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Ministerstvo financí vydává na základě § 7 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 

předpisů metodický pokyn, kterým se ruší vybrané metodické pokyny a další metodické 

materiály. 

Následující metodické pokyny se zrušují: 

 Pokyn CHJ č. 5, 3/2004 - Metodická pomůcka obsahující výklad pojmů, podklady a pokyny 

pro hlášení zjištěných nesrovnalostí s vazbou na Nejvyšší státní zastupitelství a Evropský úřad 

pro potírání podvodných jednání (OLAF) 

 Pokyn CHJ č. 6, 4/2004 - Pokyn k jednotnému uplatňování závazných pravidel a doporučení 

pro systém řízení rizik v orgánech veřejné správy 

 Pokyn CHJ č. 7, 4/2004 - Pokyn pro jednotné provádění kontroly vzorku operací a projektů v 

rámci strukturálních fondů a Fondu soudržnosti 

 Pokyn CHJ č. 8, 4/2004 - Pokyn ke zpracování plánů činnosti útvary interního auditu na 

základě analýzy rizik pro strukturální fondy a Fond soudržnosti 

 Pokyn CHJ č. 9, 5/2004 - Pokyn pro výkon auditu shody v orgánech veřejné správy 

 Pokyn CHJ č. 16, 9/2004 - Metodická pomůcka pro audit výkonu v orgánech veřejné správy 

 Pokyn CHJ č. 4, 1/2005 - Pokyn upravující metodiku výběru vzorku pro prověřování 

správnosti operací při výkonu finanční kontroly ve veřejné správě 

 Pokyn CHJ č. 17, 3/2005 - Metodická příručka pro výkon řídící kontroly v orgánech veřejné 

správy 

 Pokyn CHJ č. 13, 4/2006 - Pokyn k postupu při zpracovávání prohlášení při ukončení pomoci 

ze strukturálních fondů a prohlášení při ukončení projektu z Fondu soudržnosti - (pro 

programovací období 2000 – 2006, resp. 2004 – 2006) 

 Pokyn CHJ č. 2, 9/2009 - Pokyn k jednotnému uplatňování závazných pravidel a doporučení 

pro výkon interního auditu v orgánech veřejné správy. Září 2009 – 1. novelizace 

 Pokyn CHJ č. 1, 10/2009 - Pokyn k jednotnému uplatňování procesních pravidel při výkonu 

veřejnosprávní kontroly na místě a při realizaci následných opatřeních s touto kontrolou 

souvisejících (s komentářem). Říjen 2009 -Aktualizace  

 Pokyn CHJ č. 12, 11/2009 - Pokyn upravující metodiku hlášení nesrovnalostí zjištěných při 

implementaci strukturálních fondů, Fondu soudržnosti, Evropského rybářského fondu a v 

rámci financování společné zemědělské politiky Evropskému úřadu pro boj proti podvodům 

(OLAF). Listopad 2009 – 2. Novelizace 

 Pokyn CHJ č. 3, 3/2011 – Pokyn upravující metodiku výkonu finančního auditu ve veřejné 

správě 

 Metodická pomůcka k nastavení řídící kontroly podle COSO ERM se zaměřením na řízení 

rizik v orgánech státní správy, 1/2007 

 


