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VI. 

VYPOŘÁDÁNÍ ZÁSADNÍCH A DOPORUČUJÍCÍCH PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

 

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

Připomínkové řízení proběhlo ve dnech 2. února 2018 až 2. března 2018. 

 

Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 

Ministerstvo financí Zásadní připomínka 

1. K čl. I bodům 1 a 2 návrhu zákona (§ 3 odst. 1 a § 3a odst. 3 a 4) 

Není jasné, proč by se měl kontrolovat majetek mnohem širší skupiny osob 

veřejnoprávní povahy, než je tomu u zdrojů peněžních prostředků. Vyjdeme-li z 

dikce navrhovaných ustanovení § 3 odst. 1 a § 3a odst. 3 a 4, bude moci Nejvyšší 

kontrolní úřad provést kontrolu nad majetkem např. Českých drah, a. s. nebo 

ČEZ, a. s., ale již ne nad jejich sponzoringem či jinými výdajovými či 

nákladovými transakcemi. A to je v přímém rozporu s tím, co tvrdí důvodová 

zpráva ve zvláštní části k § 3a odst. 3 (druhý odstavec). 

Akceptováno. 
Ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) a na něj 

navazující § 3a byly upraveny tak, že 

předmětem kontroly NKÚ bude vedle 

„hospodaření“ s veřejnými prostředky a 

s prostředky poskytnutými z veřejných 

rozpočtů „hospodaření“ právnických 

osob, v nichž mají stát nebo územní 

samosprávný celek většinovou účast, 

nikoliv tedy „hospodaření s majetkem 

těchto právnických osob“. 

Pojem „hospodaření“ bude vykládán 

v nejširším slova smyslu a s přihlédnutím 

k všeobecně uznávanému významu tohoto 

slova tak, že jde o veškeré ekonomické 

činnosti kontrolovaného subjektu, 

spočívají zejména ve správě jeho majetku, 

závazků, dluhů, plnění jeho rozpočtů a 

dalších relevantních atributů souvisejících 

s hospodařením. 

Konkrétní vymezení rozsahu kontroly 

„hospodaření s veřejnými prostředky a 

s prostředky poskytnutými z veřejných 
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rozpočtů“ a „hospodaření právnických 

osob, v nichž mají stát nebo územní 

samosprávný celek většinovou účast“ 

bude pak obsaženo v upraveném § 3a  

a v § 3 odst. 1 písm. b). 

 

 Zásadní připomínka 

2. K čl. I bodu 2 návrhu zákona (§ 3a odst. 1)  
Co se týká legální definice pojmu „veřejné prostředky“, má Ministerstvo financí 

stejnou připomínku jako k novele Ústavy: 

Uvedenou terminologii považuje Ministerstvo financí za nevhodnou, jestliže se 

pod pojmem „veřejné prostředky“ skrývá podle navrhované novely zákona o 

Nejvyšším kontrolním úřadu majetek, tedy stavová veličina, a zároveň prostředky 

Evropské unie či jiné zahraniční prostředky, což je evidentně toková veličina. 

Naopak pojmem „prostředky poskytnuté z veřejných rozpočtů“ (tedy opět nějaké 

prostředky) se rozumí „domácí“ peněžní prostředky z uvedených rozpočtů, tedy 

toková veličina. Navíc majetek dalších osob, tedy právnických s majetkovou 

účastí státu nebo ÚSC již nespadá pod pojem „veřejné prostředky“, ale podle 

dalšího písmene b) je již označen jako majetek.  

Akceptováno. 

Navrhuje se namísto „majetku“ hovořit 

na všech místech návrhu zákona o 

„hospodaření“ a v návaznosti na to a 

v tomto duchu vymezit 

pro účely zákona o NKÚ pojmy 

„hospodaření s veřejnými prostředky“, 

„hospodaření s prostředky poskytnutými 

z veřejných rozpočtů“ a 

„hospodaření právnických osob 

s majetkovou účastí státu nebo územního 

samosprávného celku“. 

 

Současně pro úplnost upozorňujeme, že 

v daném případě se nejedná o „legální 

definici“, neboť o legální definici jde jen 

v případě závazné definice významu 

určitého právního pojmu obsažené 

v zákoně, kde není výslovně uvedeno, že 

jde o definici pouze pro účely tohoto 

předpisu a definice stejného pojmu se 

neobjevuje jinde. Taková definice je pak 

závazná pro celé pozitivní právo a jde o 

„definici legální“. 

V daném případě se jedná o definici 

pouze pro účely zákona o NKÚ, tudíž 

nikoliv o definici legální. 
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 Zásadní připomínka 

3. K čl. I bodu 2 návrhu zákona (§ 3a odst. 1 písm. c) bod 1.) 
Pojem „jiné státní organizace“ v § 3a odst. 1 písm. c) bod 1 návrhu novely zákona 

o Nejvyšším kontrolním úřadu považuje Ministerstvo financí za velmi vágní i s 

ohledem na existenci právní formy státní organizace, jejímž jediným zástupcem je 

uvedené SŽDC. Otázkou ovšem je, které další právní formy, resp. konkrétní 

subjekty, má předkladatel kromě ještě uvedeného Budvaru, n. p. na mysli. I z 

tohoto důvodu rozhodně nelze výčet uvedený v navrhovaném § 3a odst. 1 písm. c) 

považovat za taxativní, jak uvádí důvodová zpráva na str. 7 

 

Akceptováno. 
Návrh zákona nebude obsahovat 

nekonkrétní „sběrnou“ kategorii subjektů 

nazvaných „jiná státní organizace“ a bude 

nahrazen dvěma konkrétními subjekty, a 

to „národním podnikem“, kterým je 

v současné době pouze Budějovický 

Budvar, národní podnik, a státní 

organizací Správa železniční dopravní 

cesty. 

