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AKTUÁLNÍ STAV LEGISLATIVNÍHO PROCESU 

  březen 2015 – pracovní komise LRV 

 

  30. dubna 2015 – jednání LRV 

 

  vnější připomínkové řízení 

 

 

 



    

DŮVOD NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY 

Omezení nadbytečných kontrol 

 

• Kdo vykonává v současnosti kontrolu: 

– výkon vnitřní kontroly 

– poskytovatel 

– Ministerstvo financí  

– kraje 

– finanční úřady 

– Nejvyšší kontrolní úřad 

– Evropská komise 

– Evropský účetní dvůr… 

 

 

 



    

OMEZENÍ NADBYTEČNÝCH KONTROL 

• Druhy kontrol: 

– vnitřní kontrola a audit 

– veřejnosprávní kontrola 

– kontrola dotací podle daňového řádu (!) 

– přezkum hospodaření 

– kontroly NKÚ 

– kontroly a audit podle přímo použitelných evropských předpisů… 

• některé kontroly se provádějí mimo mezinárodní standardy, bez 

jasného kontrolního rámce a metodologie – nelze tedy přejímat 

výsledky kontrolních orgánů, zbytečná zátěž kontrolovaných osob 



    

VÝCHODISKA NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY 

– zodpovědnost za řízení a kontrolu veřejných prostředků má 

především konkrétní entita (správce veřejného rozpočtu/veřejný subjekt):  

• kontroly v zodpovědnosti managementu (standardy INTOSAI, 

COSO) 

• nezávislý interní audit národních i zahraničních prostředků (AO) na 

integrovaném základě (standardy IIA) 

• správce veřejného rozpočtu zodpovídá za řízení a kontrolu veřejných prostředků 

v jeho rozpočtové působnosti (u podřízených veřejných subjektů) 

– nezávislé ujištění o hospodaření s veřejnými prostředky 

Nejvyšším kontrolním úřadem/Evropským účetním dvorem 
(Limská deklarace, INTOSAI) 

– dohled nad nastavením a uplatňováním systému řízení a 

kontroly Centrální harmonizační jednotkou – standardy PIC 

– princip „jednotného auditu“ – kontroly podle standardů, jednotná 

metodologie (předmět, postup, výstupy), nastavení kvality, využívání výsledků kontrol 

 

 

 



    

 

• Mezinárodní standardy INTOSAI pro vnitřní řídící a kontrolní 

systémy ve veřejném sektoru  

(vydané 2006 – vycházejí  z COSO, obdobné standardům GAO - USA) 

 

• Funkční model PIC 

(vypracovaný EK na pomoc vládám členských a kandidátských států 

EU v úsilí  reformu veřejné správy) 

 

• Rámec profesní praxe interního auditu  

(Definice, Etický kodex, Základní standardy, Standardy pro výkon IA, 

Doporučení pro praxi) 

 

 

 

 

KONCEPEČNÍ ZÁKLAD – OSVĚDČENÁ 

MEZINÁRODNÍ PRAXE 
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HLAVNÍ ROZDÍLY MEZI ZFK A ZVŘK 



    

PŘEDMĚT ZÁKONA 

 Zákon upravuje systém vnitřního řízení a kontroly a systém harmonizace 

integrovaného rámce systémů vnitřního řízení a kontroly ve veřejné správě  

 Zapracovává příslušné předpisy EU 

Zákon se vztahuje na správce veřejného rozpočtu, kterými jsou dle § 1, odst. 4 mimo jiné: 

• c) územní samosprávné celky 

• d) městské části hlavního města Prahy 

• e) dobrovolné svazky obcí 

Zákon se dále vztahuje na veřejné subjekty, kterými jsou dle § 1, odst. 5 mimo jiné: 

• c) městský obvod nebo městská část statutárního města 

• d) příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem, městskou částí 

hlavního města Prahy nebo dobrovolným svazkem obcí   

• e) příspěvková organizace, k níž funkci zřizovatele plní podle statutu statutárního  města 

jeho městský obvod nebo městská část 

• f) školská právnická osoba zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, 

územním samosprávným celkem nebo dobrovolným svazkem obcí 

 



    

VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ 

• auditní stopou - souhrn dokumentů a záznamů, které obsahují 

informace o všech etapách rozhodování o operaci, z kterých lze 

rekonstruovat posloupnost postupů použitých při uskutečňování 

operace a tyto postupy ověřit, 

• veřejné výdaje - výdaje vynaložené správci veřejných rozpočtů nebo 

veřejnými subjekty, 

• veřejnými prostředky - veřejné příjmy, jiná finanční aktiva, veřejné 

výdaje, jiná finanční pasiva, věci a jiné majetkové hodnoty, které 

správce veřejného rozpočtu nebo veřejný subjekt spravuje, včetně 

zahraničních prostředků. 

