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vYHLÁŠKA
ze đ^e28. č,ervna2004,

kteľou se provádí zálkonč..3201200l Sb., o Íinančníkontľole ve veřejné spľávě a o změně
někteľých zákonů (zákon o finančníkontrole)o ve znění zátkona č,.309ĺ200ŻSb., zákona č.
320ĺ2002 Sb. a zákona č. 12312003 Sb.
Změna:274lŻ0I8 sb
Ministerstvo financí stanoví podle $ 33 zákona č,.3201200I Sb., o ťtnančníkontrole ve
veřejné správě a o změně někteqých zákonů (zákon o ťtnančníkontrole), vę zněĺízźlkona č'
30912002 Sb., zákona č). 32012002 Sb. a zákona č:' 12312003 sb., (dále jen ''zákon'') bližší
pođrobnostio kontľolních metodách a kontrolních postupech a upravuje strukturu, rozsah,
postup a termíny předkládání zprźx o v,ýsledcích finančníchkontrol:

Bližšípodľobnosti o kontrolních metodách
$1
(1) Kontrolní metody

o tom, zdaa jak

a

jejich ýběľ sloužík zajištění objektivnosti

a

úplnosti informací

a) oľgán veřejné spľávy [$ 2 písm. a) zźlkonaf, jeho vedoucí zaměstnanci a ostatní zaměstnanci
plní stanovené úkoly a schválené záměry a cíle tohoto orgánu,

b) kontrolovaná osoba [$ 2 písm. b) zákona] plní požadavky, kteľéjsou předmětem ťrnanční

kontľoly.

(2) Výběr kontrolních metod musí zabezpečit, aby shĺomažděĺéinformace

o

kontroly byly
skuteěnostech tvořících předmět ťĺranční

a) ýznamné pro stanovené konkrétní cíle [$ 5 písm. d) zź./ľroĺĄtéto kontroly,
b) spolehlivé zejméĺa s přihlédnutím k jejich zdroji,
c) dostatečnépro přesvědčivost dokumentov aný ch

zj

ištění.

$2
(1) Kontľolní metoda porovnání se použije kpoznttnimíry souladu schválených zttměrťl
a cílů,se skutečnýrn stavem jejich plnění ve vztahu k prověřované činnosti a dodĺženíprávních

předpisů a opatření přijarých oľgány veřejné správy v mezích těchto právních předpisů.

(2) Kontrolní metodou poľovnání se prověří, zda se vyskytují odchylky mezi zjištěnými

informacemi o hospodaření orgĺínuveřejné správy, právnické nebo Ęické osoby s veřejnými
prostředky a údaji o plánování, přípľavě a uskutečňovánífinančních nebo majetkoqých operací

někteĺ1ych souvisejícíchzźtkoni(rozpočtovápravidla), ve zněĺízélkonać,.4g3/2o}o Sb., zákona
č. l4I/2o0I Sb., zákona č,. I87l200l Sb., zákona č).32012001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb.,
zźtkoĺač,.20212002Sb., zákona č,.320/2002 Sb' a zákona č,.479/2003 sb'

2) Například zélkon č,' 56311991 Sb'' ve zněĺi pozdějších předpisů, zákon č. 128/ŻoO0 Sb.' o
obcích (obecní zÍízení),ve znění zźtkona č,. 2731200I Sb., zákona č). 320/2O0I Sb'' zákona č.
4501200I Sb., ziĺkona č,.3II/2002 Sb., zákona č,. 313/2002 Sb., zákona č,. 59/2003 Sb. a zákona
č).22/2004 Sb., zĺákon č).129/2000 Sb., o kĺajích(kľajskéziízenl),ve znění zźtkoĺač.273/2OOI
Sb., zákona č. 3201200I Sb., zákona č,. 4501200I Sb., zákona č,. 23I/2O02 Sb., zákona č.
40412002 Sb. a zákona č'' 229/2003 Sb., zákon č. 131/2000 Sb'' o hlavním městě Praze,ve znění
zźĺkonač). I45/200l Sb., zákona č.2731200I Sb., zákona č' 320l2OoI Sb., zákona č,' 450l20ol
Sb., zĺíkonač. 3IIlŻ002 Sb', zákona ě. 312/2002 Sb', zákona č. 32O/2OO2 Sb. a ziákona č.
22/2004 Sb., a zźtkon č,. 2I9/20oO Sb., o majetku Českérepubliky a jejím vystupování v

právních vzÍazich, ve znění zćtkona č). 49212000 Sb', zákona č' 229l20OI Sb', zákona č'
320/200I Sb., ziíkona č. 50Il200I Sb., zákona č,.20212002 Sb., zákona č,.28012002 Sb., zákona
č). 476/2002 Sb., zákona ě. 88/2003 Sb', zákona č,.35412003 Sb., zákona č. 480/2003 Sb' a
zźlkonač,.4I/2004 sb.
3) $ 4 zttkona č,.22lI997 Sb., o technických požadavcich na qýrobky a o změně a dop|nění
někter'-ich zźtkonű,ve zněnizélkonač.7Il2000 Sb. a zákona č,.Ż05/2002 sb'
4) Napfüladzźtkonč).563/199l Sb., o účetĺrictví,
ve znění pozdějších přeđpisů.

5) Například zétkon č,' 218/2000 Sb., o
souvisej ícíchzákonů (ľozpočtová pľavidla),

ľozpočtoýchpľavidlech a
v

o

e znéĺipozđějšíchpředpisů.

6) $ 2 zźtkona č' 22712000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně
(zźů<ono elektronickém podpisu).

změně někteých

někteýh dalšíchzákonů

7) $ 18 zźtkoĺač). 552lI99I Sb., o státní kontrole, ve zĺěnípozdějšíchpředpisů
8) $ 25 odst.4 zźtkonač,.255l20IŻSb., o kontrole (kontro1nířád),vezĺěnízétkonač,'|83l2O17

sb.

9) $ 15 vyhlášky č,.51812004 Sb'' kterou se pľovádí zákonč,.43512004 Sb., o zaměstnanosti, ve
znění pozdějších předpisů.
10) $ 18 odst' 5 zákoĺa č,. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, vę zněnípozdějších
předpisů.
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