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SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 10 Rozeslána dne 27. ledna 2020 Cena Kč 37,–

O B S A H :

23. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky

24. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona
č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb., ve znění vyhlášky č. 274/2018 Sb.
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ROZHODNUTÍ
PREZIDENTA REPUBLIKY

ze dne 22. ledna 2020

o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky

Podle čl. 63 odst. 1 písm. f) ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a § 80 odst. 1
zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších
zákonů,

vyhlašuji doplňovací volby

do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 32 a stanovím dny jejich konání na pátek
27. března 2020 a sobotu 28. března 2020.

Prezident republiky:

Zeman v. r.

Předseda vlády:

Babiš v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 20. ledna 2020,

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

ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.,
ve znění vyhlášky č. 274/2018 Sb.

Ministerstvo financí stanoví podle § 33 zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kon-
trole):

Čl. I

Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zá-
kon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o fi-
nanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb.,
zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb., ve
znění vyhlášky č. 274/2018 Sb., se mění takto:

1. § 16 zní:

„§ 16

(1) Schvalovací postupy řídící kontroly lze pro-
vádět v elektronické podobě.

(2) Při použití elektronických prostředků ve
schvalovacích postupech řídící kontroly nemusí pod-
pis povinných osob splňovat podmínky stanovené
zákonem o službách vytvářejících důvěru pro elek-
tronické transakce. Při použití informačního systé-
mu ve schvalovacích postupech řídicí kontroly může
podpis povinných osob nahradit nezměnitelný zá-
znam v informačním systému.“.

Poznámka pod čarou č. 6 se zrušuje.

2. V § 32 odst. 2 se slova „Správce kapitoly
státního rozpočtu, kraj a hlavní město Praha před-
kládají zprávu podle § 22 odst. 2 zákona“ nahrazují
slovy „Orgán veřejné správy předkládá zprávu“.

3. V § 32 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

4. V § 32 odst. 3 se text „§ 22 odst. 6“ nahra-
zuje textem „§ 22 odst. 5“.

5. V § 33 odst. 1 písm. c) se text „a § 9 odst. 1“
nahrazuje textem „ , § 9 odst. 1 a § 9a odst. 1“.

6. V § 33 odst. 1 písm. d) se text „a § 9 odst. 1“
nahrazuje textem „ , § 9 odst. 1 a § 9a odst. 1“.

7. V § 33 odst. 2 písm. e) se text „a § 9 odst. 2“
nahrazuje textem „ , § 9 odst. 2 a § 9a odst. 2“.

8. V § 33 odst. 2 písm. f) se text „a § 9 odst. 2“
nahrazuje textem „ , § 9 odst. 2 a § 9a odst. 2“.

9. V § 33 se za odstavec 4 vkládá nový odsta-
vec 5, který zní:

„(5) Informace o závažných zjištěních z vyko-
naných kontrol podle § 32 odst. 3 obsahuje stručný
popis zjištění.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

10. V § 33 odst. 6 se za slova „odstavce 1“
vkládá text „a 5“ a za slova „finančních kontrol“ se
vkládají slova „a v informaci o závažných zjiště-
ních“.

11. Za § 33 se vkládá nový § 33a, který zní:

„§ 33a

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol
podle ustanovení § 22 odst. 1 zákona obsahuje
alespoň

a) souhrnnou informaci o výsledcích finančních
kontrol orgánů veřejné správy podle § 32,

b) souhrnnou informaci o závažných zjištěních
podle § 22 odst. 5 zákona,

c) souhrnnou informaci o výsledcích finančních
kontrol Ministerstva financí,

d) souhrnnou informaci o výsledcích finančních
kontrol, které jsou zadávané do monitorovacího
systému podle zákona upravujícího podporu re-
gionálního rozvoje10), a
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e) souhrnnou informaci o kontrolních zjištěních
předaných k dalšímu řízení podle kontrolního
řádu8) ve sledovaném kalendářním roce, která
byla zaslána orgánům Finanční správy České
republiky jako podezření na porušení rozpoč-
tové kázně.“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlá-
šení.

Ministryně financí:

JUDr. Schillerová, PhD., v. r.

Sbírka zákonů č. 24 / 2020Strana 212 Částka 10



Sbírka zákonů 2020Částka 10 Strana 213



Sbírka zákonů 2020Strana 214 Částka 10



Sbírka zákonů 2020Částka 10 Strana 215



Sbírka zákonů 2020

Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – Walstead Moraviapress s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@walstead-moraviapress.com. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku
a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na
základěpočtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2020 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby –Distribuce: Walstead Moraviapress s. r. o.,
U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175,
e-mail – sbirky@walstead-moraviapress.com. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Ing. Jiří Hrazdil, Vranovská 16,
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihku-
pectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Olomouc: Zdeněk
Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,
nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 9:
DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5,
tel.: 283 872 605; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby
sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby
Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky
nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho
zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou
prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod
Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.

Strana 216 Částka 10

8591449 010016

20

ISSN 1211-1244


