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Nová zákonná povinnost pro dobrovolné svazky obcí: Finanční kontrola 

Dne 16. 5. 2019 vešla v platnost novela č. 126/2019 Sb. zákon, 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. Novela nabude účinnosti dne 1.1.2020. Zásadní změna, která se přímo dotýká 

dobrovolných svazů obcí je uvedena přímo v § 9a Působnost dobrovolných svazků obcí odst. (3) 

kde je uvedeno že:  

„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“ 

 

Věděli jste že…? 

Tato povinnost má také přímý dopad na průkaznost účetní závěrky. Ze stanoviska Ministerstva financí 

České republiky s číslem jednacím MF-11771/2019/28-2 jasně vyplývá, že pokud nebude řádně 

provedena řídící kontrola na dokladech, které vstupují do účetnictví, tak nelze považovat účetní 

závěrku za průkaznou. 

 

Máme pro Vás připraveno řešení, které Vám pomůže s dodržením této nové legislativní 

úpravy: 

1. Organizační nastavení  

a. Nastavení procesu, rolí a povinností spojená s výkonem finanční kontroly. 

b. Vytvoření vnitřní směrnice. 

c. Metodický návod pro výkon finanční kontroly.  

 

2. Školení dotčených osob v rozsahu 6h, které vás podrobně seznámí s danou problematikou a 

na konkrétních příkladech ukáže jak finanční kontrola funguje v praxi.  

 

3. Zajištění průkaznosti kvalifikačních předpokladů kvalifikačních předpokladů zaměstnanců 

vykonávajících finanční kontrolu vyplývajících z ustanovení § 5, písm. b) zákona č. 320/2001 

Sb., o finanční kontrole ve formě e-learningového testu. 

 

4. E-learningové kurzy pro zajištění průběžného vzdělávání zaměstnanců. 

 

5. Zajištění prověření přiměřenosti a účinnosti tohoto systému a jeho každoroční hodnocení. 

Prověření je realizováno certifikovanými interními auditory ve veřejné správě s dlouholetou 

praxí v oboru.  

 

  

https://www.dynatech.cz/aktuality/provazanost-mezi-ucetnictvim-a-ridici-kontrolou-29/
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Cenová kalkulace jednotlivých částí: 

Služba 
 

Cena bez DPH DPH 
Cena s 
DPH 

1. Organizační nastavení  24 000 Kč 5 040 Kč 29 040 Kč 

 

Služba rozsah 
Cena bez 

DPH DPH 
Cena s 

DPH 

2. Školení finanční kontroly  6h 12 000 Kč 2 520 Kč 14 520 Kč 

 

Služba jednotka 
Cena bez 

DPH DPH 
Cena s 

DPH 

3. Zajištění průkaznosti kvalifikačních 
předpokladů 1 osoba/test 1 000 Kč 210 Kč 1 210 Kč 

 

Služba jednotka Cena bez DPH DPH 
Cena s 
DPH 

4. E-learningové kurzy pro zajištění průběžného 
vzdělávání zaměstnanců 1 osoba/test          1 500 Kč          315 Kč       1 815 Kč  

 

Služba jednotka Cena bez DPH DPH 
Cena s 

DPH 

5. Zajištění prověření přiměřenosti a účinnosti 1 audit 24 000 Kč 5 040 Kč 29 040 Kč 

 

 

!!!AKCE!!! 

Při objednání služeb 1.,2.,5. do konce roku 2019 získáte 1 test a 1 e-learningový 

kurz pro osoby zapojené do procesu finanční kontroly ZDARMA. 

 

 

Pro více informací o cenách či dalších službách nás neváhejte kontaktovat: 

S úctou,  
Ing. Viktor Hřebačka 
Manažer pro významné zákazníky 

DYNATECH• s.r.o. 
Londýnské nám. 853/1, Brno, 639 00 
T: +420 608 828 812 
hrebacka@dynatech.cz  
www.dynatech.cz  
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