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Poučení o právech a povinnostech při kontrole 
 
Kontrolující je v souvislosti s výkonem kontroly oprávněn vstupovat do staveb, dopravních prostředků, 
na pozemky a do dalších prostor s výjimkou obydlí, jež vlastní nebo užívá kontrolovaná osoba anebo 
jinak přímo souvisí s výkonem a předmětem kontroly, je -li to nezbytné k výkonu kontroly. Do obydlí je 
kontrolující oprávněn vstoupit jen tehdy, je -li obydlí užívané k podnikání nebo provozování jiné 
hospodářské činnosti nebo v případě, kdy se mají prostřednictvím kontroly odstranit pochybnosti 
o tom, zda je obydlí užívané k těmto účelům, a nelze-li dosáhnout splnění účelu kontroly jinak. Vlastníci 
nebo uživatelé těchto prostor jsou povinni kontrolujícímu vstup umožnit (§ 7 zákona č. 255/2012 Sb., 
o kontrole, ve znění pozdějších předpisů, dále „KŘ“).  
 
Kontrolující je v souvislosti s výkonem kontroly dále oprávněn (§ 8 KŘ) : 
- požadovat prokázání totožnosti fyzické osoby, jež je přítomna na místě  kontroly, jde-li o osobu, 
která plní úkoly kontrolované osoby, nebo osobu, která může přispět ke splnění účelu kontroly;  
- provádět kontrolní nákupy, odebírat vzorky, provádět potřebná měření, sledování, prohlídky 
a zkoušky; 
- požadovat poskytnutí údajů, dokumentů a věcí vztahujících se k předmětu kontroly nebo 
k činnosti kontrolované osoby (dále jen „podklady“); v odůvodněných případech může kontrolující 
zajišťovat originální podklady; 
- pořizovat obrazové nebo zvukové záznamy; 
- v míře nezbytné pro průběh kontroly užívat technických prostředků kontrolované osoby, 
a to po předchozím projednání s kontrolovanou osobou; 
- vyžadovat od kontrolované osoby a povinné osoby další součinnost potřebnou k výkonu 
kontroly.   
Kontrolující je v souvislosti s výkonem kontroly povinen (§ 9 KŘ): 
- zjistit stav věci v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu kontroly a v závislosti na povaze 
kontroly doložit kontrolní zjištění potřebnými podklady; 
- šetřit práva a oprávněné zájmy kontrolované osoby, povinné osoby a třetí osoby;   
- předložit kontrolované osobě nebo povinné osobě pověření ke kontrole, a požádá-li 
o to kontrolovaná osoba nebo povinná osoba, též další dokument, který dokládá, že se jedná o osobu 
uvedenou v pověření ke kontrole; 
- vydat potvrzení o zajištěných originálních podkladech a pominou-li důvody jejich zajištění, 
neprodleně je vrátit; 
- umožnit kontrolované osobě účastnit se kontrolních úkonů při výkonu kontroly na místě, 
nebrání-li to splnění účelu nebo provedení kontroly; 
- vyhotovit protokol o kontrole a doručit jeho stejnopis kontrolované osobě.  
 
Kontrolovaná osoba je oprávněna (§ 10 KŘ): 
- požadovat po kontrolujícím předložení pověření ke kontrole a dalšího dokumentu, který 
dokládá, že se jedná o osobu uvedenou v pověření ke kontrole;  
- namítat podjatost kontrolujícího nebo přizvané osoby, jakmile se o ní dozví;  
- seznámit se s obsahem protokolu o kontrole; 
- podávat námitky proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole.  
Kontrolovaná osoba je povinna (§ 10 KŘ) vytvořit podmínky pro výkon kontroly, umožnit kontrolujícímu 
výkon jeho oprávnění stanovených tímto zákonem a poskytovat k tomu potřebnou součinnost a podat 
ve lhůtě určené kontrolujícím písemnou zprávu o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných 
kontrolou, pokud o to kontrolující požádá. 
 
Povinná osoba je povinna (§ 10 KŘ) poskytnout kontrolujícímu součinnost potřebnou k výkonu 
kontroly, nelze-li tuto součinnost zajistit prostřednictvím kontrolované osoby. Nesplní-li tuto 
povinnost, dopustí se přestupku.  
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Kontrolní orgán může k účasti na kontrole v zájmu dosažení jejího účelu přizvat fyzickou osobu 
(přizvaná osoba). Práva a povinnosti kontrolované osoby a povinné osoby vůči přizvané osobě se řídí 
přiměřeně ustanoveními tohoto zákona o právech a povinnostech kontrolované osoby a povinné osoby 
vůči kontrolujícímu (§ 6 KŘ). 

Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako kontrolovaná osoba 
nesplní povinnost vytvořit podmínky pro výkon kontroly, umožnit kontrolujícímu výkon jeho oprávnění 
stanovených KŘ a poskytovat k tomu potřebnou součinnost. Za spáchaný přestupek lze uložit pokutu 
do výše 500.000,- Kč.  

