit přesné kritéria výpočtu zkontrolovaného finančního objemu. Cílem navrhované 
úpravy je získat přehled o počtu vykonaných kontrol ve sledovaném roce.
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Státní fond dopravní 

infrastruktury
čl. I/bod 1/§ 

33 odst. 1 Doporučujeme do důvodové zprávy doplnit vysvětlení, zda se do počtu takto vykazovaných zaměstnanců mají započítat i vedoucí 
oddělení a ředitelé odborů veřejnosprávních kontrol, kteří nutně nemusí být členy kontrolních skupin, nicméně kontroly koordinují. Naše 
chápání je takové, že by ve vykazovaném počtu měli být započítáni.

ostatní vysvětleno

Ustanovení stanoví, že se uvede počet interních auditorů, kteří se podílí na výkonu interních 
auditů v průběhu roku. O podílu vedoucího útvaru na výkonu interních auditů, byť například 
neprovádí konkrétní úkony (ověřování, vedení rozhovorů, zpracování zprávy), není pochyb. Z 
podstaty funkce vedoucího vyplývá minimálně odpovědnost za dohled nad kvalitou výstupů a 
obecně řízení činnosti podřízených zaměstnanců. Do počtu se zahrnuje i osoba vedoucího 
útvaru. Tato informace byla doplněna do odůvodnění (s. 13).  
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Státní fond dopravní 

infrastruktury
čl. I/bod 1/§ 

33 odst. 3

Podle Odůvodnění se vztahuje k ročnímu plánu interního auditu a k počtu ukončených interních auditů ve sledovaném roce. Z textu 
návrhu novely ani z Odůvodnění není jednoznačně zřejmé, zda v případě, bude-li ve sledovaném roce ukončen interní audit zahájený 
v předchozím roce, resp. obsažený v ročním plánu interního auditu z předchozího roku, má být tento interní audit uveden ve výčtu podle 
bodu (1) a). Případné neuvedení interních auditů plánovaných v přechozích letech a ukončených ve sledovaném roce může celkovou 
informaci zkreslit. 

ostatní vysvětleno

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. Cílem navrhované úpravy je získat počet ukončených interních 
auditů bez ohledu na to, kdy byly zahájené a naplánované. 
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Státní fond dopravní 

infrastruktury
čl. I/bod 1/§ 

33 odst. 3 Doporučujeme do důvodové zprávy doplnit vysvětlení, zda se do počtu takto vykazovaných zaměstnanců mají započítat i vedoucí 
oddělení a ředitelé odborů interního auditu, kteří nutně nemusí být členy auditních skupin, nicméně interní audity koordinují, supervizují 
a zajišťují další související činnosti. Naše chápání je takové, že by ve vykazovaném počtu měli být započítáni.

ostatní akceptováno

Ustanovení stanoví, že se uvede počet interních auditorů, kteří se podílí na výkonu interních 
auditů v průběhu roku. O podílu vedoucího útvaru na výkonu interních auditů, byť například 
neprovádí konkrétní úkony (ověřování, vedení rozhovorů, zpracování zprávy), není pochyb. Z 
podstaty funkce vedoucího vyplývá minimálně odpovědnost za dohled nad kvalitou výstupů a 
obecně řízení činnosti podřízených zaměstnanců. Do počtu se zahrnuje i osoba vedoucího 
útvaru. Tato informace byla doplněna do odůvodnění (s. 13).  

83
Státní fond dopravní 

infrastruktury
čl. I/bod 1/§ 

33 odst. 1

Určené sledované oblasti budou dle textu důvodové zprávy předdefinovány. Nicméně, s ohledem na skutečnost, že se návrhem novely 
ruší formuláře stanovené přílohou vyhlášky a plánovaná podoba zprávy v informačním systému není součástí předloženého materiálu a 
není nám nyní známa, nelze se vyjádřit k tomu, zda bude předdefinovaný výčet oblastí dostatečně vypovídající o charakteru zjištění a 
nedostatků z kontrol a interních auditů.

ostatní vysvětleno
Oblasti budou předdefinovány v informačním systému. Budou podléhat pravidelné aktualizaci i 
s ohledem na potřeby kontrolních orgánů a vývoj kontrolního systému.