V tomto směru bude rovněž upravena 

důvodová zpráva. 

 

 Zásadní připomínka 

4. K čl. I bodu 2 návrhu zákona (§ 3a odst. 1 písm. c) bod 1)) 

Navrhované ustanovení stanoví, že veřejnými prostředky se rozumí majetek jiné 

právnické osoby zde specifikované. Ze specifikace je zřejmé, že se přitom jedná o 

státní organizace zde vyjmenovaných typů (forem). Podle důvodové zprávy 

(zvláštní část k § 3a odst. 1) se navrhuje (pojem) veřejné prostředky vymezit „ve 

vazbě na to, o čí majetek se jedná“, přičemž v tomto směru půjde o veřejné 

prostředky vždy, budou-li ve vlastnictví státu; dále se navrhuje stanovit, že 

veřejnými prostředky je i majetek taxativně vyjmenovaných právnických osob, 

přičemž se do taxativního výčtu navrhuje zařadit ty právnické osoby, které „mají 

ze své podstaty blízko ke státu“. Právnické osoby taxativně uvedené v bodu 1. 

ovšem hospodaří pouze s majetkem státu. Při vymezení pojmu „veřejné 

prostředky“ je přitom majetek státu uveden již na prvním místě, tedy pod písm. a) 

§ 3a odst. 1. Pro úplnost nicméně upozorňujeme, že v rámci právnických osob 

uvedených v bodu 1. existuje v důsledku nesystémové novelizace zvláštního 

zákona určitý „hybrid“, který - na rozdíl od ostatních státních organizací, které 

pouze hospodaří s majetkem státu a nemají vlastní majetek - má i svůj vlastní 

majetek. Jedná se však o zcela určitou státní organizaci, konkrétně Státní fond 

rozvoje bydlení, který hospodaří s majetkem ve vlastnictví státu, s vlastním 

majetkem a dokonce i s majetkem jiných osob. S ohledem na výše uvedené tak 

navrhovanou dikci § 3a odst. 1 písm. c) bod 1 považuje Ministerstvo financí za 

Akceptováno. 

Odkazujeme na výše uvedenou změnu  

v určení předmětu kontroly NKÚ podle  

§ 3a odst. 1 písm. c) bodu 1, kdy jím nově 

bude „hospodaření zákonem stanovených 

subjektů“, nikoliv majetek těchto 

subjektů, přičemž se stále bude jednat  

o subjekty, které mají ze své podstaty 

blízko ke státu, tj. vykonávají činnosti ve 

veřejném zájmu, a jejich činnost je 

podporovány z veřejných zdrojů. 
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duplicitní (ve vztahu k majetku státu), nepřesnou a zavádějící. 

 Zásadní připomínka 

5. K čl. I bodu 2 návrhu zákona (§ 3a odst. 3) 
Není jasné, proč v legální definici pojmu „prostředky poskytnuté z veřejných 

rozpočtů“ nejsou zahrnuty i rozpočty dobrovolných svazků obcí nebo zdravotních 

pojišťoven. 

 

Akceptováno částečně a vysvětleno. 

Rozpočty dobrovolných svazků obcí byly 

do vymezení pojmu doplněny. 

Vzhledem tomu, že z rozpočtů 

zdravotních pojišťoven nejsou 

poskytovány prostředky ve formě dotace, 

na které předmětné ustanovení zejména 

míří, není důvod je do předmětného výčtu 

zařazovat. 

Oprávněnost a řádnost poskytování 

prostředků zdravotními pojišťovnami 

bude předmětem kontroly podle § 3a 

odst. 1 písm. c) v rámci prověřování 

hospodaření těchto subjektů. 

 Zásadní připomínka 

6. K čl. I bodu 2 návrhu zákona (§ 3a odst. 4) 

Podle důvodové zprávy při vymezení pojmu „právnická osoba s majetkovou 

účastí státu“ se navrhuje zvolit jako určující kritérium velikost vlastnického 

podílu státu na právnické osobě. Podle věty první navrhované právní úpravy se 

rozumí právnickou osobou s majetkovou účastí státu právnická osoba, ve které má 

stát nebo právnická osoba uvedená v odstavci 1 písm. c) majetkovou účast. Pokud 

je státní organizace příslušná hospodařit s majetkovou účastí, jedná se o majetek 

státu, tj. účast zde má stát. To platí i tehdy, pokud případně v obchodním rejstříku 

nebude Česká republika event. zapsána, protože státní organizace je právnickou 

osobou (viz např. u obchodní společnosti Holte s.r.o. – v likvidaci je jako 

společník zapsána Nemocnice Na Homolce). S ohledem na výše uvedené tak 

navrhovanou právní úpravu považuje Ministerstvo financí za nepřesnou a 

zavádějící. 

Akceptováno. 

Návrh zákona byl upraven tak, že 

právnické osoby s většinovou majetkovou 

účastí osob uvedených v § 3a odst. 1 

písm. c) nebudou podléhat kontrole NKÚ. 

 Zásadní připomínka 

7. K důvodové zprávě bodu 3. 

Ministerstvo financí nesouhlasí s tvrzením na str. 2 důvodové zprávy, že návrh 

novely zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu je v souladu s ústavním pořádkem 

České republiky, neboť jde o přímou reakci na navrhovanou změnu čl. 97 odst. 1 

Akceptováno. 

