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Vážení, 

obracím se na Vás v souvislosti s plněním povinnosti vykazování výsledků finančních 
kontrol formou zprávy o výsledcích finančních kontrol za rok 2021 dle ustanovení 
§ 22 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) a ustanovení § 32 a § 33 vyhlášky 
č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole (dále jen „vyhláška 
č. 416/2004 Sb.“). 

Zprávu o výsledcích finančních kontrol zpracovávají orgány veřejné správy 
definované v ustanovení § 2 písm. a) zákona o finanční kontrole. Výjimku z této 
povinnosti upravuje ustanovení § 32 odst. 3 vyhlášky č. 416/2004 Sb., které stanoví, 
že zprávu nemusí ministerstvu financí zasílat orgán veřejné správy, 
který nevykonává veřejnosprávní kontrolu a nezřídil funkci interního auditu 
(zejména některé příspěvkové organizace).  

Orgány veřejné správy, které vykonávají veřejnosprávní kontrolu nebo zřídily útvar 
interního auditu, zasílají zprávu o výsledcích finančních kontrol přímo Ministerstvu 
financí.  

Pro splnění vykazovací povinnosti Vás žádám o vyplnění přiloženého Formuláře 
zprávy o výsledcích finančních kontrol ve formátu EXCEL a zaslání vyplněného 
formuláře Ministerstvu financí datovou zprávou (přes datovou schránku), 
v termínu do 28. února 2022. Pokud je nutné převést  formulář také do formátu .pdf, 
prosím  o zaslání formuláře rovněž ve formátu EXCEL.  

Do předmětu datové zprávy prosím uveďte číslo jednací tohoto dopisu (MF-
31297/2021/4701-1).  

V příloze dopisu Vám zasílám tyto dokumenty: 

1. Formulář zprávy o výsledcích finančních kontrol ve formátu EXCEL – 
zde vyplňte požadované informace 

2. Metodický pokyn Centrální harmonizační jednotky č. 8 – Náležitosti 
roční zprávy o výsledcích finančních kontrol - zde naleznete podrobný popis 
struktury zprávy o výsledcích finančních kontrol a nejčastěji kladené otázky 
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3. Vyplněnou vzorovou zprávu o výsledcích finančních kontrol 

Zároveň si dovolujeme požádat obce, které jsou členem dobrovolného svazku obcí, 
aby informovaly v rámci jejich dobrovolného svazku obcí o povinnosti předat zprávu 
o výsledcích finančních kontrol Ministerstvu financí. Povinnost předávat zprávu 
o výsledcích finančních kontrol se vztahuje pouze na dobrovolné svazky obcí, 
které v roce 2021 vykonávaly veřejnosprávní kontrolu nebo mají zřízen útvar 
interního auditu. 

Ministerstvo financí je připraveno poskytnout metodickou pomoc v souvislosti 
s vypracováním a předáním zprávy o výsledcích finančních kontrol. V případě 
jakýchkoliv dotazů týkajících se této problematiky se můžete obrátit také 
na Mgr. Aranku Stejskalovou (Aranka.Stejskalova@mfcr.cz, tel: 257 043 402). 

S pozdravem 
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