 



    

STŘET ZÁJMŮ 

• Kdo vykonává činnost v systému vnitřního řízení a kontroly, zdrží se 

jednání, jež by mohlo uvést jeho zájmy do rozporu s veřejným zájmem.  

• Dojde-li ke střetu veřejného zájmu se zájmem osoby uvedené v odstavci 

1 (dále jen „střet zájmů“), tato osoba 

– nesmí upřednostňovat svůj zájem před veřejným zájmem a 

– bez zbytečného odkladu oznámí přímému nadřízenému, že dochází 

ke střetu zájmů.  

• Pokud přímý nadřízený rozhodne, že existuje významné riziko, že střet 

zájmů ohrozí plnění účelu systému vnitřního řízení a kontroly  

– nesmí osoba, u níž dochází ke střetu zájmů, pokračovat v provádění 

příslušné činnosti a 

– přímý nadřízený zajistí potřebné úkony k provedení a dokončení 

činnosti podle písmene a). 

•   



    

STŘET ZÁJMŮ 

• Zájmem osob uvedených v odstavci 1 se pro účely tohoto zákona 

rozumí zejména zájem, který spočívá v možnosti získat osobní výhodu 

nebo snížit majetkový nebo jiný prospěch správce veřejného rozpočtu 

nebo veřejného subjektu. Tento zájem je zejména zájem pramenící z 

– politické spřízněnosti, 

– rodinných důvodů,  

– citových vazeb nebo 

– hospodářského zájmu. 

 



    

ZÁSADA JEDNOTNÉHO AUDITU 

• Pokud to není v rozporu s plněním povinností stanovených jinými právními 

předpisy a pokud je to vhodné, ověřující subjekty v zájmu zamezení 

zbytečné duplicity ověřování vzájemně spolupracují, koordinují své 

činnosti, sdílejí a spoléhají se na výsledky ověřování, zejména na 

prohlášení schvalující osoby nebo pověřené schvalující osoby, týkající se 

věrohodnosti systému vnitřního řízení a kontroly a auditního stanoviska 

týkajícího se účinnosti systému vnitřního řízení a kontroly. 

 



    

1. Schvalující orgán 

• vláda, rada kraje, rada obce, rada hlavního města Prahy, rada městské 

části hlavního města Prahy, výbor regionální rady regionů soudržnosti, 

orgán dobrovolného svazku obcí  

• zodpovědnost za hospodaření s veřejnými prostředky  

2.    Schvalující osoba 

• osoba, která stojí v čele správce veřejného rozpočtu; schvalující osobou 

je u obce a městské části hlavního města Prahy starosta, u statutárního 

města a hlavního města Prahy primátor, u kraje hejtman, u regionální 

rady regionu soudržnosti předseda 

3. Pověřená schvalující osoba 

• osoba, která stojí v čele veřejného subjektu 

4. Vedoucí účetní služby 

• do jeho odpovědnosti spadá účetní systém a správa pokladny 

 

 

VYŠŠÍ OSOBNÍ ZODPOVĚDNOST ÚŘEDNÍKŮ 



    

• jasné vymezení povinností za řízení a kontrolu a určení jejich 

adresátů 

• pokud činnost související s operací zajišťuje zaměstnanec, jedná 

na zodpovědnost schvalující osoby 

– Jedná se o delegaci a schvalující osoba se nezbavuje zodpovědnosti 

„hozením“ podpisu na podřízeného 

= efektivnější aplikace sankcí (disciplinárních, majetkoprávních a 

trestních) 
 

• zodpovědnost za nefungování kontrolního systému 

– nepřiznání, snížení nebo pozastavení veřejné finanční podpory 

 

Delegací odpovědnosti a pravomocí se členové schvalujícího 

orgánu, schvalující osoba a pověřená schvalující osoba nezbavují 

odpovědností podle tohoto zákona. 

 

 

VYŠŠÍ OSOBNÍ ZODPOVĚDNOST ÚŘEDNÍKŮ 



    

 

NAVRÁCENÍ VEŘEJNÝCH PROSTŘEDKŮ 

 
• Správce veřejného rozpočtu nebo veřejný subjekt vydá rozhodnutí o 

navrácení veřejných prostředků, pokud došlo k nedovolenému jednání 

proti cíli integrovaného rámce.     

• V případě, že nedovolené jednání proti cíli integrovaného rámce odhalí 

útvar ministerstva určený k certifikaci výdajů ze souhrnného rozpočtu 

Evropské unie nebo útvar centralizovaného auditu zahraničních 

prostředků podle § 77 odst. 1 písmene c), rozhodnutí o navrácení 

veřejných prostředků podle odstavce 1 vydá ministerstvo.   