Podrobení právnických osob s majetkovou 

účastí subjektů uvedených v § 3a odst. 1 

písm. c) kontrole NKÚ bylo vypuštěno. 
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Ústavy ČR. Důvod vysvětluje také připomínka Ministerstva financí k novele 

Ústavy: 

Ministerstvo financí považuje za nepřípustné, že návrh ústavního zákona v čl. 97 

odst. 1 písm. b) Ústavy ČR upravuje kontrolu hospodaření s majetkem 

právnických osob s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku, 

o nichž tak stanoví zákon, kdežto návrh novely zákona o Nejvyšším kontrolním 

úřadu legální definicí v § 3a odst. 4 tuto kontrolu rozšiřuje dále na majetek 

právnických osob s majetkovou účastí dalších osob podle § 3a odst. 1 písm. c). 

Lze polemizovat, která z těchto osob může majetkovou účast mít a která nikoliv, 

ale protože např. státní podnik ano, je zákonný pojem širší než pojem ústavní, 

proto je podle našeho názoru navrhovaná zákonná úprava v tomto protiústavní. 

Ústavní pojmy rozhodně nelze jakkoliv rozšiřovat nějakým extenzívním 

výkladem. K tomu je ještě vhodné dodat, že důvodová zpráva k návrhu novely 

zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu se ve své zvláštní části k bodu § 3a odst. 4 

vůbec nezmiňuje o oněch právnických osobách, ve kterých má majetkovou účast 

právě právnická osoba uvedená v § 3a odst. 1 písm. c). 

 

 Zásadní připomínka 

8. K důvodové zprávě bodu 5. 

Obecná část důvodové zprávy v bodu 5. k návrhu zákona nekoresponduje s 

Obecnou částí důvodové zprávy v bodu 4. k návrhu ústavního zákona, kterým se 

mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších 

ústavních zákonů. Ministerstvo financí považuje za nezbytné důvodovou zprávu a 

ostatní relevantní části materiálu k novele zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším 

kontrolním úřadu uvést do souladu s Obecnou částí důvodové zprávy v bodu 4. 

návrhu ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava 

České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, a to v upraveném znění 

podle uplatněných připomínek Ministerstva financí. 

 

Neakceptováno 

ROZPOR 

Důvodová zprava k návrhu novely Ústavy 

byla upravena tak, aby odpovídala 

důvodové zprávě k návrhu novely zákona 

o NKÚ. 

Odůvodnění: 

Předkládaný návrh na rozšíření kontrolní 

působnosti NKÚ představuje poměrně 

velký okruh subjektů, jejichž nakládání 

s veřejnými prostředky se nově navrhuje 

podrobit kontrole NKÚ. 

Aby rozšíření kontrolní působnosti NKÚ 

mohlo být v potřebné míře využito, je 

třeba, aby k tomu měl NKÚ dostatečné 

personální kapacity, které je, kromě 

jiného, navrženo zajistit zvýšením počtu 
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členů této kontrolní instituce. To považuje 

zpracovatel za naprosto logický a 

potřebný postup. 

K oprávněnosti uvedeného postupu lze 

uvést například obdobný postup při 

rozšiřování působnosti správních úřadů, 

který je zakotven přímo v zákoně, a to v 

zákoně č. 234/2014 Sb., o státní službě, 

kde jeho § 18 umožňuje změnu 

systemizace v úřadu se současným 

zvýšením počtu služebních míst, objemu 

prostředků na platy státních zaměstnanců 

nebo zvýšením platové třídy státního 

zaměstnance o dvě třídy nahoru právě v 

případě změny (rozšíření) působnosti 

správního úřadu. 

 

 Zásadní připomínka 

9. K důvodové zprávě bodu 5. 

Ministerstvo financí zásadně nesouhlasí s navyšováním počtu míst vč. objemu 

prostředků na platy, a to jak 2 nových ústavních činitelů, tak 30 nových míst 

zaměstnanců v rozmezí prvních 3 let po nabytí účinnosti novely. Ministerstvo 

financí požaduje do návrhu usnesení vlády i ostatních relevantních částí materiálu 

explicitně stanovit, že s přijetím navrhované úpravy, tj. s rozšířením kontrolní 

působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu nejsou spojeny žádné dodatečné 

požadavky na navýšení rozpočtu kapitoly 381 - Nejvyšší kontrolní úřad. 

Vyvstane-li v této souvislosti potřeba personálních změn z důvodu rozšíření 

agendy, bude využit dosavadní personální limit a dosavadní limit objemu 

prostředků na platy, aniž by došlo k navýšení finančních prostředků této kapitoly. 

Kapitola 381 - Nejvyšší kontrolní úřad dlouhodobě vykazuje značnou míru 

neobsazenosti. V roce 2017 činila 7,7 %, tj. 38 neobsazených míst, v roce 2016 

činila 7,1 %, tj. 35 neobsazených míst, v roce 2015 činila 4,3 %, tj. 21 

Neakceptováno. 

ROZPOR 

Navýšení počtu členů NKÚ a jeho 

zaměstnanců, a s tím související navýšení 

objemu prostředků na platy, je nezbytné 

pro zajištění fungování navrhovaných 

změn v působnosti NKÚ. 

Vyčísleny byly dopady do státního 

rozpočtu ve vztahu  k navýšení počtu 

členů NKÚ a počtu zaměstnanců oproti 

stávajícímu stavu. To však neznamená, že 

celkově bude oblast rozšířené působnosti 

navýšena pouze o těchto 30 zaměstnanců. 

Dalších 30 zaměstnanců se předpokládá 

vyčlenit ve stávající struktuře NKÚ 

v rámci organizačních změn, jakož i 

uvažovanou redukcí administrativních 
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neobsazených míst, v roce 2014 činila 6,7 %, tj. 33 neobsazených míst, v roce 

2013 činila 6,3 %, tj. 31 neobsazených míst, v roce 2012 činila 6,7 %, tj. 33 

neobsazených míst, resp. za posledních 7 let vyjma roku 2015 neklesla pod 6 %. 

