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VZOR 

 

 

 

 

Prověření kvalifikačních předpokladů k výkonu 

finanční kontroly dle § 5 odst. b) zákona č. 320/2001 

Sb., o finanční kontrole 
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CÍL  

Cílem testu je prověřit kvalifikaci pracovníků orgánu veřejné správy, kteří provádí řídící 

kontrolu; zda splňují kvalifikační předpoklady podle § 5 písm. b) zákona o finanční kontrole.  

TEST 

Test je určen pro jednotlivé role, které vykonávají řídící kontrolu. Jsou stanoveny dvě úrovně 
hodnocení znalostí.  

Úrovně znalostí: 

 
1. Základní povědomí 

Student na této úrovni ovládá:  

• Systém finanční kontroly 

• Základní principy výkonu řídící kontroly (kontrola čtyř očí, zásada přiměřenosti, zásady 
3E) 

• Typy řídících kontrol a role v nich vystupující, doklady schvalované v rámci typu řídící 
kontroly  

• Povědomí o rolích vystupujících v procesu provádění řídící kontroly – schopnost 
vysvětlit odpovědnosti a pravomoci jednotlivých rolí 

• Proces oběhu dokladů – proces schvalování, návaznost řídící kontroly na ostatní 
procesy v organizaci  

2. Kvalifikace 

Student na této úrovni ovládá:  

• Znalost postupů, činností, práv a povinností vykonávané role 

• Kompetence (znalosti a dovednosti) vykonávat danou roli 

 
Vyhodnocení:   

• Základní povědomí (60‒75 %) 

• Kvalifikace (75‒100 %) 

 
Test se skládá z 30 otázek a vyskytují se v něm různé typy otázek: 

• jedna správná odpověď, 

• více správných odpovědí, 

• pravdivé/nepravdivé tvrzení, 

• spojení výrazu a definice.  
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TEST  

1. Hlavním cílem finanční kontroly je: 

a. Zajistit podklady pro kontrolu interního auditu v organizaci během roku. 

b. Zajistit ochranu veřejných prostředků, informovat vedoucí orgánů veřejné správy 
o nakládání s veřejnými prostředky, jednat v souladu s 3E. 

c. Zajistit dostatek podkladů a administrativy při nakládání s veřejnými prostředky. 

2. Které zákony se uplatňují v oblasti kontroly veřejných financí? 

a. Zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, vyhláška č. 416/2004 Sb., zákon 
č. 255/2012 Sb., o kontrole 

b. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole, zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv, vyhláška 
č. 416/2004 Sb. 

c. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím,  

3. Co to je a k čemu slouží auditní stopa? 

a. Auditní stopa je dokument, který slouží k porovnání částek před vznikem 
závazku/nároku a po vzniku závazku/nároku a ke kontrole veřejných 
výdajů/příjmů. Lze ji uchovávat pouze písemně. 

b. Auditní stopa je dokument vydaný interním auditem organizace na základě 
pravidelné kontroly.  

c. Slouží k doložení záznamu o provedení řídící kontroly, jsou to všechny uchované 
dokumenty a záznamy související s rozhodnutím o příjmové nebo výdajové 
operaci. Lze ji uchovávat písemně i elektronicky. 

4. Za zavedení a udržování vnitřního kontrolního systému je odpovědný: 

a. Zřizovatel 

b. Vedoucí orgánu veřejné správy  

c. Správce rozpočtu a hlavní účetní 
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5. Cílem vnitřního kontrolního systému je: 

a. Zajistit, aby informace o hospodaření odpovídaly skutečnosti a poskytnout ujištění 
o tom, že je s veřejnými prostředky nakládáno účelně, efektivně a hospodárně. 

b. Zajistit dostatek administrativy a podkladů pro veřejnosprávní kontrolu. 

c. Uchovávat záznamy o provedení řídící kontroly (schvalovací košilky) ke všem 
dokladům. 

6. Co kontroluje veřejnosprávní kontrola? 

a. Zda jsou přezkoumávané operace v souladu s právními předpisy a schválenými 
rozpočty a jsou splněny legislativní postupy  

b. Podpisy na košilkách dokladů  

c. Archivaci všech dokladů, které podléhají řídící kontrole 

7. Kdy se provádí průběžná a následná řídící kontrola? 

a. Vždy u každé operace 

b. U rizikových operací s dlouhodobým trváním  

c. Jen u pokladních dokladů 

8. Předběžná řídící kontrola se provádí nad všemi výdaji a příjmy.  

ANO/NE 

9. Účetní operace jako vyřazení dlouhodobého majetku, vyřazení pohledávky nebo 
opravná položka k majetku musí být schváleny řídící kontrolou příkazcem operace a 
hlavní účetní.  

ANO/NE 
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10. Spojte výraz se správnou definicí. 

Účelnost 
  Je dosažen co nejlepší vztah mezi vynaloženými 

prostředky a dosaženými výsledky. 

Efektivita 
  Zdroje jsou dány k dispozici ve správnou dobu, 

v dostatečném množství, v přiměřené kvalitě za 
co nejvýhodnější cenu. 

Hospodárnost 
  Dosažené výsledky odpovídají stanovené 

a prokázané potřebě. 

11. V případě, že poptávám zboží nebo službu pouze na základě nejnižší ceny bez vymezení 
kvalitativních požadavků jednám hospodárně.  

