
Vážení starostové, ředitelé krajských příspěvkových organizací, účetní … 
chtěli bychom Vám touto cestou poděkovat za spolupráci a úspěšné zvládání zadání ročních zpráv 
o výsledcích finančních kontrol za Vaši obec či organizaci za minulá období.  
 
!!!V roce 2019 došlo ke změně legislativy!!! 
Žádáme Vás, abyste při podávání zprávy za rok 2019 postupovali dle platné legislativy: zákon č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě (poslední novela 129/2019 Sb.); prováděcí 
vyhláška k zákonu o finanční kontrole č. 416/2004 Sb., (poslední novela 274/2018 Sb.); Metodický 
pokyn CHJ (Centrální harmonizační jednotky) č. 8 – „Náležitosti roční zprávy o výsledcích finančních 
kontrol za rok 2019 a dále“ a Uživatelská příručka k modulu závažných zjištění z vykonaných finančních 
kontrol. 
 
Stručné shrnutí změn v předkládání zpráv o výsledcích finančních kontrol (nově již za rok 2019): 

- zprávu předkládají obce a příspěvkové organizace, které mají zřízen interní audit. U obcí povinně 
ze zákona nad 15 tis. obyvatel nebo dobrovolně. U příspěvkových organizací, pokud mají zřízen 
interní audit. Dále obce, které vykonaly veřejnosprávní kontrolu (povinnost je stanovena v § 9 
zákona o finanční kontrole). Přehled – viz tabulka na str. 4 metodického pokynu CHJ č. 8  
https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky/2019/metodicky-pokyn-chj-c-8--nalezitosti-roc-
35639  

- povinné subjekty budou předkládat zprávu do IS FKVS provozovaného přímo Ministerstvem 
financí České republiky v termínu do 15. února následujícího roku; 
 

- dle § 22 zákona o finanční kontrole má orgán veřejné správy (obec, příspěvková organizace) 
povinnost informovat MFČR o závažných zjištěních (podání trestního oznámení na základě 
kontrolního zjištění, neoprávněné použití, zadržení, ztráta a poškození veřejných prostředků 
v hodnotě nad 300 tis. Kč) nejpozději do 1 měsíce od ukončení finančních kontrol. Nyní bude 
nutno vkládat tyto informace v průběhu roku do Modulu závažných zjištění IS FKVS 
provozovaného MFČR. Technická podpora na MFČR: Milada Kuželková (metodická podpora), 
tel.: 257 042 737 / Adam Gajger (správce systému), tel.: 257 044 723; 

 
- na odkazu: https://fkvs.mfcr.cz/mkp/app/ se bude možno přihlásit jak do Modulu ročních zpráv, 

tak i do Modulu závažných zjištění (v prohlížeči Internet Explorer je třeba v „Nastavení 
kompatibilního zobrazení“ přidat „mfcr.cz“ mezi zobrazované weby); 

- vyplňování Modulu ročních zpráv za rok 2019 není ještě zpřístupněno, čekáme na pokyny 
z MFČR; 

- Modul závažných zjištění je v současné době ve zkušebním provozu (začátek „ostrého“ provozu 
bude od 01.01.2020); 

- kraj již není zprostředkovatelem mezi obcemi a MFČR. 
 
 
V případě nejasností jsme Vám nadále k dispozici. 
Za oddělení interního auditu a kontroly KÚ JčK: 
 
Mgr. Karel Vaněk (pro obce okresu Č. Budějovice, Tábor), tel. 386 720 433  
e-mail: vanek@kraj-jihocesky.cz; 
Ing. Jana Černá (pro obce okresu Č. Krumlov, Písek, Prachatice), tel. 386 720 513  
e-mail: jcerna@kraj-jihocesky.cz; 
Ing. Miroslava Tomková (pro obce okresu J. Hradec, Strakonice), tel. 386 720 434                               
e-mail: tomkova@kraj-jihocesky.cz; 
Ing. Kateřina Beritová (pro příspěvkové organizace), tel. 386 720 118   
e-mail: beritova@kraj-jihocesky.cz 
 
V Č. Budějovicích, dne 28.11.2019 


