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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, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Navazuje na sněmovní tisk č. 595
z 6. volebního období PS PČR)
Lhůta pro projednání Senátem
uplyne 1. února 2013

2013

ZÁKON
ze dne

2012,

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, a zákon
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o finanční kontrole
Čl. I
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 123/2003 Sb.,
zákona č. 426/2003 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č.
626/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb.,
zákona č. 298/2007 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., a zákona č.
341/2011 Sb., se mění takto:
1.

V § 2 písm. b) a j) a v § 8a se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy
„Evropské unie“.

2.

V § 2 písm. c) a e) se slovo „finanční“ nahrazuje slovem „veřejnosprávní“ .

3.

V § 2 písm. d) se slovo „a“ nahrazuje čárkou a na konci textu písmene se doplňují slova
„a v regionální radě regionu soudržnosti předseda regionální rady regionu soudržnosti“.

4.

§ 3 včetně nadpisu zní:
„§ 3
Systém finanční kontroly

Systém finanční kontroly tvoří
a) kontrola jako součást finančního řízení v rozsahu stanoveném tímto zákonem za účelem
ověření skutečností rozhodných pro hospodaření s veřejnými prostředky, zejména při
vynakládání veřejných výdajů formou veřejné finanční podpory, a to před jejich
poskytnutím, v průběhu jejich použití a následně po jejich použití, vykonávaná orgány
veřejné správy (dále jen „veřejnosprávní kontrola“),
b) audit ve veřejné správě jako ověřovací, ujišťovací a konzultační činnost, zaměřená na
ověřování spolehlivosti řídících a kontrolních systémů ve veřejné správě a správnosti
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struktur oddělenými útvary orgánů veřejné správy, a
c) vnitřní kontrolní systém, zahrnující
1. řídící kontrolu jako součást vnitřního řízení orgánu veřejné správy při přípravě
operací před jejich schválením, při průběžném sledování jejich realizace až do jejich
konečného vypořádání a vyúčtování, jako činnosti, zajišťované vedoucími
zaměstnanci uvnitř orgánu veřejné správy,
2. interní audit jako ověřovací, ujišťovací a poradenskou činnost zaměřenou na
zdokonalování řídících a kontrolních systémů uvnitř orgánu veřejné správy,
přezkoumávání a vyhodnocování operací, která je vykonávaná nezávislým, funkčně a
organizačně od výkonných a řídících struktur odděleným útvarem orgánu veřejné
správy.“.
5.

Poznámka pod čarou č. 9 se včetně odkazů na poznámku pod čarou zrušuje.

6.

V § 5 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) V systému finanční kontroly Ministerstvo financí
a) působí jako centrální harmonizační jednotka všech součástí systému finanční kontroly,
zejména vytváří koncepci finanční kontroly, metodicky ji usměrňuje a koordinuje její
výkon,
b) stanoví hlavní zásady tvorby vzdělávacích programů v oblasti finanční kontroly, dohlíží
na jejich kvalitu a soulad s právními předpisy.“
7.

§ 6 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 11 zrušuje.

8.

§ 7 a 8 včetně nadpisů znějí:
„§ 7
Působnost Ministerstva financí a orgánů Finanční správy České republiky

(1) Ministerstvo financí vykonává veřejnosprávní kontrolu, nestanoví-li zvláštní právní
předpis12) jinak, u
a) organizačních složek státu, státních fondů, ostatních státních organizací a regionálních
rad regionů soudržnosti,
b) poskytovatelů veřejné finanční podpory, s výjimkou územních samosprávných celků,
c) osob, které jsou zapojeny do systému řízení nebo využívání prostředků Evropské unie
podle přímo použitelných předpisů Evropské unie.
(2) Finanční úřady vykonávají veřejnosprávní kontrolu, nestanoví-li zvláštní právní
předpis12) jinak, u organizačních složek státu, ostatních státních organizací a u příjemců
veřejné finanční podpory s výjimkou příjemců, kterým byla poskytnuta veřejná finanční
podpora z rozpočtů územních samosprávných celků.
(3) U ozbrojených sil, ozbrojených bezpečnostních sborů a u zpravodajských služeb
České republiky vykonává veřejnosprávní kontrolu pouze Ministerstvo financí; tato
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ozbrojených bezpečnostních sborů a zpravodajských služeb České republiky, pokud pro něj
z důvodu jeho zvláštního charakteru vydalo Ministerstvo financí zvláštní standardy podle
zákona o účetnictví2a) (dále jen „majetek zvláštního charakteru“).
§8
Působnost správce kapitoly státního rozpočtu
Správce kapitoly státního rozpočtu vykonává veřejnosprávní kontrolu u organizačních
složek státu a příspěvkových organizací, ke kterým plní zřizovatelské funkce.“.
Poznámka pod čarou č. 13) se, včetně odkazů na poznámku pod čarou, zrušuje.

