
"1) Žádám laskavě o poskytnutí informace, zda na Ministerstvu financí ČR existuje jakýkoliv 
aktuální časový či jiný plán, který se vztahuje k legislativním změnám zákona č. č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole, nebo aktuální návrh nového zákona, který by měl tento zákon  
o finanční kontrole nahradit. Pokud existuje, prosím o jeho poskytnutí. 
2) Žádám laskavě o poskytnutí informace, zda v současnosti existuje na Ministerstvu financí ČR 
jakýkoliv aktuální návrh novely zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, nebo aktuální návrh 
nového zákona, který by měl tento zákon o finanční kontrole nahradit. Pokud existuje, prosím o 
jeho poskytnutí. 
3) Žádám o poskytnutí informace, která osoba na Ministerstvu financí ČR je pověřena 
vypracováním návrhu novely zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, nebo vypracováním 
návrhu zákona, který by měl tento zákon o finanční kontrole nahradit, a zda tato osoba bude  
o své práci v této oblasti poskytovat jakékoliv informace a také jak často je bude poskytovat  
a jakým způsobem." 
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Věc:  Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 

Vážený pane, 
 
 na Ministerstvo financí bylo dne 18. ledna 2018 doručeno Vaše podání se žádostí 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů. Žádáte o poskytnutí informací v tomto znění: 
 
"1) Žádám laskavě o poskytnutí informace, zda na Ministerstvu financí ČR existuje jakýkoliv 
aktuální časový či jiný plán, který se vztahuje k legislativním změnám zákona č. č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole, nebo aktuální návrh nového zákona, který by měl tento zákon  
o finanční kontrole nahradit. Pokud existuje, prosím o jeho poskytnutí. 
2) Žádám laskavě o poskytnutí informace, zda v současnosti existuje na Ministerstvu financí 
ČR jakýkoliv aktuální návrh novely zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, nebo aktuální 
návrh nového zákona, který by měl tento zákon o finanční kontrole nahradit. Pokud existuje, 
prosím o jeho poskytnutí. 
3) Žádám o poskytnutí informace, která osoba na Ministerstvu financí ČR je pověřena 
vypracováním návrhu novely zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, nebo vypracováním 
návrhu zákona, který by měl tento zákon o finanční kontrole nahradit, a zda tato osoba bude  
o své práci v této oblasti poskytovat jakékoliv informace a také jak často je bude poskytovat  
a jakým způsobem." 
 
 
 Ad 1) 

 Vláda každý rok schvaluje svým usnesením plán legislativních prací vlády na daný rok, 
který je po schválení dostupný na internetových stránkách vlády: https://www.vlada.cz/cz/jednani-
vlady/. 

 
 V roce 2018 Ministerstvo financí plánuje technickou novelu zákona č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, s navrhovanou účinností od 1. ledna 2020. Tato 
připravovaná novela bude upravovat pouze rozsah povinných subjektů (orgánů veřejné správy), 
které mají povinnost zavést systém řízení a kontroly veřejných financí, a to v souladu se 
směrnicí 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 o požadavcích na rozpočtové rámce členských 
států. Žádné jiné změny tato novela navrhovat nebude.  
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 Podle navrhovaného plánu legislativních prací má být návrh novely předložen vládě 
do konce června 2018. Návrh textového znění zákona je nyní teprve zpracováván, a proto jej 
zatím nelze poskytnout. 
 
 Ad 2) 
 S ohledem na odpověď na dotaz pod bodem 1) je odpověď na tento dotaz 
bezpředmětná. 
 
 Ad 3) 

 Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a jeho případné 
změny, jsou v gesci odboru 47 – Centrální harmonizační jednotka Ministerstva financí. Odbor 47 – 
Centrální harmonizační jednotka průběžně informuje o svých aktuálních činnostech, a to jednak 
formou zveřejňování na internetových stránkách Ministerstva financí, a jednak formou rozesílání 
e-mailů všem zájemcům, kteří o to požádali prostřednictvím e-mailu adresovaného  
na chj@mfcr.cz.  

 
Kontaktní osobou je Mgr. Jana Kranecová, Ph.D., jana.kranecova@mfcr.cz, +420 257 044 624. 
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