• Řízení o navrácení veřejných prostředků je zahajováno z moci úřední.  

• Vede-li řízení ve věci navrácení a penále ústřední orgán státní správy, je 

nadřízeným správním orgánem ministerstvo financí.  



    

NAVRÁCENÍ VEŘEJNÝCH PROSTŘEDKŮ 

• Navrácení, které uložil správce veřejného rozpočtu podle § 1 odst. 4 

písm. a) nebo veřejný subjekt podle § 1 odst. 5 písm. a) až c) vybírají a 

vymáhají orgány Finanční správy České republiky   

• Navrácení, které uložil správce veřejného rozpočtu podle § 1 odst. 4 

písm. b) až f) a veřejných subjektů podle § 1 odst. 5 písmene d) až i) 

vybírá a vymáhá tento správce veřejného rozpočtu.  

• Navrácení veřejných rozpočtů je splatné do 30 dnů ode dne právní moci 

rozhodnutí o navrácení veřejných prostředků.  

• U nedoplatků na navrácení veřejných prostředků vzniká úrok z prodlení 

podle daňového řádu. 

• Nestanoví-li tento zákon jinak, postupuje se při řízení o navrácení podle 

správního řádu.  

 



    

 
ŘÍDÍCÍ EKONOMICKÁ KONTROLA 

  

 

 

Předběžná řídící kontrola před vznikem závazku – stávající stav 

 

 

 

 

 

 

 

Řídící ekonomická kontrola – přidělení výdaje na závazek – nový zákon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žadatel (iniciace 

operace) 

Identifikace 

potřeby 

Správce rozpočtové 

položky 

- Ověření dostupnosti 

prostředků v rozpočtu  

- Přidělení paragrafu a 

položky 

Příkazce operace 

- Nezbytnost  

- Legalita 

- 3E 

- Rizika 

- Úplné a správné podklady 

Správce rozpočtu 

- Podpisový vzor 

- Výdaje, projekty, smlouvy 

- Pravidla pro financování 

- Rizika  

- Rozpočet  

 

SCHVALUJÍCÍ OSOBA 

Žadatel (iniciace 

operace) 

Identifikace 

potřeby 

- Ověření dostupnosti 

prostředků v rozpočtu  

- Přidělení paragrafu a 

položky 

- Nezbytnost, cíle 

- Legalita 

- 3E 

- Rizika 

- Úplné a správné podklady 

Kontrola 4 očí 



    

Předběžná řídicí kontrola po vzniku závazku – stávající stav 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nový zákon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schvalující osoba 

 

 

 

 

 

 

Vedoucí účetní 

služby 

- Věřitel, výše, splatnost 

- Soulad s příslibem 

- Podpisový vzor 

- Věřitel, výše, splatnost 

- Soulad s příslibem 

- Související s předpisy o účetnictví 

- Rizika 

Kontrola 4 očí 

Kontroly – zákon o účetnictví 

- Věcná správnost 

- Formální správnost 
Příkazce operace Hlavní účetní 

- Věřitel, výše, splatnost 

- Soulad s příslibem 

- Podpisový vzor 

- Věřitel, výše, splatnost 

- Soulad s příslibem 

- Související s předpisy o účetnictví 

- Rizika  

Kontroly – zákon o účetnictví 

- Věcná správnost 

- Formální správnost 

POTVRZENÍ A SCHVÁLENÍ VÝDAJE 

PLATBA 

Platební příkaz 

Platba 

Platební příkaz 

Platba 

Kontrolu nemusí provádět 

vedoucí zaměstnanec 



    

SLUŽBA INTERNÍHO AUDITU 

Poskytuje  

– ujištění, zda rizika, vztahující se k  operacím, jsou včas rozpoznávána, 

zhodnocena, a zda jsou přijímána odpovídající opatření k jejich 

vyloučení nebo zmírnění, 

– ujištění, zda zavedené řídicí a kontrolní mechanismy poskytují 

přiměřené ujištění, že cíl systému vnitřního řízení a kontroly podle § 

15 bude dosahován, 

– ujištění, zda zavedený systém vnitřního řízení a kontroly je spolehlivý, 

účinný, reaguje včas na změny ekonomických, právních, provozních a 

jiných podmínek a 

– poradenství v oblastech podle písmene a) až c).  

 



    

SLUŽBA INTERNÍHO AUDITU 

Vykonává zejména 

– audit systému k ověření spolehlivosti a účinnosti řídicích a kontrolních 

mechanismů, 

– audit operací k ověření, že operace jsou prováděny v souladu se 

zásadami podle § 8, 

– finanční audit k ověření, že jsou účinně nastaveny a vykonávány 

postupy pro předávání informací a jejich zaznamenávání v účetnictví.  