9.

Za § 8a se vkládají § 8b a 8c, které znějí:
„§ 8b
Působnost zřizovatele veřejné výzkumné instituce

Zřizovatel veřejné výzkumné instituce vykonává veřejnosprávní kontrolu u veřejných
výzkumných institucí jím zřízených, nebo u těch, které vznikly z příspěvkových organizací
jím zřízených.
§ 8c
Působnost zřizovatele školské právnické osoby
Zřizovatel školské právnické osoby vykonává veřejnosprávní kontrolu u školských
právnických osob jím zřízených.“.
10.

§ 9 a 10 včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 7a) znějí :
„§ 9
Působnost územního samosprávného celku a městské části hlavního města Prahy

Územní samosprávný celek a městská část hlavního města Prahy vykonávají
veřejnosprávní kontrolu u příspěvkových organizací, ke kterým plní zřizovatelské funkce.
§ 10
Působnost poskytovatele veřejné finanční podpory
(1) Poskytovatel veřejné finanční podpory, která má být poskytnuta ze státního rozpočtu
nebo z jiných finančních prostředků státu nebo z finančních prostředků územního
samosprávného celku, vykonává předběžnou veřejnosprávní kontrolu u žadatelů o tuto
podporu a průběžnou a následnou veřejnosprávní kontrolu u příjemců, kterým byla tato
podpora poskytnuta.
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o veřejnou finanční podporu a u příjemců této podpory i v případě, že pro účely poskytované
podpory jsou současně poskytovány finanční prostředky státu nebo finanční prostředky
územního samosprávného celku, a to v celém rozsahu poskytované podpory.
(3) Poskytovatel veřejné finanční podpory podle přímo použitelných předpisů Evropské
unie upravujících evropské strukturální fondy a financování společné zemědělské politiky7a),
13a)
vykonává veřejnosprávní kontrolu u kontrolovaných osob zapojených do systému řízení
nebo využívání finančních prostředků z rozpočtu Evropské unie.“.
____________________________
Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních
o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu
soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27. července 2006 o Evropském rybářském
fondu . Nařízení Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském fondu
pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999.“.

7a)

11.

V § 11 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Pro výkon předběžné veřejnosprávní
kontroly se použijí ustanovení § 26 až 26d obdobně.“.

12.

V § 11 odst. 5 a 6 znějí :

„(5) Finanční úřady vykonávají veřejnosprávní kontrolu na místě u příjemců veřejné
finanční podpory za účelem ověření plnění podmínek stanovených rozhodnutím nebo
smlouvou o poskytnutí veřejné finanční podpory a povinností stanovených právními předpisy,
které je příjemce povinen v souvislosti s poskytnutím veřejné finanční podpory plnit.
(6) Ministerstvo financí nebo poskytovatel veřejné finanční podpory si mohou provedení
veřejnosprávní kontroly na místě vyžádat u místně příslušného finančního úřadu. V případě
vyžádání kontroly finanční úřad vykonává veřejnosprávní kontrolu v rozsahu vyžádání a
protokol o veřejnosprávní kontrole předává tomu, kdo si provedení kontroly vyžádal.“.
13.

V § 11 se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí:

„(7) Pokud jiný kontrolní orgán, než je finanční úřad, při výkonu veřejnosprávní kontroly
zjistí skutečnosti nasvědčující porušení rozpočtové kázně podle zvláštního právního předpisu8)
předá protokol o veřejnosprávní kontrole příslušnému finančnímu úřadu8a).
(8) Veřejnosprávní kontrolu zajišťují vedoucí orgánů veřejné správy nebo vedoucí
zaměstnanci, kteří zajišťují přímé uskutečňování operací při hospodaření s veřejnými
prostředky v těchto orgánech.
___________
8a)
§ 59 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.“.
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V § 13 se doplňuje odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 29 zní:

„(5) Při výkonu veřejnosprávní kontroly je kontrolní orgán oprávněn vyžádat si od
správce centrálního systému účetních informací státu, od kontrolované osoby nebo od jiného
kontrolního orgánu účetní záznamy kontrolované osoby též prostřednictvím centrálního
)
systému účetních informací státu za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem29 .
___________________________
29)

§ 1 odst. 3 a 4 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 304/2008 Sb.
Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných
účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a
o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška
o účetních záznamech).“.