Zvláštní poučení o právech a povinnostech dle zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o finanční kontrole, dále 
“ZFK“): 
Zaměstnanci kontrolního orgánu mohou při veřejnosprávní kontrole vykonávané na místě u právnické 
nebo fyzické osoby, která je žadatelem o veřejnou finanční podporu nebo jejím příjemcem, používat 
kontrolní oprávnění podle tohoto zákona a podle kontrolního řádu pouze v rozsahu nezbytném ke 
splnění účelu této kontroly. Při zjištění nesrovnalostí v dokladech o dodávkách zboží nebo služeb 
hrazených z veřejných výdajů/veřejné finanční podpory u kontrolované osoby se použije přiměřeně 
postup dle KŘ. Kontrolní orgán je v takovém případě oprávněn vyžádat si doklady v rozsahu nezbytném 
k ověření příslušné operace, pokud se k tomu osoba povinná spolupůsobit již předem nezavázala ve 
smlouvě o dodávkách zboží nebo služeb. Při výkonu veřejnosprávní kontroly je kontrolní orgán 
oprávněn si vyžádat od kontrolované účetní jednotky nebo od jiného kontrolního orgánu účetní 
záznamy též prostřednictvím centrálního systému účetních informací státu, anebo si vyžádat účetní 
záznamy od správce centrálního systému účetních informací státu za podmínek stanovených zákonem 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Vzájemné vztahy mezi kontrolními orgány a kontrolovanými osobami při 
výkonu veřejnosprávní kontroly na místě se řídí přiměřeně KŘ (§ 13 ZFK) 

Opatření k nápravě (§§ 18, 19 ZFK): Kontrolovaná osoba je povinna přijmout opatření k odstranění 
nedostatků zjištěných při veřejnosprávní kontrole bez zbytečného odkladu nejpozději ve lhůtě 
stanovené kontrolním orgánem. Kontrolní orgány ukládají kontrolovaným osobám opatření k nápravě, 
stanoví-li tak zvláštní právní předpis, nebo předávají svá kontrolní zjištění orgánům veřejné správy, 
které jsou oprávněny uložit kontrolovaným osobám opatření k nápravě. V takovém případě 
se na orgány veřejné správy a jejich zaměstnance vztahuje povinnost mlčenlivosti podle ZFK nebo 
zvláštního právního předpisu. Orgány veřejné správy, které jsou oprávněny uložit kontrolované osobě 
opatření k nápravě, jsou povinny písemně informovat kontrolní orgán o jejich uložení a o j ejich splnění, 
a to ve lhůtách do 3 měsíců od jejich uložení a splnění. Kontrolní orgány jsou oprávněny prověřit 
u kontrolovaných osob, které jsou povinny přijmout opatření k nápravě nedostatků, plnění těchto 
opatření. Přitom postupují podle § 13 odst. 1 ZFK.  

Zvláštní poučení o právech a povinnostech dle zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů (dále „RPÚR“): 
Fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka státu, která porušila rozpočtovou kázeň, 
je povinna provést odvod za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu, z něhož jí byly peněžní prostředky 
poskytnuty. Odvod za porušení rozpočtové kázně odpovídá výši neoprávněně použitých nebo 
zadržených prostředků. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je ten, kdo rozpočto vou 
kázeň porušil, povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše 
však do výše tohoto odvodu. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení 
rozpočtové kázně, do dne připsání peněžních prostředků na účet poskytovatele. Penále, které 
v jednotlivých případech nepřesáhne 1 000 Kč, se neuloží. Prominutí nebo částečné prominutí 
povinnosti odvodu a penále může z důvodů hodných zvláštního zřetele povolit orgán, který 
o poskytnutí peněžních prostředků rozhodl, na základě písemné žádosti toho, kdo porušil rozpočtovou 
kázeň. Žádost o prominutí nebo částečné prominutí lze podat nejpozději do 1 roku ode dne nabytí 
právní moci platebního výměru, kterým byl odvod nebo penále, o jehož prominutí je žádáno, vyměřen. 
Při správě odvodu nebo penále se postupuje podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (§ 22 RPÚR).  
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Za porušení rozpočtové kázně uloží zřizovatel příspěvkové organizaci odvod do svého rozpočtu ve výši 
neoprávněně použitých prostředků, a to nejpozději do 1 roku ode dne, kdy porušení rozpočtové kázně 
zjistil, nejdéle však do 3 let ode dne, kdy k porušení rozpočtové kázně došlo (§ 28 RPÚR).  
Zřizovatel může z důvodu zamezení tvrdosti snížit nebo prominout odvod za porušení rozpočtové 
kázně na základě písemné žádosti příspěvkové organizace podané do 1 roku od uložení odvodu; to se 
nevztahuje na porušení rozpočtové kázně při nakládání s prostředky poskytnutými příspěvkové 
organizaci z rozpočtu zřizovatele, které zřizovatel obdržel ze státního rozpočtu, z rozpočtu státního 
fondu, z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti nebo z Národního fondu za účelem, aby je na 
základě svého rozhodnutí poskytnul právnické nebo fyzické osobě. V takovém případě se postupuje 
podle § 22 RPÚR.  
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