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Vážení,
obracím se na Vás v souvislosti s povinností kontrolních orgánů veřejné správy
průběžně informovat Ministerstvo financí o závažných zjištěních z vykonaných
finančních kontrol podle § 22, odst. 6 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o finanční kontrole“).
Ustanovení § 22, odst. 6 zákona o finanční kontrole ukládá orgánům veřejné správy
informovat Ministerstvo financí o zjištěních z vykonaných finančních kontrol,
na jejichž základě oznámily státnímu zástupci nebo policejním orgánům skutečnosti
nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin a dále o zjištěních neoprávněného
použití, zadržení, ztráty nebo poškození veřejných prostředků v hodnotě přesahující
300 000 Kč. Tato povinnost je součástí zákona o finanční kontrole od 1. 1. 2002.
K zabezpečení splnění této povinnosti vytvořilo Ministerstvo financí informační
podporu – Modul závažných zjištění (dále jen „MZZ“), prostřednictvím kterého mohou
orgány veřejné správy předávat ministerstvu údaje o závažných zjištěních. Záměrem
ministerstva je poskytnout všem zainteresovaným subjektům maximální podporu pro
účinné plnění tohoto úkolu, zefektivnit zpracování informací a snížit administrativní
zátěž.
MZZ je součástí existujícího Informačního systému finanční kontroly ve veřejné
správě (IS FKVS), který orgány veřejné správy v současnosti využívají pro předávání
ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol. Tento nástroj poskytuje Ministerstvo
financí kontrolním orgánům veřejné správy bezúplatně.
Zpřístupnění MZZ orgánům veřejné správy navazuje na novelu vyhlášky 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., a která byla
provedena vyhláškou č. 274/2018 Sb. Tato vyhláška stanoví, že orgány veřejné
správy, které nevykonávají veřejnosprávní kontrolu ani nemají zřízen interní audit
podle zákona o finanční kontrole, budou ministerstvu předávat jen průběžné
informace podle § 22, odst. 6 zákona o finanční kontrole bez nutnosti předávání
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ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol. Toto ustanovení se aplikuje poprvé
v roce 2020 při vykazování údajů za rok 2019. V důsledku této změny dochází
k významnému zjednodušení vykazovacích povinností v oblasti finanční kontroly.
Předávání informací podle § 22, odst. 6 zákona o finanční kontrole bude
od 1. 1. 2020 probíhat výhradně v elektronické podobě prostřednictvím MZZ.
V zájmu snižování administrativní zátěže se doporučuje orgánům veřejné správy
využívat MZZ pro předávání informací o závažných zjištěních již v roce 2019.
Pro přístup do webové aplikace MZZ je nezbytné splnit podmínku přístupového
oprávnění a příslušné verze internetového prohlížeče. Přístupové oprávnění pro
kontrolní orgány do MZZ se provádí prostřednictvím autentizační služby datové
schránky. Přístup do MZZ podporují internetové prohlížeče ve verzích MS Internet
Explorer verze 8.0 a vyšší, Google Chrome verze 32 a vyšší, Opera verze 18 a vyšší
a Mozilla Firefox verze 27.0 a vyšší.
V této souvislosti mně dovolte Vás informovat, že odbor Analýza a hlášení
nesrovnalostí, do jehož působnosti problematika hlášení závažných zjištění
na ministerstvu náleží, zpracoval uživatelskou příručku, jak s MZZ krok za krokem
pracovat. Uživatelská příručka, která je přílohou mého dopisu, je zveřejněna
na internetových stránkách ministerstva na odkaze https://fkvs.mfcr.cz/mkp/app/.
V případě problémů při vyplňování závažných hlášení v MZZ či zájmu ze strany
kontrolních orgánů je uvedený odbor ministerstva připraven poskytnout uživatelům
tohoto modulu potřebnou podporu a školení. Kontaktní osobou je Milada Kuželková
(e-mail: milada.kuzelkova@mfcr.cz, tel.: 257 042 737).
Ministerstvo financí bude průběžně uživatelskou příručku upravovat ve vazbě
na podněty, které vyplynou z využívání tohoto modulu. Cílem je, aby MZZ
bezproblémově a plnohodnotně sloužil potřebám všech uživatelů.
Dovoluji si Vás požádat o vstřícnost při zavádění MZZ do užívání a věřím,
že společným úsilím se nám to podaří s minimálními problémy. Současně prosím
o zabezpečení předání této informace příslušným osobám Vašeho úřadu, které
odpovídají za plnění oznamovací povinnosti podle § 22, odst. 6 zákona o finanční
kontrole a organizacím ve Vaší působnosti, na které se povinnost rovněž vztahuje.
Děkuji za spolupráci.
S pozdravem

Ing. Barbora
Boschat
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