15.

§ 13a se včetně nadpisu zrušuje.

16.

V § 22 odst. 6 úvodní části ustanovení se slova „vykonaných finančních kontrol
informují kontrolní orgány“ nahrazují slovy „vykonané veřejnosprávní kontroly a
z auditu ve veřejné správě informuje kontrolní orgán nebo orgán veřejné správy, který
podle tohoto zákona nebo přímo použitelných předpisů Evropské unie 7a) audit ve
veřejné správě vykonává (dále jen „auditní orgán“).“.

17.

V § 22 odst. 6 písm. a) se za slovo „orgán“ vkládají slova „nebo auditní orgán“.

18.

Část třetí včetně nadpisů zní:
„ČÁST TŘETÍ
AUDIT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ
Hlava I
PŮSOBNOST AUDITNÍCH ORGÁNŮ
§ 24
Působnost Ministerstva financí

(1) Ministerstvo financí vykonává audit ve veřejné správě, nestanoví-li zvláštní právní
předpis12) jinak, u
a) organizačních složek státu, státních fondů, ostatních státních organizací a regionálních
rad regionů soudržnosti,
b) poskytovatelů veřejné finanční podpory; pokud je poskytovatelem územní samosprávný
celek, vykonává audit u územního samosprávného celku pouze v případě, že pro účely
poskytované podpory jsou současně poskytovány finanční prostředky ze státního
rozpočtu, z Národního fondu nebo z jiných prostředků státu, a to v celém rozsahu
poskytované podpory,
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nebo právnických osob zřízených na základě zvláštního právního předpisu, které
hospodaří s veřejnými prostředky,
d) příjemců veřejné finanční podpory, poskytované ze státního rozpočtu,
e) právnických a fyzických osob, které jsou zapojeny do systému řízení nebo využívání
prostředků Evropské unie podle přímo použitelných předpisů Evropské unie.
(2) Předmětem auditu ve veřejné správě u ozbrojených sil, ozbrojených bezpečnostních
sborů a u zpravodajských služeb České republiky není hospodaření s majetkem zvláštního
charakteru.
§ 24a
Působnost auditních orgánů
(1) Správce kapitoly státního rozpočtu vykonává audit ve veřejné správě u organizačních
složek státu a příspěvkových organizací, ke kterým plní zřizovatelské funkce.
(2) Zřizovatel veřejné výzkumné instituce vykonává audit ve veřejné správě u veřejných
výzkumných institucí jím zřízených nebo u těch, které vznikly z příspěvkových organizací jím
zřízených.
(3) Zřizovatel školské právnické osoby vykonává audit ve veřejné správě u školských
právnických osob jím zřízených.
(4) Územní samosprávný celek a městská část hlavního města Prahy vykonává audit ve
veřejné správě u příspěvkových organizací, ke kterým plní zřizovatelské funkce. Obec nebo
městská část hlavního města Prahy, která má méně než 15 000 obyvatel a současně nezřizuje
více než 2 příspěvkové organizace, není povinna vykonávat audit ve veřejné správě.
(5) Poskytovatel veřejné finanční podpory vykonává audit ve veřejné správě u žadatelů
o veřejnou finanční podporu a u příjemců veřejné finanční podpory, i v případě, že pro účely
poskytované podpory jsou současně poskytovány finanční prostředky státu, územních
samosprávných celků nebo regionálních rad regionů soudržnosti, a to v celém rozsahu
poskytované podpory.
§ 24b
Společná ustanovení k působnosti auditních orgánů
(1) Auditní orgány při výkonu auditu ve veřejné správě ověřují
a) spolehlivost řídícího a kontrolního systému osoby, u které je audit vykonáván (dále jen
„auditovaná osoba“) se zaměřením na přiměřenost a účinnost jí vykonaných finančních
kontrol podle § 3,
b) správnost operací souvisejících s veřejnými příjmy a veřejnými výdaji zajišťovanými
auditovanou osobou.
(2) Auditní orgán při výkonu auditu ve veřejné správě u auditované osoby, kterou je
příjemce veřejné finanční podpory, ověřuje pouze správnost operací.
(3) Vedoucí orgánu veřejné správy zajišťuje funkční nezávislost útvaru nebo zvlášť
pověřeného zaměstnance, kteří vykonávají audit ve veřejné správě, a zajišťuje i jejich