činností. Současně v návaznosti na 

výsledky analýz  dat z informačních 

systémů veřejné správy a možnosti 

dálkového přístupu k datům 

kontrolovaných osob bude možné 

efektivněji zacílit kontrolní akce NKÚ, 

redukovat fyzickou přítomnost kontrolorů 

u kontrolovaných osob. 

MF argumentuje počtem 38 neobsazených 

pracovních míst. Jde o údaj o průměrném 

počtu přepočtených pracovních úvazků za 

kalendářní rok 2017, který však 

neodpovídá skutečnému počtu 

v současnosti neobsazených pracovních 

míst a nejedná se o trvale neobsazená 

pracovní místa. 

Hodnotu průměrného přepočteného počtu 

za kalendářní rok ovlivňují zkrácené 

pracovní úvazky (pracovní místo je 

obsazeno, ale zaměstnanec pracuje na 

zkrácený pracovní úvazek - v podmínkách 

NKÚ se jedná pouze o dočasně zkrácené 

pracovní úvazky zaměstnanců po návratu 

z rodičovské dovolené, a to zpravidla na 

dobu 1 - 2 let z důvodu péče o dítě v 

předškolním věku), a dále dočasně 

neobsazená pracovní místa po dobu 

konání výběrových řízení na uvolněná 

pracovní místa, kdy důvodem dočasné 

neobsazenosti je časová náročnost 

výběrového procesu a vysoké kvalitativní 

požadavky na výkon funkce kontrolora, 

kdy se negativně projevuje současná 

situace na trhu práce. Dalším významným 
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problémem při obsazování uvolněných 

pracovních míst je neochota uchazečů 

přijímat nabídky pracovních míst na dobu 

určitou zástupu za mateřskou nebo 

rodičovskou dovolenou. V současné době 

je na NKÚ 32 zaměstnanců na mateřské 

nebo rodičovské dovolené (a 2 uvolnění 

zastupitelé). Do konce roku 2018 se 

předpokládá návrat 8 zaměstnanců a 

dalších 12 zaměstnanců v průběhu roku 

2019 do pracovního procesu. V současné 

době aktuálně probíhá 13 výběrových 

řízení na neobsazená místa. 

I zde je třeba upozornit na rozdílné 

postavení NKÚ, který není správním 

úřadem a poměry jeho zaměstnanců tak 

nespadají pod režim zákona o státní 

službě, kde je rozšíření působnosti 

správního úřadu zákonným důvodem pro 

zvýšením počtu služebních míst, objemu 

prostředků na platy státních zaměstnanců 

nebo zvýšením platové třídy státního 

zaměstnance o dvě třídy nahoru. 

V případě navrženého rozšíření kontrolní 

působnosti NKÚ by mělo být 

postupováno obdobně. 

 

 Zásadní připomínka 

10. K důvodové zprávě bodu 5. 

Předkladatel za první 3 roky odhaduje dopady na platy (předpokládá se, že 

s příslušenstvím) pro nové zaměstnance ve výši 6,5 mil. Kč (650 000 Kč na 

jednoho zaměstnance na rok). Tento výpočet není přesný, neboť z materiálu je 

evidentní, že na první rok předkladatel požaduje posílení o 10 zaměstnanců za 6,5 

mil. Kč, druhý rok o dalších 10, tj. 20 zaměstnanců za 13 mil. Kč a třetí rok o 

Akceptováno. 

Důvodová zpráva byla upřesněna. 
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dalších 10, tj. o 30 zaměstnanců za 19,5 mil. Kč. Pro informaci Ministerstvo 

financí uvádí, že 2 členové Nejvyššího kontrolního úřadu (ústavní činitelé) 

představují letos roční náklad ve výši cca 4 mil. Kč včetně příslušenství a 

paušálních náhrad s tím, že existuje silný předpoklad každoročního růstu 

v závislosti a vývoj platových základen pro ústavní činitele (závislost na vývoji 

průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře a násobku této veličiny určené v zákoně 

č. 236/1995 Sb.). 

 

 Zásadní připomínka 

11. K důvodové zprávě bodu 5. Zásadní připomínka 

Co se týká dopadů na obce a kraje, popř. na další, nezmíněné subjekty, má 

Ministerstvo financí stejnou připomínku jako k novele Ústavy: 

V důvodové a předkládací zprávě se řeší pouze dopady na obce a kraje, přičemž 

by se měly analyzovat i dopady na ostatní dotčené subjekty veřejnoprávní povahy, 

které stanovuje navrhované ustanovení § 3a zákona o Nejvyšším kontrolním 

úřadu. Kromě toho není úplně jasné, že návrh ústavního zákona nemá dopady na 

rozpočty krajů a obcí, neboť příslušní zaměstnanci ÚSC budou muset být 

v součinnosti s Nejvyšším kontrolním úřadem, což může vyvolat dodatečné 

náklady. To nerozporuje ani zmíněné ustanovení § 22 odst. 2 písm. b) zákona 

o Nejvyšším kontrolním úřadu, které lze vykládat tak, že kontroloři Nejvyššího 

kontrolního úřadu postupují při provádění kontroly takovým způsobem, aby 

kontrolované osoby co nejméně zatěžovali, a počínají si tak, aby kontrolovaným 

osobám nevznikaly neopodstatněné náklady, tedy nikoliv žádné náklady. 

Vysvětleno 

Ve vztahu k dalším subjektům, které je 

navrženo nově podrobit kontrole NKÚ, se 

ze strany NKÚ nebude jednat o „masivní“ 

nebo „plošnou“ kontrolní činnost u těchto 

subjektů. 

