
 
 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

Obecná část 

Zhodnocení platné právní úpravy 

Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislým kontrolním orgánem České republiky, který je zřízen 

přímo Ústavou. Existence Nejvyššího kontrolního úřaduje v Ústavě zakotvena v samostatné 

hlavě páté (čl. 97) odděleně od klasických tří složek státní moci. Nejvyššímu kontrolnímu 

úřaduje ústavně garantována institucionální nezávislost jak na moci zákonodárné (Parlamentu), 

tak i na moci výkonné (vládě a ostatních vykonavatelích exekutivy), aby byly eliminovány 

politické vlivy na jeho činnost [srov. nález Ústavního soudu ze dne 25. 1. 2011 sp. zn. Pl. ÚS 

15/10 (N 6/60 SbNU 51; 39/2011 Sb.)].  

Nejvyšší kontrolní úřad (dále též „NKÚ“) plní svoji funkci samostatně, aniž by existoval orgán, 

který by vůči Nejvyššímu kontrolnímu úřadu měl oprávnění udělovat mu závazné pokyny. 

Ústavní úprava nezávislosti NKÚ představuje institucionální záruku jeho existence, 

nasvědčující ochraně nezávislé kontroly Nejvyšším kontrolním úřadem nejen před exekutivou, 

nýbrž i zákonodárcem.  

Součástí institucionální nezávislosti NKÚ je též nezávislost finanční. Finanční nezávislost se 

projevuje nejen tím, že NKÚ má samostatnou rozpočtovou kapitolu ve státním rozpočtu České 

republiky, ale též odlišným postupem při předkládání požadavků na financování své činnosti. 

NKÚ uplatňuje požadavky na prostředky státního rozpočtu přímo vůči Poslanecké sněmovně 

(jejímu rozpočtovému výboru), nikoli vůči Ministerstvu financí. 

Garanci institucionální nezávislosti pro nejvyšší kontrolní instituce požaduje ve své preambuli 

též Limská deklarace směrnic o principech auditu (Lima Declaration of Guidelines on Auditing 

Precepts) přijatá v roce 1977 devátým kongresem Mezinárodní organizace nejvyšších 

kontrolních institucí (INTOSAI), mezi jejíž členy patří mimo jiné většina evropských států, 

včetně České republiky. 

Prezidenta NKÚ a viceprezidenta NKÚ, kteří jsou ústavními činiteli, jmenuje prezident 

republiky na návrh Poslanecké sněmovny. Členové NKÚ jsou veřejnými funkcionáři, které volí 

Poslanecká sněmovna na návrh prezidenta NKÚ.Platy a další náležitosti spojené s výkonem 

funkce prezidenta NKÚ, viceprezidenta NKÚ a členů NKÚ upravuje zákon č. 236/1995 Sb., o 

platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci. 

Zaměstnanci NKÚ nejsou státními zaměstnanci ve smyslu čl. 79 odst. 2 Ústavy, neboť NKÚ 

není správním úřadem; proto se na ně nevztahuje ani zákon o státní službě. Zaměstnanci 

pobírají plat podle zákoníku práce a nařízení vlády vydaného k jeho provedení. Plat není 

možné určit jiným způsobem, v jiném složení a jiné výši, než stanoví zákoník a právní 

předpisy vydané k jeho provedení, nestanoví-li zvláštní zákon jinak (srov. § 109 odst. 1,3,4 

a 5 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Zvláštní zákon, kterým je ve vztahu k zaměstnancům NKÚ zákon č. 166/1993 Sb., o 

Nejvyšším kontrolním úřadu, však platové podmínky zaměstnanců NKÚ neupravuje. 

Absence odpovídající právní úpravy v zákoně č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním 

úřadu, je příčinou toho, že v současnosti platové poměry zaměstnanců NKÚ stanovísvým 

nařízením1vrcholný orgán moci výkonné (vláda), přičemž však orgány výkonné moci jsou 

podrobeny kontrole NKU. 