 



    

SLUŽBA INTERNÍHO AUDITU 

Zřizuje se u ministerstva financí.  

Služba interního auditu ministerstva se člení na 

• a) útvar interního auditu ministerstva, 

• b) útvar národního centralizovaného auditu a 

• c) útvar centralizovaného auditu zahraničních prostředků, pokud je 

ministerstvo určeno vládou zajištěním tohoto auditu podle § 10 odst. 1. 

 



    

SLUŽBA INTERNÍHO AUDITU 

Zřizuje se také u jiného správce veřejného rozpočtu, s výjimkou obcí, které 

mají méně než 15 tisíc obyvatel, pokud splňuje alespoň jednu z těchto 

podmínek 

– průměrná hodnota ročního schváleného objemu výdajů tohoto správce 

za posledních 5 let přesahuje 500 miliónů Kč, 

– průměrný roční přepočtený stav zaměstnanců tohoto správce byl v 

průběhu předchozího rozpočtového období vyšší než 250 

zaměstnanců, 

– průměrná hodnota ročního objemu poskytnutých veřejných finančních 

podpor, jichž je tento správce poskytovatelem, za posledních 5 let 

přesahuje 100 miliónů Kč, 

– jde o statutární město. 

 



    

SLUŽBA INTERNÍHO AUDITU 

• Správce veřejného rozpočtu, u kterého se nezřizuje služba interního 

auditu, je povinen zajistit nezávislé ověření operací financovaných 

prostřednictvím veřejné finanční podpory u sebe a u příjemce této 

podpory. Zpráva z ověření těchto operací je součástí podkladů pro 

schvalování účetní závěrky tohoto správce a konsolidované výroční 

kontrolní zprávy. Příjemce veřejné finanční podpory je povinen toto 

nezávislé ověření umožnit.  

• Při výkonu nezávislého ověření podle odstavce 3 se postupuje 

přiměřeně k § 107 až § 114. 

• Služba interního auditu se zřizuje u městských částí a městských 

obvodů statutárních měst, pokud tak stanoví statut statutárního města. 

V takovém případě se na službu interního auditu městské části nebo 

městského obvodu vztahují ustanovení části čtvrté tohoto zákona.   

 



    

SLUŽBA INTERNÍHO AUDITU 

• Správce veřejného rozpočtu, u něhož se služba interního auditu nezřizuje 

podle odstavce 2 je oprávněn zřídit službu interního auditu. Správce 

veřejného rozpočtu je oprávněn zřídit službu interního auditu i u 

veřejného subjektu ve své rozpočtové působnosti. V těchto případech se 

na službu interního auditu správce veřejného rozpočtu nebo veřejného 

subjektu vztahují ustanovení části čtvrté tohoto zákona.   

 



    

VÝBOR PRO AUDIT 

Zřízení a ustavení výboru pro audit 

• U správce veřejného rozpočtu, u kterého je zřízena služba interního 

auditu, s výjimkou správce veřejného rozpočtu, který je územním 

samosprávným celkem, se zřizuje výbor pro audit. Správce veřejného 

rozpočtu, který je územním samosprávným celkem, může zřídit výbor pro 

audit. Pokud správce veřejného rozpočtu, který je územním 

samosprávným celkem, nezřídí výbor pro audit, plní jeho funkci schvalující 

orgán. Funkci výboru pro audit podle tohoto zákona plní u zdravotních 

pojišťoven výbor pro audit podle zákona o auditorech, je-li zřízen. 

• Výbor pro audit má nejméně 3 členy. Výbor pro audit ministerstva má 

nejméně 5 členů. Funkční období člena výboru pro audit trvá 6 let. Člen 

výboru pro audit může zastávat členství ve výboru pro audit téhož správce 

veřejného rozpočtu nejdéle dvě funkční období. 

 



    

VÝBOR PRO AUDIT 

Mlčenlivost členů výboru pro audit 

• Členové výboru pro audit mají povinnost zachovávat mlčenlivost o všech 

skutečnostech, o nichž se dozví při výkonu funkce člena výboru pro 

audit.  



    

PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY 

K zákonu jsou navrhovány a vládě předloženy 3 prováděcí vyhlášky: 

 Standardy (§ 25) 

 Postupy pro řízení rizik (§ 40) 

 Obsah, struktura a rozsah výroční auditní zprávy a způsob a postup jejího 

předkládání (§ 65, 67)  



    

 

 

Děkuji Vám za pozornost 

 
 

dana.ratajska@mfcr.cz 