NKÚ se nebude prioritně zaměřovat na 

kontroly celkového hospodaření územních 

samosprávných celků, které jsou 

předmětem pravidelného ročního 

přezkoumání podle zákona č. 420/2004 

Sb., o přezkoumávání hospodaření 

územních samosprávných celků a 

dobrovolných svazků obcí, ve znění 

pozdějších předpisů, ale bude provádět 

zpravidla systémově zaměřené kontrolní 

akce zařazené do plánu kontrolní činnosti 

NKÚ na základě vyhodnocení 

významnosti a aktuálnosti tématu, analýzy 

rizik odůvodňujících jejich realizaci a 

jejich předpokládaných přínosů. 

Mezi tématy připadajícími v úvahu pro 

takové kontrolní akce lze uvést např. 

rekonstrukci a modernizaci silnic II. a III. 

třídy, zajištění dopravní obslužnosti, 

sociální služby, sociální bydlení, 
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infrastrukturu vodovodů a kanalizací, 

snižování rizika povodní, dostavbu 

pražského metra, podporu sportu a 

volnočasových aktivit dětí a mládeže, 

podporu kultury, památkové péče a 

cestovního ruchu aj. 

Rozsah administrativní zátěže 

potenciálních kontrolovaných osob 

významně ovlivňuje zejména rozsah 

kontrolní činnosti vykonávané u konkrétní 

kontrolované osoby, forma dokladů 

předávaných kontrolovanými osobami 

(elektronická, listinná, smíšená), možnost, 

resp. nemožnost dálkového přístupu NKÚ 

k podkladům potřebným k provedení 

kontroly, jakož i součinnost kontrolované 

osoby při výkonu kontroly.  

S rozvojem elektronizace veřejné správy 

jsou na straně NKÚ průběžně přijímána 

vhodná opatření k redukci administrativní 

zátěže kontrolovaných osob, která spolu 

s legislativními opatřeními zavedenými do 

zákona o NKÚ s účinností od roku 2016 

(srov. ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 

166/1993 Sb.) vytváří potenciál pro další 

snižování administrativní zátěže 

kontrolovaných subjektů a minimalizaci 

fyzické přítomnosti kontrolorů NKÚ u 

kontrolované osoby. 

NKÚ standardně využívá doklady předané 

v elektronické podobě a informace, které 

jsou mu zpřístupněny v informačních 

systémech veřejné správy, popřípadě 

v provozních informačních systémech 
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kontrolované osoby, jakož i v dalších 

souborech nebo aplikacích, a to již ve fázi 

přípravy plánu kontrolní činnosti a jeho 

změn. Informace získané v kontrolách 

kontrolující NKÚ v rámci zavedených 

interních postupů sdílí pro další výkon 

kontrolní činnosti. 

Efektivita kontroly je závislá na 

spolupráci s kontrolovanou osobou. Délku 

doby strávené u kontrolované osoby 

významně ovlivňuje kromě již zmíněné 

možnosti kontrolované osoby předávat 

doklady v elektronické podobě také její 

přístup k předávání požadovaných 

dokladů a poskytování informací. 

Z kontrolní praxe vyplývá, že pokud je 

kontrolovaná osoba schopna předat 

doklady v elektronické podobě, lze za 

předpokladu efektivní spolupráce 

kontrolovaného subjektu docílit 

výrazného zkrácení fyzické přítomnost 

kontrolorů u kontrolované osoby na 

jednotky dnů. 

Nadto, za předpokladu že rozšířená 

působnost NKÚ nebude dopadat na obce, 

které nejsou obcemi s rozšířenou 

působností, lze konstatovat, že všechny 

potenciálně kontrolované subjekty jsou 

vybaveny dostatečným odborným 

personálním i technickým zázemím 

k poskytování efektivní součinnosti při 

kontrole vykonávané NKÚ. 

V současné době, kdy je kontrolní 

působnost NKÚ u územních 
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samosprávných celků omezena na 

kontrolu prostředků poskytnutých ze 

státního rozpočtu nebo prostředků 

poskytnutých ze zahraničí, kontrola na 

místě u kontrolované osoby je zpravidla 

vykonávána dvoučlennou skupinou 

kontrolujících v časovém rozmezí 

průměrně dvou až deseti pracovních dnů 

fyzicky strávených u kontrolované osoby, 

v návaznosti na skutečnosti shora 

uvedené. 

Navržené opatření směřující k možnosti 

NKÚ provést kontrolu hospodaření 

s veřejnými prostředky u vybraných 

subjektů koresponduje s veřejným 

zájmem na řádném nakládání s těmito 

prostředky, přičemž se předpokládá, že 

navržená úprava rozšíření kontrolní 

působnosti NKÚ bude mít z hlediska 

dosažení řádného nakládání s veřejnými 

prostředky rovněž preventivní funkci. 

 

 12. Obecně 

Ministerstvo financí nesouhlasí s tou částí, která opravňuje Nejvyšší kontrolní 

úřad vykonávat kontrolu hospodaření právnických osob s majetkem státu. 

Kontrola hospodaření těchto společností je prováděna standartním způsobem, 

v souladu s obecně závaznými právními předpisy, příslušnými orgány těchto 

společností. Není žádný důvod, proč tuto kontrolu nestandartním způsobem 

rozšiřovat a proč vytvářet subkategorii právnických osob „s majetkovou účastí 

státu“. Ministerstvo financí se domnívá, že pokud má stát zájem, aby s některou 

z jím vlastněných společností bylo zacházeno „speciálním“ způsobem či se 

podrobovala většímu objemu povinností, má možnost zvolit pro takovou 

společnost specifickou právní formu, např. státní podnik.  

 

Neakceptováno. 

