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NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM 

ŘÍZENÍ A KONTROLE VE 

VEŘEJNÉ SPRÁVĚ 



    

VÝCHODISKA NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY 

 Omezení  množství prováděných kontrol 

 zodpovědnost za řízení a kontrolu veřejných prostředků (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 

 nastavení principu „jednotného auditu“ – kontroly podle standardů, jednotná 

metodologie (předmět, postup, výstupy), nastavení kvality, možnost spolehnutí se a 

zohlednění 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 o 

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 



    

 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 

 

 

VYŠŠÍ OSOBNÍ ZODPOVĚDNOST ÚŘEDNÍKŮ 



    
Část první:  

Úvodní ustanovení  

předmět zákona, cíl integrovaného rámce, vymezení některých 

pojmů, základní zásady integrovaného rámce, vztahy k jiným 

právním subjektům, správa zahraničních prostředků, vystupování v 

orgánech veřejného podniku, koordinace v integrovaném rámci 

Hlava 3  –  Řídící ekonomická kontrola  

Díl 1 – obecná ustanovení 

Díl 2 – hodnocení 

Díl 3 - schvalování 

Díl 4 – ověřování finanční operace 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Hlava 1 – Obecná ustanovení 

Hlava 2 – Výbor pro audit 

Hlava 3 – Kvalita IA 

Hlava 4 – Plánování IA 

Hlava 5 – Příprava IA 

Hlava 6 – Výkon IA 

Hlava 7 – Sledování plnění přijatých opatření 

Hlava 8 – Výroční auditní zprávy 

Hlava 9 – Společná ustanovení 

 

 

 

 

 

 

 

 

Část čtvrtá: Interního audit 

 

Hlava 1   – Obecná ustanovení 

Hlava 2   – Harmonizace a koordinace kvality interního auditu  

Hlava 3  – Informační systém Centrální harmonizační jednotky 

Hlava 4  – Výroční shrnutí  

Část pátá: Harmonizace integrovaného rámce 

Část sedmá:  Ustanovení společná a přechodná  

Část osmá: Zrušovací ustanovení 

 

Část druhá:  

Systém vnitřního řízení a kontroly 
Hlava 1 – Odpovědnost za zavedení, udržování a zdokonalování systému vnitřního řízení a kontroly 

Hlava 2 – Mezinárodně uznávané standardy 

Hlava 3 – Hlediska prostředí vnitřního řízení a kontroly 

Hlava 4 – Ověřování 

 

Hlava 4 – Výroční kontrolní zpráva 

Hlava 5 – Řízení o navrácení veřejných  

                 prostředků 

 

 

 

 

Část třetí: 

Řídící a kontrolní mechanismy 
Hlava 1 – Obecná ustanovení 

Hlava 2    – Účetní služba 

 

 

Část šestá:  Ověřování podle mezinárodních smluv 



    

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 PRO ÚČELY 

TOHOTO ZÁKONA 
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 

zodpovědný za hospodaření s veřejnými prostředky v rámci plnění schváleného veřejného 

rozpočtu tohoto svazku a zastupitelstvo v obci, kde se rada nevolí 

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 

• Zajišťuje mechanismy pro vedení účetnictví a správu pokladny 

 

 



    

5. Osoba ve vrcholovém vedení  

• zaměstnanec, který zastává ve správci veřejného rozpočtu nebo ve veřejném subjektu 

výkonnou řídící funkci, při níž zajišťuje každodenní řízení a kontrolu výkonu činností 

správce veřejného rozpočtu nebo veřejného subjektu a je při výkonu této funkce přímo 

podřízen schvalující osobě nebo pověřené schvalující osobě 

6. Veřejný funkcionář  

• člen rozpočtového orgánu, člen schvalujícího orgánu, člen orgánu rozpočtového 

orgánu, člen orgánu schvalujícího orgánu 

7. Operace  

• příjmová, výdajová nebo majetková operace prováděná s užitím veřejných prostředků; 

operací je i program, projekt, akce, smlouva, opatření nebo skupina projektů, které byly 

vybrány, aby přispívaly k dosažení stanoveného účelu; činnosti zajišťované správcem 

veřejného rozpočtu nebo veřejným subjektem s užitím veřejných prostředků při plnění 

stanoveného předmětu činnosti tohoto správce nebo subjektu  

 

VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ PRO ÚČELY 

TOHOTO ZÁKONA 



    

 
 

 
 

SYSTÉM VNITŘNÍHO ŘÍZENÍ A KONTROLY 
Odpovědnost správce veřejného rozpočtu – statutární město 

 Schvalující orgán = rada města (rada městského obvodu, městské části)  

 Schvalující osoba = primátor (starosta) 

 Pověřená schvalující osoba = ředitel příspěvkové organizace 

1. Členové schvalujícího orgánu a schvalující osoba 

• odpovídají za zavedení a zajištění uceleného systému vnitřního řízení a 

kontroly u správce veřejného rozpočtu a u veřejného subjektu v jeho 

rozpočtové působnosti 

• vymezí přiměřenou odpovědnost jednotlivým útvarům a osobám dle 

organizační struktury včetně činností rozhodovacích a spočívajících  

v jednání za správce veřejného rozpočtu 

 

Delegací odpovědnosti a pravomocí se členové schvalujícího 

orgánu, schvalující osoba a pověřená schvalující osoba nezbavují 

odpovědností podle tohoto zákona. 

