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Praha 20. 6. 2018   

 
Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  

 
Vážená paní, 

na Ministerstvo financí bylo dne 12. června 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: 

"Žádám o informaci, zda povinný subjekt provedl od účinnosti nového občanského 
zákoníku finanční kontrolu u (jakékoli) právnické osoby, která je zapsaným spolkem, 
anebo zda možnost finanční kontroly je u zapsaných spolků vyloučena, popř. za 
jakých okolností ji lze provést." 

 
K tomu Vám Ministerstvo financí sděluje následující informace.  

 

Vzhledem k tomu, že zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, nabyl účinnosti dne 1. 1. 2014, odbor 17 – Kontrola poskytuje seznam 
vykonaných veřejnosprávních kontrol u spolků ode dne 1. 1. 2014 až doposud.   

Odbor 17 – Kontrola vykonal od roku 2014 veřejnosprávní kontrolu dle zákona 
o finanční kontrole u celkem 8 spolků, jakožto příjemců veřejné finanční podpory ze 
státního rozpočtu. Seznam těchto kontrol je v níže uvedené tabulce. Předmětem 
těchto kontrol byla správnost použití prostředků veřejné finanční podpory 
poskytnutých ze státního rozpočtu. 
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Finanční kontrolu u zapsaných spolků může dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
ve znění pozdějších předpisů, provádět  

• Ministerstvo financí a finanční úřady podle § 7 odst. 2 písm. c) zákona 
o finanční kontrole, 

• poskytovatel veřejné finanční podpory (např. dotace) podle § 8 odst. 2 
a § 9 odst. 2 zákona o finanční kontrole, 

• subjekty zapojené do implementační struktury fondů EU podle § 8a zákona 
o finanční kontrole. 

 

Kontrolovaná osoba – příjemce 
dotace 

Právní 
forma IČO Poskytovatel dotace Rok zahájení 

kontroly 

Asociace turistických oddílů 
mládeže ČR Spolek 44223846 333 Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy 2016 

Česká asociace extrémních 
sportů Spolek 47815647 333 Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy 2016 

Archiv výtvarného umění, o.s. Spolek 26639327 334 Ministerstvo kultury 2016 

Sdružení obrany spotřebitelů – 
Asociace, z. s. Spolek 22832793 322 Ministerstvo průmyslu a 

obchodu 2016 

Fotbalový klub Litoměřice Spolek 46771361 333 Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 2015 

TJ Střekov o.s. Spolek 00527033 333 Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 2015 

TJ Velké Hamry Spolek 16389298 333 Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 2015 

Český volejbalový svaz Spolek 00540285 333 Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 2015 
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Ve všech výše uvedených případech jde výlučně o finanční - veřejnosprávní kontrolu, 
která souvisí s poskytovanou veřejnou finanční podporou – tzn. finanční kontrolu 
zapsaného spolku lze provést pouze v případě, že zapsaný spolek je žadatelem 
nebo příjemcem veřejné finanční podpory. Předmětem kontroly je veřejná finanční 
podpora. 
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