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Poskytnutí informace 
 

Dne 8.3.2021 byla na magistrát města Chomutova doručena žádost p.  nar. 
 o poskytnutí následujících informací: 

 
Vážení, 
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se na Vás obracím v rámci 
získávání informací a výzkumu pro svou akademickou práci, konkrétně práci SVOČ, kterou píši 
v rámci svého studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Má práce pojednává o hodnocení 
parametrů efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti (dále jen „zkoumané parametry“) podle zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění účinném k 1.1.2020.  
Tímto si vás tedy dovoluji požádat o: 
1) poskytnutí vnitřní metodiky (či obdobného dokumentu)hodnocení zkoumaných parametrů, 

potažmo metodiky celé finanční kontroly, existuje-li, 
2) sdělení (alespoň přibližného) počtu kontrol, při nichž bylo shledáno pochybení právě ve vztahu 

ke zkoumaným parametrům, 
3) poskytnutí vyhodnocení kontrol, při nichž došlo ke shledání pochybení ve vztahu ke zkoumaným 

parametrům 
4) je-li to možné, ke sdělení, došlo-li v případě shledaného porušení zkoumaných parametrů 

k zahájení trestního stíhání odpovědné osoby (ať už pro zneužití pravomoci úřední osoby nebo 
pro porušení povinnosti při správě cizího majetku), detaily samozřejmě nevyžaduji.“ 

  
K této žádosti poskytuje povinný subjekt následující informace: 
Ad 1) přikládáme směrnici č. 018/04-03 Vnitřní kontrolní systém 
Ad 2) bylo shledáno 0 pochybení ve vztahu ke zkoumaným parametrům 
Ad 3) s ohledem na bod 2) nerelevantní 
Ad 4) s ohledem na bod 2) nerelevantní 
 
V Chomutově dne 9.3.2021             

 
Mgr. Lenka Sedláková 

odbor interní audit – právní oddělení 
magistrát města Chomutova 


