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STANOVISKO
ODBORU CENTRÁLNÍ HARMONIZAČNÍ JEDNOTKA 

Č. 3/2018

Dotaz

Může orgán veřejné správy při provádění schvalovacích postupů 
předběžné řídicí kontroly podle § 26 zákona o finanční kontrole 
používat elektronické prostředky (např. informační systém)? Jaké 
jsou v případě použití elektronických prostředků požadavky na 
podpis osob zajišťujících řídicí kontrolu? 

ZAŘAZENÍ DOTAZU

PRÁVNÍ PŘEDPIS

 zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
ve znění pozdějších předpisů

 vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých předpisů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů

SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ 
PŘEDPISY

 zákon č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.

KLÍČOVÁ SLOVA řídicí kontrola, elektronické prostředky, elektronický podpis, 

DATUM ZPRACOVÁNÍ 22. května 2018

ZPRACOVATEL Oddělení 4701 – Harmonizace interního auditu

Stanovisko
Schvalovací postupy předběžné řídicí kontroly můžou být prováděny v papírové 
i elektronické podobě. V případě využití elektronických prostředků zákon 
nevyžaduje použití kvalifikovaného, uznávaného nebo zaručeného elektronického 
podpisu. Pro účely řídicí kontroly, je dostatečný i nezměnitelný záznam 
v informačním systému. 
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Odůvodnění: 

Schvalovací postupy řídicí kontroly jsou řídicím a kontrolním mechanismem uvnitř 
orgánu veřejné správy. Povaha dokladů o provedení řídicí kontroly (záznam o provedení 
předběžné řídicí kontroly, pokyn k přijetí veřejných příjmu, pokyn k plnění veřejných 
výdajů) je interního charakteru. Zákon o finanční kontrole nespecifikuje formální 
náležitosti těchto dokladů. To znamená, že schvalovací proces řídicí kontroly může 
probíhat i jen v elektronické podobě a doklady o provedení řídicí kontroly nemusí mít 
tištěnou podobu. Možnost použít při řídicí kontrole elektronické prostředky dále 
připouští vyhláška č. 416/2004 Sb., v § 16. 

Zákon o finanční kontrole ani prováděcí vyhláška č 416/2004 Sb. nevyžadují, aby 
dokumenty řídicí kontroly byly podepsány kvalifikovaným, uznávaným nebo zaručeným 
elektronickým podpisem podle zákona č. 297/2016 Sb.  Vyhláška č. 416/2004 Sb. 
v ustanovení § 16 upravuje pouze postup v případě, že se organizace sama rozhodne 
používat elektronický podpis. Pro účely řídicí kontroly je postačující prokázání identity 
podepisujícího nezměnitelným záznamem v informačním systému (přihlášení pomocí 
přihlašovacího jména a hesla a informace o datu provedení záznamu).


