
 

 

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 12. září 2012 č. 671 

 
o centralizaci auditů na Ministerstvu financí - změně nastavení 

auditního systému u prostředků čerpaných ze strukturálních fondů, 
Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu  

 
 

 
             Vláda 

 
             I. bere na vědomí informace, obsažené v části II a III materiálu č.j. 931/12; 
 
            II. souhlasí s centralizací auditů na Ministerstvu financí - změnou nastavení 
auditního systému u prostředků čerpaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti 
a Evropského rybářského fondu tak, jak je uvedeno v části III materiálu č.j. 931/12; 
 
           III. schvaluje  
 
                1. použití vládní rozpočtové rezervy v roce 2012 ve výši 24 817 tis. Kč pro 
kapitolu 312 - Ministerstvo financí na zabezpečení centralizace auditů na Ministerstvu 
financí, 
 
                2. s účinností od 1. ledna 2013 
 
                    a) zajištění jednotného výkonu auditní činnosti pro prostředky čerpané ze 
strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu z úrovně   
Ministerstva financí (Auditní orgán), 
 
                    b) ukončení výkonu činnosti pověřených subjektů auditního orgánu,     
převod systemizovaných míst včetně finančních prostředků u dotčených ministerstev               
a zřízení nových systemizovaných míst podle přílohy tohoto usnesení na kapitolu       
312- Ministerstvo financí (Auditní orgán), 
 
                    c) postup v souladu s § 18 odst. 1 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb.,            
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v případě, že dislokace          
Auditního orgánu bude řešena formou komerčního pronájmu; 
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             IV. ukládá 
 
                1.  ministru financí 
 
                    a) zajistit plnou funkčnost Auditního orgánu v souladu se schválenou 
změnou nastavení auditního systému od 1. ledna 2013, 
 
                    b)  navýšit ve vládním návrhu státního rozpočtu na rok 2013 rozpočet  
kapitoly 312 - Ministerstvo financí nad rámec schváleného objemu výdajů pro rok 
2013 o částku 108 221 tis. Kč pro financování centralizace auditů, 
 
                    c) promítnout do vládního návrhu státního rozpočtu na rok 2013 změny 
podle přílohy  tohoto usnesení vlády, 
 
                2. ministrům financí a zemědělství ukončit do 31. prosince 2012 smlouvu 
mezi Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem financí, o výkonu auditu prostředků 
čerpaných z Evropského rybářského fondu, 
 
                3. ministru financí ve spolupráci s ministry pro místní rozvoj, životního    
prostředí, práce a sociálních věcí, školství, mládeže a tělovýchovy, průmyslu a         
obchodu, dopravy a zemědělství připravit do 15. listopadu 2012 oboustranně odsouhla-
sené protokoly o převodu dokumentace v souvislosti s rozhodnutím o centralizaci   
auditů na Ministerstvu financí mezi příslušným ministerstvem a Ministerstvem financí, 
 
                4. ministru financí zahájit do 30. září 2012 s primátorem hlavního města 
Prahy a předsedy regionálních rad regionů soudržnosti jednání o ukončení smlouvy 
o výkonu auditu při realizaci operačních programů spolufinancovaných z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu, 
 
                5. ministru pro místní rozvoj ve spolupráci s ministry životního prostředí, 
práce a sociálních věcí, školství, mládeže a tělovýchovy, průmyslu a obchodu a dopra-
vy zabezpečit vhodné ukončení současných mzdových projektů Operačního programu 
Technická pomoc včetně finančního vypořádání tak, aby organizační změna ve výkonu 
auditů neměla negativní dopad na způsobilost výdajů a naplnění cílů a výstupů z těchto 
projektů (např. podstatná změna projektu před jeho ukončením); 
 
             V. zrušuje ke dni 1. ledna 2013 
 
                1. usnesení vlády ze dne 11. července 2007 č. 760, o zajištění výkonu funkcí 
auditního orgánu a pověřených subjektů auditního orgánu, 
 
                2. usnesení vlády ze dne 13. srpna 2007 č. 884, k zabezpečení administrativ-
ních kapacit auditního orgánu a pověřených subjektů auditního orgánu potřebných pro 
zajištění auditních činností při čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů   
a Fondu soudržnosti Evropské unie na období let 2007 až 2013, 
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                3. usnesení vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1382, k Manuálu pro audit  
řídících a kontrolních systémů operačních programů spolufinancovaných v programo-
vém období let 2007 až 2013 z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského 
sociálního fondu, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu, 
 
                4. usnesení vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1383, o způsobu řešení úhrady 
nákladů na zabezpečení administrativních kapacit auditního orgánu a pověřených    
subjektů auditního orgánu při zajištění auditních činností při čerpání finančních      
prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie na období let 
2007 až 2013; 
 
            VI. doporučuje primátorovi hlavního města Prahy a předsedům regionálních 
rad regionů soudržnosti spolupracovat s ministrem financí při realizaci centralizace 
auditů na Ministerstvu financí. 
 
 
 
Provedou: 

ministři financí, 
zemědělství, 
pro místní rozvoj,  
životního prostředí, 
práce a sociálních věcí, 
školství mládeže a tělovýchovy,  
průmyslu a ochodu,  
dopravy 
 
Na vědomí: 

předsedové regionálních rad  
regionů soudržnosti, 
primátor hlavního města Prahy 
 
 
 

 Předseda vlády 
 RNDr. Petr Nečas, v. r.  

  
 
 


