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Novela vyhlášky č. 416/2004 Sb. 

Ve Sbírce zákonů byla pod číslem 24/2002 Sb. zveřejněna novela vyhlášky 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). 

Předmětem novely vyhlášky jsou zejména legislativně technické změny vyvolané změnou 
zákona o finanční kontrole. Nově je ve vyhlášce: 

a) sjednocen termín odevzdávání zpráv o výsledcích finančních kontrol (viz § 32 odst. 2 
vyhlášky) 

b) sjednocen způsob odevzdávání zpráv o výsledcích finančních kontrol přímo 
Ministerstvu financí (viz § 32 odst. 2 vyhlášky), 

c) upraven rozsah informace o závažných zjištěních dle ustanovení § 22 odst. 5 zákona 
o finanční kontrole a výjimka, dle které v rámci informace o závažných zjištěních 
nemusí kontrolní orgán uvádět informace o závažných zjištěních již uváděné do 
monitorovacího systému MS 2014+ (viz § 33 odst. 5 a 6 vyhlášky), 

d) upraven rozsah roční zprávy o výsledcích finančních kontrol, kterou Ministerstvo 
financí předkládá Vládě ČR dle ustanovení § 22 odst. 1 zákona o finanční kontrole (viz 
§ 33a vyhlášky),  

e) upravena možnost provádění schvalovacích procesů řídicí kontroly v elektronické 
podobě (§ 16 vyhlášky). 
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Podávání zpráv o výsledcích finanční kontrol 
Podávání zpráv o výsledcích finanční kontrol vyplývá s § 22 ZFK. Dle ZFK předkládá orgán 
veřejné zprávy roční zprávu o výsledcích finančních kontrol MF.  Součástí zprávy je 

• zhodnocení přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finanční kontroly,  

• informace o výsledcích vykonaných veřejnosprávních kontrol ve sledované roce, 

• informace o výsledcích vykonaných interních auditů, 

• přehled kontrolních zjištění předaných k dalšímu řízní podle kontrolního řádu.  

Strukturu a rozsah zpráv upravuje vyhláška č. 416/2004 Sb. K podávání zpráv byl vydán 
Metodický pokyn CHJ č. 8 Náležitosti roční zprávy o výsledcích finančních kontrol.  

Nově vyhláška č. 416/2004 Sb., upravuje výjimku pro nejmenší orgány veřejné správy 
(zejména příspěvkové organizace), které nezřídily funkci interního auditu a nevykovávají 
veřejnosprávní kontrolu. Tyto orgány veřejné správy již nepodávají každoročně zprávu 
o výsledcích finančních kontrol, ale vykazovací povinnost dodržování ustanovení § 22 odst. 
5 ZFK – podávání zpráv a závažných zjištěních z vykonaných finančních kontrol do 
1 měsíce. V případě, že tyto orgány veřejné správy nezjistí žádná závažná zjištění, nemusí 
vykazovat MF žádné informace.  

 

Závažná zjištění 
O závažných zjištěních z vykonaných finančních kontrol informují kontrolní orgány 
Ministerstvo financí nejpozději do 1 měsíce od ukončení finanční kontroly1. 

Kontrolním orgánem se rozumí orgán veřejné zprávy, tak jak je definován v § 2 písm. a) ZFK. 
Kontrolní orgány mají povinnost předávat informace o závažných zjištěních z vykonaných 
veřejnosprávních kontrol, řídicích kontrol a interních auditů. V případě, že kontrolní orgán při 
výkonu finanční kontroly neidentifikuje závažné zjištění, Ministerstvu financí žádnou 
informaci nezasílá.  

Za závažné zjištění se považuje: 

a) podezření na spáchání trestného činu 

 
1 Okamžik ukončení finanční kontroly je nutné rozlišit dle typu finanční kontroly. Veřejnosprávní kontrola je 
ukončena v souladu s ustanovením § 18 kontrolního řádu (zákon č. 255/2012 Sb.).  

Řídicí kontrola je ukončena v okamžiku, kdy osoba, která ji vykonala oznámila závažné zjištění vedoucímu orgánu 
veřejné správy. 

Za okamžik ukončení interního auditu se považuje předložení finální auditní zprávy vedoucímu orgánu veřejné 
správy.   
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b) neoprávněné použití, zadržení, ztráta nebo poškození veřejných prostředků v hodnotě 
přesahující 300 000 Kč  

Informace o závažných zjištění se Ministerstvu financí předkládá v elektronické podobě 
prostřednictvím Modulu závažných zjištění z vykonaných finančních kontrol, který je součástí 
informačního systému Finanční kontrola ve veřejné správě (IS FKVS). 

Více k závažným zjištěním se dočtete ve Stanovisku CHJ MFČR k závažným zjištěním 
z vykonaných finančních kontrol.  

 

 