S ohledem na nezávislost Nejvyššího kontrolního úřadu na moci výkonné, nelze na odměňování 

jeho zaměstnanců aplikovat stejná podzákonná pravidla jako na zaměstnance ministerstev a 

ústředních orgánů státní správy, které podléhají exekutivní pravomoci vlády. 

Tento stav odporuje ústavnímu požadavku institucionální nezávislosti Nejvyššího kontrolního 

                                                      

1 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a 
správě 
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úřadu na moci výkonné. 
Principy navrhované právní úpravy 

Předložený návrh výslovně doplňuje platnou právní úpravu obsaženou v zákoně 

č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, o nastavení mechanismu odměňování 

zaměstnanců NKÚ podle tohoto právního předpisu.  

Poskytování platu a odměn z dohod zaměstnanců NKÚ se tak bude řídit Platovým řádem NKÚ 

vydávaným prezidentem NKÚ po jeho schválení rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny. 

Navrhovanou změnou právní úpravy dochází k promítnutí nezávislého postavení NKÚ 

na orgánech moci výkonné garantovaného Ústavou, za současného respektování požadavku 

na zachování kontroly nad hospodařením Nejvyššího kontrolního úřadu s majetkem státu 

včetně prostředků státního rozpočtu rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu. 

NKÚ uplatňuje požadavky na financování své činnosti přímo vůči rozpočtovému výboru 

Poslanecké sněmovny postupem podle § 8 odst. 3až5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). 

NKÚ předkládá návrh celkových příjmů a celkových výdajů své kapitoly rozpočtovému výboru 

Poslanecké sněmovny k rozhodnutí. Na základě usnesení č. 74 ze dne 29. 4. 2014 stanovil 

rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny pro kapitolu NKÚ podrobnější pravidla pro 

předkládání návrhu celkových příjmů a celkových výdajů. Na základě tohoto usnesení tak 

schvaluje rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny nejen celkové příjmy a celkové výdaje 

kapitoly NKÚ, ale i další ukazatele, které prakticky odpovídají závazným ukazatelům kapitol, 

schválených zákonem o státním rozpočtu, včetně prostředků na platy zaměstnanců NKÚ. 

Navrhovaná právní úprava je v souladu s obecnými předpisy pracovního práva. 

Z výsledků provedeného mezinárodního srovnání vyplývá, že rozhodování vedoucího 

představitele nejvyšší kontrolní instituce o postupech při stanovení platu zaměstnanců je 

zcela standardní.  

Prezident polské Nejvyšší kontrolní komory jmenuje a odvolává zaměstnance; pravidla 

odměňování jsou samostatným dokumentem – nařízením, které připravuje prezident 

Nejvyšší kontrolní komory a předkládá jej Parlamentu. 

Postup pro stanovení výše platů zaměstnanců úřadu a výplatu odměn stanoví generální 

auditor v souladu se schváleným rozpočtem, na základě zákona, postupem podle vnitřního 

předpisu, (např. Velká Británie, Dánsko, Estonsko, Malta). 

Prezident (předseda)nejvyššího kontrolního úřadu určuje výši platu, příplatky a odměny 

v souladu a postupem podle zákona o nejvyšším kontrolním úřadu (např. Slovensko, 

Maďarsko). 
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Nároky na státní rozpočet, rozpočty krajů a obcí a na podnikatelské prostředí České republiky, 

sociální dopady a dopady na životní prostředí; 

Nároky na státní rozpočet jsou neutrální. 

Navrhovanou právní úpravou dochází pouze ke stanovení způsobu určení platu zaměstnanců 

NKÚ Platovým řádem NKÚ, který vydá prezident NKÚ po jeho projednání rozpočtovým 

výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.  