Návrh na rozšíření kontrolní působnosti 

NKÚ na právnické osoby s majetkovou 

účastí státu směřuje k realizaci jednoho ze 

závazků vlády obsaženého v jejím 

Programovém prohlášení. 

Zároveň je třeba vycházet ze specifického 

charakteru kontrol prováděných NKÚ, 

jejichž cílem není primárně odhalovat 

jednotlivé nedostatky v hospodaření 

kontrolovaných subjektů, tak jak je tomu 

u běžných kontrol, nýbrž získávat 
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podklady o stavu v oblasti nakládání 

s veřejnými prostředky, a následně po 

jejich vyhodnocení poskytovat zpětnou 

vazbu zákonodárnému sboru a orgánům 

moci výkonné. 

 

 13. K čl. I bodu 1 návrhu zákona (§ 3 odst. 1) 

V § 3 odst. 1 doporučuje Ministerstvo financí na konci písmene a) nahradit spojku 

"a" čárkou - jedná se o výčet, nikoliv kumulativní spojení. 

 

Akceptováno. 

Slovo „a“ bylo nahrazeno čárkou. 

 14. K čl. I bodu 2 návrhu zákona 

Filosofie, podle které bude mít majetek územního samosprávného celku (byť pro 

účely tohoto zákona) dvojí charakter (buď půjde o prostředky veřejné, nebo 

prostředky „jiné – neveřejné“), se jeví jako problematická. Podle Ministerstva 

financí by bylo vhodnější explicitně vyjmout obce určité velikostní kategorie 

přímo z kontrolní působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu, než tohoto cíle 

dosahovat přes definici „veřejných prostředků“. V této souvislosti však vzniká 

otázka, zda faktické vynětí některých obcí vymezených počtem obyvatel je v 

kontextu zákona proporcionální ve vztahu k vymezení dalších subjektů, které by 

měly kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu podléhat. Rozpočet a majetek 

některých obcí, které díky uvedené úpravě nebudou podléhat kontrole Nejvyššího 

kontrolního úřadu, může být mnohem větší než rozpočet a majetek jiných 

subjektů (např. školských právnických osob), které kontrole podléhat budou 

všechny, aniž by bylo uplatňováno jakékoliv omezující kritérium. Touto otázkou 

se důvodová zpráva k ustanovení § 3a vůbec nezabývá a z tohoto důvodu ji 

Ministerstvo financí považuje za nedostatečnou. Ustanovení § 3a odst. 2 používá 

spojení "obce podle odstavce 1 písm. b)" - upozorňujeme, že toto ustanovení ale 

nevymezuje obec, nýbrž definuje majetek ÚSC (některých) jako veřejný majetek. 

 

Akceptováno částečně. 

Účelem navrženého omezení rozsahu 

územních samosprávných celků, které 

mají podléhat kontrole NKÚ, je využít 

kapacity NKÚ při navrženém rozšíření 

jeho působnosti, co nejúčelněji a 

nejefektivněji. 

K tomu se zároveň uvádí, že na základě 

připomínkového řízení bylo přistoupeno 

ke změně ve volbě kritéria pro zařazení 

obcí do kontrolní působnosti NKÚ, a to 

tak, že kontrole by měly podléhat pouze 

obce vykonávající rozšířenou působnost. 

Navržený § 3a odst. 2 se v návaznosti na 

uvedenou změnu stal nadbytečným a byl 

z návrhu zákona vypuštěn. 

Důvodová zpráva byla v tomto směru 

upravena. 

Navrhované kritérium „obcí 

vykonávajících rozšířenou působnost“ 

koresponduje s předpokladem plánování 

systémově zaměřených kontrol. 

Zároveň je nutno konstatovat, že 

jakékoliv jiná omezení by vždy taktéž 
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vzbuzovala obdobné otázky. 

 

 15. K čl. I bodu 2 návrhu zákona (§ 3a odst. 1 písm. c) bod 5. a bod 10.) 

V navrhovaném ustanovení § 3a odst. 1 písm. c) bod 5. a bodu 10. Ministerstvo 

financí doporučuje odstranit „odstavci 1“, neboť se jedná o stále tentýž odstavec 

1. 

 

Akceptováno. 

Text návrhu zákona byl upraven. 

 16. K čl. I bodu 6 návrhu zákona (§ 27 odst. 1) 
Prodloužení lhůty pro námitku z 5 na 15 pracovních dnů Ministerstvo financí 

uvítá, nicméně má za to, že by měla být zachována možnost pro odůvodněné 

prodloužení lhůty pro podání námitky např. o její max. prodloužení na 

dvojnásobek lhůty původní, tj. na 30 dnů. Zdůvodnění v důvodové zprávě tj., že 

se vypouští možnost prodloužení lhůty z důvodu sjednocení lhůt s odvoláním, je 

pouze technicko- legislativním opatřením, které by nemělo mít přednost před 

právem kontrolovaného subjektu, tj. aby měl vždy možnost kvalifikovaného 

podání námitky. Jistě objektivně mohou nastat situace, kdy kontrolovaná osoba 

objektivně nebude mít možnost v dané lhůtě námitku řádně připravit a k těmto 

mimořádným situacím by měl sloužit institut žádosti o prodloužení termínu k 

podání námitky. O prodloužení lhůty si musí kontrolovaný subjekt požádat a svou 

žádost řádně zdůvodnit.  

 

Akceptováno. 

Možnost kontrolujícího prodloužit lhůtu 

pro podání námitek proti kontrolnímu 

protokolu zůstává zachována a návrh 

zákona byl v tomto směru upraven. 