ANO/NE 

12. Role příkazce operace a správce rozpočtu může být při výkonu řídící kontroly dané 
operace sloučena.  

ANO/NE 

13. Role příkazce operace a hlavní účetní může být při výkonu řídící kontroly dané operace 
sloučena.  

ANO/NE 

14. Odpovědnost za organizování, řízení a účinnost finanční kontroly má: 

a. Vedoucí pracovník v případě dané transakce 

b. Ekonomické oddělení  

c. Vedoucí orgánu veřejné správy 

15. Příkazce operace 

a. Může být pouze vedoucí orgánu veřejné správy (ředitel organizace) 

b. Plně odpovídá za to, že schválené operace jsou nezbytné k zajištění chodu 
organizace 

c. Je pověřený zaměstnanec zodpovědný za vedení finančního plánu (rozpočtu) 

16. Vedoucí orgánu veřejné správy (ředitel organizace) může pověřit další podřízené vedoucí 
zaměstnance výkonem funkce příkazce operace. 

 ANO/NE 
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17. Správce rozpočtu 

Možnost více správných odpovědí.  

a. Je pověřený zaměstnanec zodpovědný za vedení finančního plánu (rozpočtu) 

b. Má povinnost nastavit a zajistit fungování vnitřního kontrolního systému 

c. Schvalováním v rámci řídící kontroly stvrzuje, že předpokládaný výdaj je kryt 
finančními prostředky a předpokládaný příjem zajišťuje rozpočtované příjmy 

d. Má povinnost zajistit plnění hlavních úkolů, aby bylo dosaženo schválených záměrů 
a cílů. 

18. Hlavní účetní  

Možnost více správných odpovědí. 

a. Je pověřený zaměstnanec zodpovědný za vedení účetnictví, samostatné účetní 
agendy nebo některé dílčí části 

b. Je pověřený zaměstnanec zodpovědný za vedení finančního plánu (rozpočtu) 

c. Svůj schvalovací postup zaměřuje především na prověření úplnosti a správnosti 
dokladů 

19. Předběžnou řídící kontrolu nad doklady před vznikem závazku vykovává dle vyhlášky 
č. 416/2001 Sb., minimálně: 

a. Příkazce operace a hlavní účetní 

b. Příkazce operace a správce rozpočtu 

c. Správce rozpočtu a hlavní účetní 

20. Předběžnou řídící kontrolu nad doklady po vzniku závazku vykovává dle vyhlášky 
č. 416/2004 Sb., minimálně: 

a. Příkazce operace a hlavní účetní 

b. Příkazce operace a správce rozpočtu 

c. Správce rozpočtu a hlavní účetní 

d. Příkazce operace 

21. Předběžnou řídící kontrolu nad doklady před vznikem nároku vykovává dle vyhlášky 
č. 416/2004 Sb., minimálně: 

a. Příkazce operace a hlavní účetní 

b. Příkazce operace a správce rozpočtu 
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c. Správce rozpočtu a hlavní účetní 

d. Příkazce operace 

22. Předběžnou řídící kontrolu nad doklady po vzniku nároku vykovává dle vyhlášky 
č. 416/2004 Sb., minimálně: 

a. Příkazce operace a správce rozpočtu 

b. Příkazce operace a hlavní účetní 

c. Správce rozpočtu a hlavní účetní 

d. Příkazce operace 

23. Z hlediska řídící kontroly se při příchodu faktury od dodavatele do organizace postupuje: 

a. Hlavní účetní fakturu schválí a předá dále příkazci operace ke schválení  

b. Hlavní účetní fakturu spojí s příslušnou objednávkou, schválí a předá k proplacení 

c. Příkazce operace fakturu spojí s příslušnou objednávkou, zkontroluje a schválí 
a předá ke schválení hlavní účetní  

24. Rozhodnutí o výši příspěvku od zřizovatele z hlediska řídící kontroly: 

a. schvaluje příkazce operace a hlavní účetní po vzniku nároku 

b. rozhodnutí se neschvaluje, schválí se až faktický příjem příspěvku v následné řídící 
kontrole 

c. schvaluje správce rozpočtu a zapíše očekávaný příjem do rozpočtu 

 

25. Z hlediska řídící kontroly se u faktury vydané postupuje následovně: 

a. Faktura vydaná už se z hlediska řídící kontroly neschvaluje v případě, že již byla 
schválená objednávka k ní 

b. Faktura vydaná se spojí s objednávkou od odběratele a schvaluje ji příkazce 
operace a hlavní účetní 

c. Faktury vydané se neschvalují 

26. Z hlediska řídící kontroly se u objednávek u dodavatele postupuje následovně: 

a. Odešle se objednávka dodavateli a poté se vyplní žádanka, která je předložena na 
schválení řediteli organizace. 
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b. Vyplní se žádanka o objednávku, kterou schválí příkazce operace a správce 
rozpočtu a teprve poté je organizace oprávněna objednat zboží/služby 
u dodavatele. 

c. Objednávky se řídící kontrolou neschvalují. 

27. Kterým dokladem se schvaluje např. příjem za stravné, příjem za vstupenky a další příjmy 
do pokladny? 

a. Takové příjmy se neschvalují 

b. Limitovaným příslibem 

c. Interním příjmovým dokladem 

28. Kterým dokladem před vznikem nároku se schvaluje např. školkovné či další příjmy za 
poskytované služby? 

a. Takové příjmy nelze odhadnout 

b. Limitovaným příslibem 

c. Ceníkem  

29. Jak se nazývá doklad, který se vystavuje na provozní potřeby běžné činnosti, které je 
nutno zajišťovat operativně, u nichž není znám dodavatel a výše? 

a. Individuální příslib 

b. Limitovaný příslib 

c. Doklad o předběžné řídící kontrole 

30. Považuje se za průkazný účetní doklad faktura přijatá, která nebyla schválena řídící 
kontrolou? 

ANO/NE 