Na platy zaměstnanců NKÚ byla v roce 2016 čerpána částka ve výši 250 843,81 tis. Kč, včetně 

souvisejících výdajů. Schválený rozpočet na platy zaměstnanců na rok 2017 byl schválen 

ve výši 260 491,90 tis. Kč, včetně souvisejících výdajů. 

Níže uvedená tabulka uvádí přehled systemizovaných pracovních míst NKÚv roce 2016 

v členění dle zařazení zaměstnanců do platových tříd určených podlenařízení vlády 

č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. 

 
 

Platová 
třída 

Počet systemizovaných 
míst 

15 12 

14 93 

13 249 

12 58 

11 10 

10 5 

9 21 

8 11 

7 13 

6 15 

4 6 

2 2 

Celkem systemizovaných 
míst 

495 

 

 

Navrhovaná právní úprava nemá dopady na rozpočty krajů a obcí a na podnikatelské prostředí 

České republiky, sociální dopady ani dopady na životní prostředí, rovnost mužů a žen, 

bezpečnost nebo obranu státu a ochranu soukromí a osobních údajů. Navrhovaná úprava nemá 

dopad do oblasti korupčních rizik ani nevytváří jejich možnosti. 
 

Soulad navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky, mezinárodními 

smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. 

Navrhovaná změna není v rozporu s ústavním pořádkem, ani neodporuje mezinárodním 

smlouvám, kterými je Česká republika vázána. 

 

Odůvodnění návrhu, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyslovila 

s návrhem zákona souhlas již v prvém čtení  

Navrhuje se, v souladu s ustanovením § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu 

Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu 

České republiky vyslovila s tímto návrhem zákona souhlas již v prvém čtení. Důvodem pro 

tento návrh je odstranění vnitřního nesouladu právního řádu ve vztahu k nastavení 

mechanismu odměňování zaměstnanců NKÚ, které je podle platné právní úpravy v rozhodovací 
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pravomoci orgánu moci výkonné, což odporuje ústavnímu požadavku institucionální 

nezávislosti Nejvyššího kontrolního úřadu na moci výkonné.  

 

Zvláštní část 

 

K čl. I  

Do ustanovení § 46 se explicitně doplňuje způsob určení platu a odměn z dohod o pracích 

konaných mimo pracovní poměr zaměstnanců NKÚ. Poskytování platu a odměn z dohod 

o pracích konaných mimo pracovní pomě zaměstnanců NKÚ se tak bude řídit Platovým řádem 

NKÚ vydaným prezidentem NKÚ po jeho schválení v rozpočtovém výboru Poslanecké 

sněmovny. 

Navrhovanou změnou právní úpravy dochází k promítnutí nezávislého postavení NKÚ na 

orgánech moci výkonné, které je garantováno Ústavou, za současného respektování požadavku 

na zachování kontroly nad hospodařením Nejvyššího kontrolního úřadu s majetkem státu 

včetně prostředků státního rozpočtu orgánem moci zákonodárné, jímž je rozpočtový výbor 

Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.  

 

K čl. II  

Vzhledem k termínům pro předložení návrhu rozpočtu kapitoly státního rozpočtu NKÚ, jehož 

součástí jsou i výdaje na platy zaměstnanců, se navrhuje použít postup při poskytování platu 

a odměn z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr zaměstnanců NKÚ podle 

Platového řádu NKÚ poprvé pro rozpočtový rok 2019. 

 

K čl. III 

Účinnost zákona se navrhuje stanovit dnem 1. ledna 2018.   

 

V Praze dne 15. března 2017 

 

Štěpán Stupčuk, v. r. 

Vladimír Koníček, v. r. 

Václav Votava, v. r. 

Lubomír Toufar, v. r. 

Květa Matušovská, v. r. 

Roman Kubíček, v. r. 

Stanislav Pfléger, v. r. 

Jana Lorencová, v. r. 

Jiří Štětina, v. r. 

Jitka Chalánková, v. r. 

Martin Novotný, v. r. 

Ludvík Hovorka, v. r. 
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