84
Státní fond 

kinematografie
čl. I/bod 1/§ 

32 odst. 3

Státní fond kinematografie je od 1.1.2013 zřízený zákonem č. 496/20012 Sb. Fond je sice právním nástupcem Státní fondu České 
republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, ale zákonem se značně pozměnilo jeho celkové fungování a postavení. V souladu s 
§ 9 výše uvedeného zákona je zřízený Fond a dle bodu 4) § 9 pouze patří do působnosti MK. 
Dle nově navrhovaného znění § 32, odst. 3 (dříve § 33, odst.6.) i nadále platí, že Fond vkládá zprávu přímo do modulu MF, a to do 15.2.
I přes výše uvedené požaduje MK dodávání zpráv v kopii a požaduje dřívější termín vložení cca do 5.2. s tím, že jinak nemá do modulu 
přístup.
Domníváme se, že tento postup není v souladu s vyhláškou a potřebovali bychom tento rozpor mezi vyhláškou a stanoviskem MK 
vyjasnit.

ostatní vysvětleno

Termín předkládání zprávy o výsledcích finančních kontrol je stanoven v současnosti ve 
vyhlášce č. 416/2004 Sb. na 15. února 2018. Další termíny vyhláška nestanoví. Podle návrhu 
vyhlášky bude zpráva předkládána ve stanoveném termínu. Správce kapitoly nebude mít 
odpovědnost za zahrnutí zpráv dalších organizací, které jsou součástí jeho kapitoly do své 
souhrnné roční zprávy.  Ministerstvo financí není příslušné posoudit, jaké jsou kompetence 
správce kapitoly vůči státnímu fondu.

85
Unie 

zaměstnavatelských 
svazů České republiky

obecně

Vzhledem k tomu, že byly zrušeny příslušné paragrafy ukládající příspěvkovým organizacím (školy, školky) povinnost předkládat výroční 
zprávu, předpokládáme, že příspěvkové organizace nebudou vykazovat nic, pokud tedy u nich nevzniknou žádná závazná zjištění (trestný 
čin či zneužití veřejných prostředků v hodnotě přesahujících 300 tis. Kč). Tím dojde ke značnému zjednodušení ve vykazované roční 
zprávě. Rovněž zpráva za úřad se zjednoduší pouze na počty vykonaných veřejnosprávních kontrol a auditů, zjištěné nedostatky s 
významným rizikem, počet kontrolorů a auditorů. Je vnímáno pozitivně, že by mělo ubýt práce s vykazováním a obcházením a 
instruováním škol.
Bude nutné upravit včas a srozumitelně příslušný modul k vykazování zpráv (IS FKVS).
Některé pasáže jsou nicméně vágní a subjektivní (např. určení oblastí, ve kterých bylo zjištěno nejvíc nedostatků) – bylo by vhodné tyto 
oblasti vybírat z nějaké předdefinované nabídky.
Vyčíslení přepočteného stavu pro, kde nemusí být podle zákona povinnost zřízení interního auditora, bude problematické a pracné. 
Mnohdy nelze přesně stanovit rozsah v počtu hodin či dnů při provádění veřejnosprávních kontrol. Výsledek může být velice zkreslený a 
nebude mít dostatečnou vypovídající schopnost.

ostatní vysvětleno

Na základě legislativní úpravy bude upraven informační systém Ministerstva financí a 
vypracovány metodické pomůcky pro předkládání zpráv o výsledcích finančních kontrol. 
Účinnost vyhlášky je stanovena na 1. ledna 2019 a v souladu s navrhovaným přechodným 
ustanovením budou informace podle nové právní úpravy vykazované až při předávání zpráv za 
rok 2019, tj. na začátku roku 2020. Během tohoto období bude Ministerstvo financí poskytovat 
metodickou a konzultační činnost. 
Pro určení oblastí podle navrhovaného § 33 je vytvořen číselník předdefinovaných oblastí, 
který bude součástí informačního systému. 

Návrh vyhlášky byl upraven. Vykazován bude údaj o počtu zaměstnanců, kterým bylo vydáno 
pověření k výkonu veřejnosprávní kontroly. 
V připomínkovém řízení k návrhu zákona, který měl nahradit zákon o finanční kontrole, 
zazníval často argument, že kontrolní útvary jsou personálně výrazně podhodnoceny. Při 
žádosti o vyčíslení orgány veřejné správy argumentovaly tím, že takové informace nejsou 
systematicky evidovány. Z tohoto důvodu považujeme za nezbytné začít evidovat počet 
zaměstnanců, kteří vykonávají veřejnosprávní kontrolu a zejména sledovat vývoj tohoto počtu 
v čase. Z dlouhodobého hlediska jde o významný ukazatel výkonnosti kontrolního systému.  
Odkaz na vyhlášku k zákonu zaměstnanosti je použitý, aby bylo zřejmé, jakým způsobem se 
počet zaměstnanců vypočítá a výsledný údaj tak byl srovnatelný. 