 

 



    

2. Schvalující orgán (rada)  

• zajistí zavedení systému vnitřního řízení a kontroly u veřejného subjektu v 

jeho rozpočtové odpovědnosti (příspěvkové organizace) 

• dohlíží na plnění povinností schvalující osoby (primátora, starosty) 

• může si vyhradit oprávnění svěřená schvalující osobě, mimo oprávnění, která 

jsou schvalující osobě vyhrazena zákonem 

3. Schvalující osoba (primátor, starosta) 

• zajistí řídící ekonomickou kontrolu 

• dohlíží nad plněním povinností pověřené schvalující osoby (ředitele PO) 

• informuje rozpočtový orgán a schvalující orgán o činnosti pověřené 

schvalující osoby a plní další povinnosti v systému vnitřního řízení a kontroly 

stanovené právními předpisy 

 

SYSTÉM VNITŘNÍHO ŘÍZENÍ A KONTROLY 
Odpovědnost správce veřejného rozpočtu – statutární město 



    

SYSTÉM VNITŘNÍHO ŘÍZENÍ A KONTROLY 
Odpovědnost správce veřejného rozpočtu – statutární město 

4. Pověřená schvalující soba (ředitel PO) 

• zajistí zavedení systému vnitřního řízení a kontroly v PO 

• zajistí řídící ekonomickou kontrolu PO 

• dohlíží nad plněním povinností osob ve vrcholovém vedení (vedoucích 

zaměstnanců) a plní další povinnosti v systému vnitřního řízení a kontroly 

stanovené právními předpisy 

5. Součinnost  

• veřejní funkcionáři 

• orgány 

• zaměstnanci 

 



    

ŘÍDÍCÍ A KONTROLNÍ MECHANISMY 

Vedoucí zaměstnanci 

• zajistí řídící a kontrolní mechanismy u činností vymezených jim 

organizačním řádem, a za které zodpovídají  

• můžou pověřit podřízeného zaměstnance odpovědností za vykonávání 

některé činnosti v systému vnitřního řízení a kontroly, dohlíží však nad 

vykonáním této činnosti a nezbavují se tím vlastní odpovědnosti 



    

ŘÍDÍCÍ EKONOMICKÁ KONTROLA 

Správce veřejného rozpočtu provádí řídící ekonomickou kontrolu (ověřování 

skutečností rozhodných pro hospodaření a nakládání s veřejnými prostředky):  

 u tohoto správce veřejného rozpočtu prostřednictvím primátora/starosty – 

delegace na vedoucí zaměstnance dle organizačního řádu magistrátu, úřadu 

MO/MČ) 

 u PO prostřednictvím ředitele (vedoucích zaměstnanců) 

 u žadatele nebo příjemce VFP 

 u povinné osoby (osoba, která se podílí na dodávkách zboží, služeb nebo prací 

hrazených z veřejných prostředků nebo veřejné finanční podpory) 

 

Řídící ekonomickou kontrolu zajišťuje schvalující osoba (pověřená 

schvalující osoba) a vedoucí účetní služby před zahájením operace, po jejím 

zahájení až do jejího konečného vypořádání a následné vyhodnocení (tj. 

provádí předběžnou, průběžnou a následnou kontrolu). 



    

 
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 



    

INTERNÍ AUDIT 

 Služba interního auditu je útvar vykonávající interní audit včetně 

dalších souvisejících auditních činností u 

• tohoto správce veřejného rozpočtu (úřad) 

• zřízených příspěvkových organizací 

• u žadatelů a příjemců VFP 

 Služba interního auditu je součástí úřadu 

 Služba interního auditu je v organizační struktuře oddělená od útvarů 

a zaměstnanců, kteří nezajišťují činnosti služby IA a nesmí se podílet 

na zajištění řídicích a kontrolních mechanismů u činností, které 

nesouvisí se zajištěním plnění činností stanovených službě interního 

auditu. 

 



    

INTERNÍ AUDIT 

 Služba interního auditu se, podle § 77, odst. 2 návrhu zákona, zřizuje 

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 na zajištění provozu 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. 

 



    

INTERNÍ AUDIT 

 Služba interního auditu se, podle § 77, odst. 5 návrhu zákona, zřizuje 

u městských částí a městských obvodů statutárních měst, pokud tak 

stanoví Statut. V takovém případě se na službu interního auditu 

městské části nebo městského obvodu vztahují ustanovení části čtvrté 

tohoto zákona.   

 Správce veřejného rozpočtu je, podle § 77, odst. 6 návrhu zákona, 

oprávněn zřídit službu interního auditu i u veřejného subjektu ve své 

rozpočtové působnosti. V takovém případě se na službu interního 

auditu veřejného subjektu přiměřeně vztahují ustanovení části čtvrté 

tohoto zákona.   

 



    

PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY 

K zákonu budou vydány 3 prováděcí vyhlášky: 

 Standardy, jejichž dodržením splní správce veřejného rozpočtu a veřejný 

subjekt požadavky na zavedení systému vnitřního řízení  (§ 24) 

 Postupy pro řízení rizik (§ 40) 

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

jejího předkládání (§ 115 a 116)  



    

DOTAZY 

 

 

Děkuji Vám za pozornost 

 
 

dana.ratajska@mfcr.cz 


