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Usnesení kontrolního výboru č. 58 ze dne 8. listopadu 2018 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



 



Parlament České republiky 

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 

2018 
8. volební období 

58 

USNESENÍ 
Kontrolního výboru 

z 12. schůze 

ze dne 8. listopadu 2018 

 

 

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 /sněmovní tisk 261/  

 

 Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po zpravodajské zprávě poslance 

Romana Kubíčka, stanovisku náměstka ministryně financí Tomáše Vyhnánka a po rozpravě 

 

 

I. d o p o r u č u j e  Poslanecké sněmovně, aby vládní návrh 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 /sněmovní tisk 261/ 

s c h v á l i l a  ve znění těchto pozměňovacích návrhů: 

 

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“.“. 

 

 

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.“. “. 

 

 

II. z m o c ň u j e  zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním 

odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy; 

 

 

III.  p o v ě ř u j e  předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké 

sněmovny Parlamentu ČR; 

 

 

IV. z m o c ň u j e  zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou 

sněmovnu Parlamentu ČR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vladimír KONÍČEK v. r. Roman KUBÍČEK v. r. 

místopředseda – ověřovatel  

Kontrolního výboru 

předseda – zpravodaj  

Kontrolního výboru 

 

 


