
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 22. února 2012 č. 108 

 
o optimalizaci auditní činnosti v České republice  

pro Operační programy přeshraniční spolupráce 2007 až 2013  
 
 
 

 
             Vláda 

 
             I. bere na vědomí informace, uvedené v části II a III materiálu č.j. 123/12; 
 
            II. mění  
 
                1. usnesení vlády ze dne 11. července 2007 č. 760, o zajištění výkonu funkcí       
auditního orgánu a pověřených subjektů auditního orgánu, tak, že se zrušuje bod II/6b 
uvedeného usnesení, 
 
                2. s účinností od 1. dubna 2012 usnesení vlády ze dne 13. srpna 2007 č. 884, 
k zabezpečení administrativních kapacit auditního orgánu a pověřených subjektů    
auditního orgánu potřebných pro zajištění auditních činností při čerpání finančních 
prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie na období let 
2007 až 2013, tak, že v příloze uvedeného usnesení - Počty zaměstnanců auditního 
orgánu (AO) a pověřených subjektů auditního orgánu (PAS) potřebných pro zajištění 
auditních činností při čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů a Fondu 
soudržnosti Evropské unie na období let 2007 až 2013 
 
                    a) stanoví u pověřeného subjektu auditního orgánu Ministerstva pro místní 
rozvoj pro Operační program Přehraniční spolupráce a pro subsystém kapitoly ROP   
od roku 2012 počet zaměstnanců na 0,  
 
                    b) zvyšuje počet zaměstnanců auditního orgánu Ministerstva financí         
od roku 2012 o tři zaměstnance; 
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           III. schvaluje s účinností od 1. dubna 2012 
 
                1. optimalizaci auditní činnosti v České republice pro Operační programy 
přeshraniční spolupráce 2007 až 2013 převodem tří systemizovaných pracovních míst 
auditorů ve 14. platové třídě, delimitovaných z Ministerstva pro místní rozvoj na      
Ministerstvo financí (Auditní orgán), 
 
                2. zajištění jednotného výkonu auditní činnosti pro Operační programy    
přeshraniční spolupráce za Českou republiku z úrovně Ministerstva financí (Auditní 
orgán); 
 
            IV. ukládá ministrům financí a pro místní rozvoj připravit do 31. března 2012  
oboustranně odsouhlasené delimitační protokoly mezi Ministerstvem pro místní rozvoj 
a Ministerstvem financí včetně návrhu na přesun příslušných finančních prostředků. 
 
 
 
Provedou: 

ministři financí, 
pro místní rozvoj 
 
Na vědomí: 

primátor hlavního města Prahy, 
předsedové Regionálních rad 
regionů soudržnosti 
 
 
 
 

 1. místopředseda vlády 
Karel Schwarzenberg, v. r.   

  
 


