
II. 

N á v r h  

VYHLÁŠKA 
ze dne…………….2019,  

kterou se mění vyhláška 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, 
ve znění vyhlášky č. 274/2018 Sb. 

Ministerstvo financí stanoví podle § 33 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole): 

Čl. I 
Vyhláška 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., ve znění 
vyhlášky č. 274/2018 Sb., se mění takto: 
1. § 16 zní: 

                                                                        „§ 16 
Schvalovací postupy řídící kontroly lze provádět v elektronické podobě.“ 

2. V § 32 odst. 2 se slova „Správce kapitoly státního rozpočtu, kraj a hlavní město 
Praha předkládají zprávu podle § 22 odst. 2 zákona“ nahrazují slovy „Orgán veřejné 
správy předkládá zprávu“. 

3. § 32 odst. 3 se zrušuje. 
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3. 

4. V § 32 odst. 3 se slova „§ 22 odst. 6“ nahrazují slovy „§ 22 odst. 5“.   
5. V § 33 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní: 

„(5) Informace o závažných zjištěních z vykonaných kontrol podle § 32 odst. 3 obsahuje 
stručný popis zjištění.“ 

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6. 

Čl. II 
 Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020. 
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