 17. K čl. I bodu 7 návrhu zákona a novým odstavcům v zákonech o obcích, 

o krajích a hl. městě Praze 

Ministerstvo financí se domnívá, že je-li právnická osoba založená ÚSC, má v ní 

tento ÚSC majetkovou účast. Proto není zcela jasné, proč se tyto dvě skupiny 

rozlišují, ledaže by šlo o oněch 50 % majetkové účasti. 

 

Vysvětleno. 

Ano, jedná se pouze o kontrolní závěr 

týkající se kontroly právnické osoby 

s majetkovou účastí ÚSC převyšující  

50 %. 

 18. K důvodové zprávě, bodu 1. 

Bod 3.8 písm. a) Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace stanoví, že se 

RIA nezpracovává u návrhu novely ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České 

republiky a ostatních ústavních zákonů. Z toho však nelze vyvodit, že se RIA 

neprovádí ani u tzv. prováděcích zákonů, kterých existuje celá řada, vyjdeme-li z 

celého ústavního pořádku ČR. 

Vysvětleno. 

Návrh zákona je „prováděcím“ právním 

předpisem k současně předloženému 

návrhu na ústavní změnu spočívající  

v rozšíření kontrolní působnosti NKÚ, 

k němuž se RIA podle bodu 3.8 písm. a) 

Obecných zásad pro hodnocení dopadů 
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regulace (RIA) nezpracovává. Při 

schvalování Plánu legislativních prací 

vlády na zbývající část roku 2018 vláda 

současně podle bodu 3.8 písm. e) a bodu 

5.2 Obecných zásad pro hodnocení 

dopadů regulace (RIA) rozhodla o tom, 

že se k tomuto návrhu zákona RIA 

zpracovávat nebude. Předkladatel tedy 

postupoval v souladu s rozhodnutím 

vlády, kterým schválila uvedený plán 

legislativních prací vlády (usnesení vlády 

ze dne 7. 2. 2018 č. 91). 

 19. K důvodové zprávě, bodu 5. 

V důvodové zprávě na straně 8 v nadpisu bodu 5. Ministerstvo financí doporučuje 

nahradit slovo „dosah“ slovem „dopad“ (tak jak je uvedeno v důvodové zprávě k 

návrhu ústavního zákona). 

Akceptováno. 

Důvodová zpráva byla v navrženém 

směru upravena. 

 20. K důvodové zprávě zvláštní části (§ 3a odst. 3) 

Důvodová zpráva ve zvláštní části k § 3a odst. 3 sice uvádí, že kontrolu 

hospodaření s prostředky poskytnutými z veřejných rozpočtů bude moci Nejvyšší 

kontrolní úřad provádět bez ohledu na počet obyvatel obce, ale není zde již 

vysvětleno, proč v tomto případě na počtu obyvatel nezáleží, kdežto u kontroly 

hospodaření s majetkem ano (nad 10 000 obyvatel). 

 

Akceptováno. 

Podle uvedeného § 3a odst. 3 mají 

kontrole NKÚ podléhat prostředky 

poskytnuté z veřejných rozpočtů. Jedná se 

především o dotace, kde je zájem na tom, 

aby byla prověřována správnost jejich 

použití vždy. 

Důvodová zpráva byla v navrženém 

směru upravena. 

 21. K důvodové zprávě zvláštní části (§ 4 odst. 1) 

V důvodové zprávě ve zvláštní části k bodu 3 (§ 4 odst. 1) Ministerstvo financí 

doporučuje ve třetím řádku nahradit slova „těmito subjekty“ slovy „těchto 

subjektů“. 

 

Neakceptováno. 

Slova „těmito subjekty“ se vztahují ke 

slovům „výkonu činnosti“ a dikce je po 

gramatické stránce správná. 

Ministerstvo kultury 1. K čl. I bodu 2 (§ 3a odst. 1 písm. c) bod 1)) 

Upozorňujeme, že návrh v tomto bodě nerespektuje skutečnost, že státní 

příspěvkové organizace a jiné státní organizace nemají vlastní majetek (srov. § 53 

odst. 1 ve spojení s § 55 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb.). Doporučujeme proto 

Akceptováno jinak. 

Na základě připomínek došlo k úpravě 

definice pojmu „hospodaření s veřejnými 

prostředky“, předmětem kontroly NKÚ 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAZ8DATEG)



16 

 

slova „, státní příspěvkovou organizaci nebo jinou státní organizaci“ vypustit. 

 

tak bude hospodaření státní příspěvkové 

organizace. 

Pokud jde o zařazení „jiných státních 

organizací“ do předmětu kontroly NKÚ, 

bylo přistoupeno k úpravě dikce § 3a odst. 

1 písm. a) bodu 1 tak, že zde budou 

vyjmenovány pouze konkrétní organizace, 

které měl předkladatel v tomto směru na 

mysli, a to národní podnik a státní 

organizaci Správa železniční dopravní 

cesty. 

 

 2. K čl. I bodu 2 (§ 3a odst. 1 písm. c) bod 7 a 8) 

V souvislosti s navrženými body pouze upozorňujeme, že v případě České 

televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) je již dnes z hlediska hospodaření se 

svým majetkem a s finančními prostředky prováděna kontrola nezávislým 

kontrolním orgánem. Tato kontrola má v současné době dokonce tři stupně, 

tj. kontrola dozorčí komisí, kontrola Radou České televize a Radou Českého 

rozhlasu a kontrola Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. 

Nadto na ČT i ČRo se vztahují kontrolní mechanismy i podle dalších zákonů, 

například podle zákona o registru smluv (zákon č. 340/2015 Sb.) nebo podle 

zákona o zadávání veřejných zakázek (zákon č. 134/2016 Sb.). Transparentnost 

fungování ČT a ČRo je vedle toho zajištěna i povinností ověření účetní závěrky 

auditorem. 

 

Vzato na vědomí. 