86
Unie 

zaměstnavatelských 
svazů České republiky

čl. I/bod 1/§ 
32 odst. 1

§ 32, odst. 1, písm. c) - zhodnocení přiměřenosti a účelnosti zavedeného systému finanční kontroly
Byť má být stručné, bude pro úřady špatně uchopitelné a z hlediska pojetí asi stěží porovnatelné. Mělo dojít k metodickému sjednocení.

ostatní vysvětleno

Popis zavedeného systému finanční kontroly uvedou orgány veřejné správy prostřednictvím 
odpovědí na předefinované otázky v informačním systému FKVS. Seznam otázky byl doplněn 
do důvodové zprávy. Dále bude ponechán prostor pro případný vlastný popis, stejně jak je 
tomu u zpráv odevzdávaných podle stávající právní úpravy.  
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Unie 

zaměstnavatelských 
svazů České republiky

čl. I/bod 1/§ 
32 odst. 1

K § 32 odst. 1 písm. b), § 33 odst. 3 písm. a), b), d) návrhu vyhlášky
Z návrhu vyhlášky není zřejmé, zda informace o výsledcích vykonaných interních auditů, resp. počet ukončených interních auditů mají 
zahrnovat pouze informaci o výsledcích (počet) ujišťovacích auditních zakázek, nebo i informaci o výsledcích (počet) provedených 
poradenských auditních zakázek. Navrhujeme tuto skutečnost upřesnit, a to minimálně v textu odůvodnění.
Odůvodnění:
§ 28 odst. 4 zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole uvádí, že interní audit zahrnuje zejména
a) finanční audity, b) audity systémů, c)  audity výkonu.
Z demonstrativního výčtu lze dovodit, že se nejedná o konečný výčet druhů auditů, neboť mezi audity rovněž patří audity operací, audity 
informačních systémů, audit shody a tzv. horizontální audity. 

Zákon v § 28 nehovoří o členění auditních zakázek na ujišťovací a poradenské. Provádění „poradenských“ zakázek je však pevně ukotveno 
v IPPF (Mezinárodní rámec profesní praxe interního auditu), a to např. již základním standardem č. 1000 – Účel, pravomoci a 
odpovědnosti (cit.: „1000.C1 – Charakter poradenských zakázek musí být definován ve statutu interního auditu.“). Rozsah činnosti 
interního auditu je rovněž pevně vymezen v „Definici interního auditu“ uvedené v IPPF: Cit.: „Interní audit je nezávislá, objektivně 
ujišťovací a poradenská činnost…..“

Dle standardu IPPF č. 2010.C1  musí být poradenské zakázky zahrnuty do ročních plánů interních auditů. Na realizaci poradenských 
zakázek je nutné alokovat personální a časové zdroje, stejně jako u zakázek ujišťovacích.

Pokud by byl dle § 33 odst. 3 písm. a) vykazován pouze počet ukončených ujišťovacích zakázek, mělo by Ministerstvo financí k dispozici 
zkreslené informace, které nebudou dostatečně validní a nebudou moci sloužit k zajištění jeho metodické a legislativní činnosti v 
problematických oblastech.

Ve vztahu k návrhu § 33 odst. 3 písm. d) je třeba uvést, že výstupem z provedených poradenských zakázek primárně není výčet zjištěných 
nedostatků, doporučení stanovená interním auditem a návazně na to nápravná opatření přijatá managementem.

ostatní Vysvětleno
Konzultačné (poradenské) zakázky nejsou vykazovány dle nově navrhovaného § 33 odst. 3 
písm. a) a b). Informace byla doplněna do odůvodnění (str. 11).
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Úřad vlády ČR- odbor 

kompatibility
odůvodnění

Stav relevantní právní úpravy v právu EU: 
Právo EU se dotýká předmětu úpravy v té míře, pokud je tato aplikována na finanční kontrolu v rámci čerpání prostředků ze souhrnného 
rozpočtu EU. 

Požadavky práva EU v této oblasti jsou formulovány v přímo závazných předpisech povahy na-řízení. Jde zejména o nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012, tzv. Finanční nařízení, prováděcí nařízení Evropské komise č. 1268/2012  k němu a z nich 
vycházející širokou oblast přímo použitelných předpisů pro čerpání finančních prostředků z rozpočtu EU v rámci fondů pro tyto účely 
vytvořených .

Právo EU předpokládá, v rámci finančních pravidel obsažených v předpisech EU, 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).
Ačkoli úprava kontrolních systémů v jednotlivých členských státech je v kompetenci členských států, byla dále v oblasti tzv. rozpočtové 
odpovědnosti přijata směrnice Rady 2011/85/EU , kterou částečně provádí i prováděný zákon o finanční kontrole, viz i vládní návrh 
novely zákona, § 1. Cit. směrnice v prováděném článku 3 odst. 1 obsahuje závazný předpoklad, že vnitrostátní systémy veřejných účtů, v 
tom i systémy vnitřní kontroly vlád a subsektorů sektoru vládních institucí člen-ských států, podléhají vnitřní kontrole a nezávislému 
auditu.

