
Pozměňovací a jiné návrhy 

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 

ve znění pozdějších předpisů 

(tisk 261) 

 

 

 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. 

 

 

 

Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního kontrolního výboru č. 58 

z 12. schůze konané dne 8. listopadu 2018 (tisk 261/2) 

 

1. V článku I se bod 4 zrušuje.  

 

Dosavadní body 5 až 10 se označují jako body 4 až 9. 

 

 

2.  V článku I bod 4 (původně bod 5) zní: 

„ 4. § 9a včetně nadpisu zní: 

„§ 9a 

Působnost dobrovolných svazků obcí 

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

prostředky jimi zřízených příspěvkových organizací. 

 

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

finanční podporu nebo u příjemců veřejné finanční podpory, kterou jim poskytují.  

 

(3) Dobrovolné svazky obcí jsou povinny vytvořit systém finanční kontroly podle tohoto 

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

zřízených příspěvkových organizací. Současně zajistí prověření přiměřenosti a účinnosti tohoto 

systému a pravidelně, nejméně jednou ročně, jeho hodnocení.“.“. 

 

 

3. V článku I bod 5 (původně bod 6) zní: 

 

„5. V § 22 odstavec 2 zní: 

 

„(2) Orgán veřejné správy předkládá roční zprávu o výsledcích finančních kontrol 

Ministerstvu financí.“ 

 

a odstavec 3 se včetně poznámky pod čarou zrušuje. 

 

Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 3 až 6“.“. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=142870)



 - 2 - 

 

4. V článku I bod 6 (původně bod 7) zní: 

 

„6. V § 26 se doplňují odstavce 6 až 8, které zní: 

 

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

fyzické osoby než zaměstnanci dobrovolného svazku obcí. 

 

(7) U obcí, krajů, hlavního města Prahy, městských části hlavního města Prahy, městských 

obvodů a části statutárního města může být příkazcem operace člen zastupitelstva. 

 

(8) U orgánu veřejné správy, který nemá víc než 5 zaměstnanců, může být hlavním účetním 

nebo správcem rozpočtu jiná fyzická osoba než zaměstnanec orgánu veřejné správy.“. “. 

 

 

 

 

 

Ve druhém čtení dne 29. ledna 2019 nebyly předneseny žádné pozměňovací 

návrhy. 
 

 

 

 

V Praze dne 29. ledna 2019 

 

 

 

 

 

Ing. Roman Kubíček Ph.D., v.r. 

zpravodaj garančního kontrolního výboru  
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