-7organizační oddělení od řídících a výkonných struktur. Pro jmenování a odvolání vedoucího
tohoto útvaru nebo pověřeného zaměstnance se použijí ustanovení § 29 odst. 2 a 3 obdobně.
(4) Ministerstvo financí, správci kapitol státního rozpočtu a územní samosprávné celky
mohou v rámci zajišťování výkonu auditu ve veřejné správě pověřit k provádění jednotlivých
auditních ověřování podle odstavce 1 jiný orgán veřejné správy.
(5) Pro plánování auditu ve veřejné správě se použije obdobně ustanovení § 30.
Hlava II
PROCESNÍ PRAVIDLA PRO VÝKON AUDITU VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ
§ 24c
(1) Při výkonu auditu ve veřejné správě se použijí procesní pravidla podle § 13 tohoto
zákona a mezinárodní auditorské standardy. Při výkonu auditu ve veřejné správě se nepoužijí
§ 11 písm. g), § 12 odst. 2 písm. e), § 15 až 19, § 20 odst. 2 a 3, § 22, 23, 25 a 26 zákona
o státní kontrole11) a § 15 a § 17 až 21 tohoto zákona.
(2) O skutečnostech zjištěných při výkonu auditu ve veřejné správě vyhotoví osoba, která
audit ve veřejné správě vykonala, zprávu o auditu ve veřejné správě. Součástí zprávy o auditu
ve veřejné správě je též doporučení ke zdokonalení systému finanční kontroly, k předcházení
nebo zmírnění rizik a v případě zjištění nedostatků doporučení k jejich nápravě.
(3) Auditní orgán, který audit ve veřejné správě vykonává, poskytne auditované osobě
návrh zprávy o auditu a seznámí ji se získanými poznatky. Auditovaná osoba je oprávněna
zaujmout k návrhu této zprávy písemné stanovisko. Lhůtu k zaujetí stanoviska stanoví auditní
orgán, který audit ve veřejné správě vykonává; tato lhůta nesmí být kratší než 5 pracovních
dní. Toto stanovisko, pokud mu auditní orgán zcela nevyhoví, musí být přiloženo ke zprávě
o auditu ve veřejné správě spolu s vysvětlením, z jakých důvodů stanovisku nebylo vyhověno.
(4) Auditní orgán, který audit ve veřejné správě vykonal, je povinen zprávu o auditu ve
veřejné správě předat auditované osobě; dnem doručení zprávy o auditu je audit ve veřejné
správě ukončen.
(5) Auditovaná osoba je povinna písemně informovat auditní orgán o přijetí a plnění
opatření k nápravě zjištěných nedostatků, a to v termínu stanoveném ve zprávě o auditu ve
veřejné správě.“.

19.

V § 25 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „(dále jen „zásady spolehlivého
řízení“)“.

20.

V § 25 odst. 2 písm. e) se slova „uvedenými v odstavci 1“ zrušují.

21.

V § 25 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „a 24c“.

22.

V § 25 odst. 6 se za slovo „služby“ vkládají slova „a Vojenského zpravodajství“.
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V § 26 odst. 4 se slova „a pro její výkon se uplatní zejména kontrolní postupy podle § 6
odst. 2 písm. a)“ zrušují.

24.

V § 26 se doplňuje odstavec 6, který zní :

„(6) Předběžná kontrola se vykonává
a) před učiněním úkonu orgánu veřejné správy, kterým tomuto orgánu vzniká nárok orgánu
veřejné správy na veřejný příjem nebo jiné plnění (dále jen „nárok orgánu veřejné
správy“), anebo závazek orgánu veřejné správy k veřejnému výdaji nebo jinému plnění
(dále jen „závazek orgánu veřejné správy“),
b) po vzniku nároku orgánu veřejné správy nebo závazku orgánu veřejné správy.“.
25.