Pokud jde o provádění vnitřní kontroly a auditu, zde právo EU vychází z mezinárodně uznávaných standardů pro provádění kontrolní 
činnosti (standardy INTOSAI a IIA) a mezinárodně uznávaných standardů a postupů, na které přímo použitelné předpisy EU i výslovně 
odkazují, pokud jde o čin-nost auditních orgánů .

ostatní akceptováno Odůvodnění (str. 3) bylo doplněno o posouzení vztahu k předpisům Evropské unie. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB5WJ83F2)



89
Úřad vlády ČR- odbor 

kompatibility
odůvodnění

Jak je konstatováno výše v části Stav relevantní právní úpravy v právu EU – právo EU obsahuje pravidla, která se týkají výkonu kontrolní 
činnosti, pokud jde o finanční kontrolu v rámci čerpání prostředků ze souhrnného rozpočtu EU. Ostatně na monitorovací systémy EU 
fondů odkazuje předkladatel v bodě 4 obecné části odůvodnění (str. 3 odůvodnění).
Některá pravidla výkonu kontrolní činnosti obsahují samy přímo použitelné předpisy EU – např. požadavek na oddělení některých funkcí 
jednotlivých účastníků procesu řízení a kontroly, budování systémů podávání zpráv a monitorování s ohledem na zásady hospodárnosti, 
účinnosti a účelnosti, audit fungování systémů řízení a kontroly, předcházení nesrovnalostem, včetně podvodů, jejich odhalování a 
nápravu a vymáhání neoprávněně vyplacených částek . Provádění kontrolní činnosti, včetně podávání zpráv, je pak uloženo jednotlivým 
účastníkům procesu řízení a kontroly a provádí se s ohledem na mezinárodní standardy a postupy (viz výše) a nejlepší praxi orgánů EU 
(programy EU jsou většinou realizovány v režimu tzv. sdíleného řízení mezi Evropskou komisí a členským státem EU).
Tato pravidla byla, pokud je odboru kompatibility známo, předmětem kritiky orgánů EU, a byl proto připravován nový zákon o řízení a 
kontrole veřejných financí. Nový zákon měl zpřehlednit úpravu tzv. veřejnosprávní kontroly, napravit neefektivní kontrolní a 
monitorovací postupy a nejednotný režim auditů národních prostředků a prostředků poskytnutých z fondů EU. Novela dosavadního 
zákona se vytýkaných nedostatků v podstatné míře nedotkla.
Není tak jasné, zda předložený návrh, jehož cílem je zásadní zjednodušení vykazování zpráv o výsledcích finančních kontrol (bod 1 obecné 
části odůvodnění, str. 2), přinese potřebnou nápravu v oblastech orgány EU vytýkaných. Podávání zpráv bude i nadále vycházet z 
dosavadních kon-trolních a monitorovacích postupů, vyhláška sama nejspíš nepřináší reakci ani na požadavek vy-kazujících subjektů, aby 
konkrétní vykazovací povinnosti byly v odůvodnění vyhlášky podrobně vysvětleny (bod 1 obecné části odůvodnění, str. 1), viz odůvodnění 
pojmů „významné riziko pro hospodaření s veřejnými prostředky“ a definice pojmu „nejvíc“ (k čl. I zvláštní části odůvodnění, str. 9 a 
násl.).

ostatní akceptováno Odůvodnění (str. 3) bylo doplněno o posouzení vztahu k předpisům Evropské unie. 
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Pokud jde o podávání zpráv o finančních kontrolách prostředků ze souhrnného rozpočtu EU, platí v právu EU pravidla, která je třeba 
zohlednit, včetně provedení zásady řádného finančního řízení stanovené primárním právem EU.
Odbor kompatibility neprovádí hodnocení slučitelnosti vzhledem k odborným standardům, toto je v kompetenci předkladatele. 
Doporučujeme však, aby i věc zohlednění odborných standardů byla do návrhu doplněna, zejména i vzhledem k výhradám, které 
Evropská komise vznesla již dříve k návrhem prováděnému zákonu o finanční kontrole. Není jasné, zda předložený návrh uvedené 
výhrady napravuje.

ostatní akceptováno Odůvodnění (str. 3) bylo doplněno o posouzení vztahu k předpisům Evropské unie. 
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