Za § 26 se vkládají nové § 26a až 26e, které včetně nadpisů znějí:
„§ 26a
Předběžná kontrola před vznikem nároku orgánu veřejné správy

(1) Výkon předběžné kontroly před vznikem nároku orgánu veřejné správy zajistí
příkazce operace.
(2) Příkazce operace prověří
a) soulad připravované operace se stanovenými úkoly, právními předpisy a opatřeními
přijatými orgány veřejné správy,
b) správnost připravované operace ve vztahu k dodržení kritérií, která byla přijata podle § 4,
c) zda byla přijata opatření k vyloučení nebo zmírnění provozních, finančních, právních a
jiných rizik, která se mohou při uskutečnění připravované operace vyskytnout,
d) věcnou správnost připravované operace a její doložení úplnými podklady.
§ 26b
Předběžná kontrola po vzniku nároku orgánu veřejné správy
(1) Výkon předběžné kontroly po vzniku nároku orgánu veřejné správy zajistí příkazce
operace a hlavní účetní.
(2) Příkazce operace prověří správnost určení dlužníka, výši a splatnost vzniklého nároku
orgánu veřejné správy.
(3) Hlavní účetní prověří soulad plánované a připravované operace se zákonem
o účetnictví, zda příkaz k uskutečnění příjmu vystavila oprávněná osoba a zda údaje uvedené
v příkazu k uskutečnění příjmu souhlasí s údaji v dokladech zakládajících nárok.
§ 26c
Předběžná kontrola před vznikem závazku orgánu veřejné správy
(1) Výkon předběžné kontroly před vznikem závazku orgánu veřejné správy zajistí
příkazce operace a správce rozpočtu.
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a) nezbytnost připravované operace k zajištění stanovených úkolů orgánu veřejné správy,
b) soulad připravované operace s právními předpisy, s opatřeními přijatými orgány veřejné
správy a správnost operace ve vztahu k dodržení kritérií, která byla přijata podle § 4,
c) zda byla přijata opatření k vyloučení nebo zmírnění provozních, finančních, právních a
jiných rizik, která se mohou při uskutečňování připravované operace vyskytnout,
d) věcnou správnost připravované operace a její doložení úplnými podklady.
(3) Správce rozpočtu prověří, zda připravovaná operace je v souladu se schválenými
veřejnými výdaji a programy, zda byla ověřena příkazcem operace v souladu s jeho
oprávněním, zda odpovídá pravidlům stanoveným právními předpisy pro financování činnosti
orgánu veřejné správy, zda byla prověřena s ohledem na rozpočtová rizika a zda byla
uskutečněna opatření k vyloučení nebo zmírnění těchto rizik.
(4) Příkazce operace může, je-li to účelné k zabezpečení provozních potřeb orgánu
veřejné správy vyplývajících z jeho běžné nebo pravidelné činnosti, navrhnout uskutečnění
operací, u nichž věřitel a výše závazku není předem známa. Přitom je povinen dodržet
ustanovení odstavce 2.
(5) Správce rozpočtu je v případě, že příkazce operace postupuje podle odstavce 4
povinen stanovit výši finančních prostředků, které je možno na úhradu těchto závazků
vynaložit a určit období, ve kterém je možno tyto prostředky použít.
(6) Při kontrole operací uskutečňovaných podle odstavce 4 se předběžná kontrola
u jednotlivých závazků nevykonává.
§ 26d
Předběžná kontrola po vzniku závazku orgánu veřejné správy
(1) Výkon předběžné kontroly po vzniku závazku orgánu veřejné správy zajistí příkazce
operace a hlavní účetní.
(2) Příkazce operace prověří správnost určení věřitele, výši a splatnost vzniklého závazku
a dodržení podmínek stanovených správcem rozpočtu podle ustanovení § 26c odst. 5.
(3) Hlavní účetní prověří soulad uskutečňované operace se zákonem o účetnictví, zda
příkaz k uskutečnění platby vystavila oprávněná osoba a zda údaje, uvedené v příkazu
k uskutečnění platby souhlasí s údaji v dokladech, zakládajících závazek.
§ 26e
Bližší pravidla činnosti pro výkon předběžné kontroly stanoví prováděcí právní předpis.“.
26.

V § 27 odst. 2 se slova „a pro její výkon se uplatní zejména kontrolní postupy podle § 6
odst. 2 písm. b) až d)“ zrušují.

27.

Za § 27 se vkládá nový § 27a, který včetně nadpisu zní:
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Zvláštní ustanovení pro výkon řídící kontroly
(1) Ministerstvo financí při výkonu řídící kontroly v rámci správy rozpočtových kapitol
Všeobecná pokladní správa, Státní dluh a Operace státních finančních aktiv, stejně tak jako
pro převody prostředků z účtů Národního fondu a z výnosů prodeje majetku státu
v privatizaci, použije postupy podle § 26 až 27 přiměřeně.
(2) Ministerstvo práce a sociálních věcí pro výkon řídící kontroly při poskytování dávek
důchodového pojištění, dávek státní sociální podpory, dávek nemocenského pojištění a výdajů
podpory v nezaměstnanosti, použije postupy podle § 26 až 27 přiměřeně.
(3) Orgány veřejné správy pro výkon řídící kontroly operací, probíhajících uvnitř účetní
jednotky mezi bankovními účty účetní jednotky, použijí postupy podle § 26 až 27 přiměřeně.
(4) Zřizovatel může u příspěvkové organizace ve své působnosti, která má méně než 5
zaměstnanců, stanovit pro výkon řídící kontroly použití postupů podle § 26 až 27 přiměřeně.“.

28.

V § 28 odst. 1 se za slovo „řídících“ vkládá slovo „a“.

29.

V § 29 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které
zní:

„k) ředitel úřadu regionální rady regionů soudržnosti po předchozím projednání s předsedou
regionální rady regionů soudržnosti, pokud jde o útvar interního auditu regionální rady
regionů soudržnosti.“.
30.

V § 29 odst. 4 se slova „následné veřejnosprávní kontroly podle § 11 odst. 4 až 6“
nahrazují slovy „auditu ve veřejné správě podle § 24 až 24c“.

31.

V § 29 odst. 5 se slova „podle § 8 odst. 1 u organizačních složek státu a příspěvkových
organizací ve své působnosti, územní samosprávné celky podle § 9 odst. 3 u svých
organizačních složek a příspěvkových organizací“ zrušují a slova „veřejnoprávní
kontroly podle části druhé tohoto zákona“ se nahrazují slovy „auditu ve veřejné správě
podle § 24 až 24c“.

32.

V § 29 odst. 6 se slovo „jak“ nahrazuje slovem „než“ a slova „obce a městské části
hlavního města Prahy“ se zrušují.

33.

V § 30 odst. 3 se za větu první vkládá věta „Jeho součástí je plán průběžného profesního
rozvoje, prostřednictvím něhož jsou vedoucí útvaru interního auditu a interní auditoři
povinni prohlubovat své znalosti, dovednosti a další schopnosti v zájmu udržení a
zdokonalení své odbornosti.“.
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V § 30 odst. 3 se slova „odbornou přípravu interních auditorů,“ zrušují.

35.

V § 30 odst. 4 se slova „veřejnosprávní a jiné kontroly uskutečněné“ nahrazují slovy
„veřejnosprávní kontroly, auditu ve veřejné správě a jiné kontroly uskutečněné“.

36.

V § 31 odst. 3 písm. a) se slova „vnitřního kontrolního systému“ nahrazují slovy
„systému finanční kontroly“.

37.

V § 33 se slova „§ 6 odst. 4 a § 22 odst. 5“ nahrazují slovy „§ 22 odst. 5 a § 26e“.
Čl. II
Přechodné ustanovení

Vedoucí orgánů veřejné správy zajistí zavedení systému finanční kontroly podle zákona
č. 320/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 6 měsíců ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
ČÁST DRUHÁ
Změna školského zákona
Čl. III
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona
č. 158/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb.,
zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 624/2006 Sb., zákona č. 217/2007 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 343/2007 Sb., zákona č. 58/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb.,
zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 242/2008 Sb., zákona č. 243/2008 Sb., zákona
č. 306/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 49/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,
zákona č. 378/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb. a zákona č.
331/2011 Sb., se mění takto:
1.

V § 174 odst. 2 písm. d) se slovo „předpisu,44)“ nahrazuje slovem „předpisu44)“.

2.

V § 174 odst. 2 se písmeno e) zrušuje.

3.

V § 174 odst. 4 se slova „až e)“ nahrazují slovy „až d)“.

4.

V § 174 odst. 12 se odkaz na poznámku pod čarou č. 40 a slova „a e)“ zrušují.
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Účinnost
Čl. IV
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