Kontrola NKÚ jako nezávislého 

kontrolního orgánu představuje 

kvalitativně jinou kontrolu, než je 

uváděna připomínkovým místem, a má i 

odlišný cíl. Cílem kontrol NKÚ není 

primárně odhalovat jednotlivé nedostatky 

v hospodaření kontrolovaných subjektů, 

tak jak je tomu u běžných kontrol, nýbrž 

získávat podklady o stavu v oblasti 

nakládání s veřejnými prostředky, a 

následně po jejich vyhodnocení 

poskytovat zpětnou vazbu 

zákonodárnému sboru a orgánům moci 

výkonné. 

 

 Zásadní připomínka 

3. K čl. I bodu 6 (k § 27 odst. 1) 

Návrh zákona nebere v potaz situaci, kdy předmět kontroly bude natolik rozsáhlý  

a kontrolní zjištění natolik obsáhlá, že objektivně nebude možné zpracovat 

námitky proti kontrolnímu protokolu ve lhůtě 15 kalendářních dnů. Pro takové 

případy by proto měla být zachována možnost kontrolujícího stanovit lhůtu delší, 

Akceptováno. 

Možnost kontrolujícího prodloužit lhůtu 

pro podání námitek proti kontrolnímu 

protokolu zůstává zachována a návrh 

zákona byl v tomto směru upraven. 
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a to i s ohledem na § 22 odst. 2 písm. b) zákona č. 166/1993 Sb., podle kterého by 

měl kontrolující šetřit práva a právem chráněné zájmy kontrolovaných osob. I 

kontrolovaná osoba by totiž měla mít dostatek času na zpracování námitek proti 

kontrolnímu protokolu.  

Pokud Nejvyšší kontrolní úřad jako správní orgán kontroluje jiný správní orgán, 

pak se uplatní i § 8 odst. 2 správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.), podle kterého 

jsou správní orgány povinny spolupracovat v zájmu dobré správy. Možnost 

kontrolujícího stanovit delší lhůtu pro zpracování a podání námitek proti 

kontrolnímu protokolu je tedy nástrojem k naplnění uvedeného ustanovení. 

Nepovažujeme tedy za vhodné ji z § 27 odst. 1 zákona č. 166/1993 Sb. vypouštět, 

a to i s ohledem na to, že obdobná konstrukce je zavedena také v § 13 odst. 1 

kontrolního řádu (zákon č. 255/2012 Sb.). Navrhujeme tedy ponechat v § 27 odst. 

1 zákona možnost prodloužení lhůty, popř. ponechat současnou úpravu, v níž je 

stanovena lhůta pěti dní s možností prodloužení. 

Navrhujeme proto, aby tento bod zněl: „6. V § 27 odst. 1 větě první se slova „pěti 

pracovních“ nahrazují slovem „patnácti“.“, popř. aby byl bod zcela vypuštěn, 

čímž by byl ponechán stávající stav. 

 

Ministerstvo obrany Zásadní připomínka 

1. Obecně 
Ministerstvo obrany považuje předložení materiálů, jejichž cílem je rozšíření 

pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu, za předčasné. Problematika kontrolních 

závěrů Nejvyššího kontrolního úřadu je vystavena pravidelné kritice, vztahující se 

jak k jejich obsahu a způsobu provedení, tak i jejich vymahatelnosti. To ostatně 

přiznává i sám předkladatel, když mj. uvádí, že „činnost Nejvyššího kontrolního 

úřadu nevyúsťuje ve zjednávání nápravy zjištěných nedostatků, neboť se jedná o 

orgán bez exekutivní pravomoci.“ Podle mého názoru by proto bylo vhodnější 

nejdříve se zaměřit na systematickou revizi způsobu kontroly ze strany NKÚ a 

následného vymáhání jím doporučených nápravných opatření, bez kterých další 

rozšiřování pravomocí NKÚ nutně nemusí vést k očekávanému výsledku a bude 

jen další administrativní zátěží pro nově kontrolované subjekty. 

Dále si dovoluji uvést, že v materiálu není dostatečně zdůvodněno, v čem stávající 

kontroly, zejména směrem k územním samosprávným celkům, selhávají. V této 

souvislosti si dovoluji odkázat na materiál „Analýza systému kontrol územních 

Neakceptováno. 

ROZPOR 

Návrh na rozšíření kontrolní působnosti 

NKÚ na územní samosprávné celky a 

další subjekty realizuje jeden ze závazků 

vlády obsažených v jejím Programovém 

prohlášení (přijatém vládou dne 8. 1. 

2018) a úkol předložit v tomto roce vládě 

návrhy novely zákona o NKÚ a 

doprovodné novely Ústavy je obsažen i 

v Plánu legislativních prací vlády na 

zbývající část roku 2018 schváleném 

vládou na nejí schůzi dne 7.2.2018.  

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že 

předložení navrhované novely lze stěží 

považovat za předčasné, a dále z výše 
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samosprávných celků“, který vláda projednala dne 19.4.2017 a jejímž cílem je 

„odstranit duplicitní kontroly a zefektivnit systém kontrol územních 

samosprávných celků“. V této souvislosti je v materiálu navrženo 11 opatření, 

z nichž většina z nich má termín realizace až v letošním roce, přičemž některým 

ještě termín neuplynul. Považuji proto za vhodné, aby došlo nejdříve 

k vyhodnocení realizace navržených opatření, a to i ve světle toho, že jedním 

z důležitých nástrojů bylo přijetí zákona o řízení a kontrole veřejných financí, 

který však byl zamítnut Poslaneckou sněmovnou. 
 

uvedeného pro předkladatele vyplývá 

faktická nezbytnost návrh novely zákona 

o NKÚ vládě v letošním roce (v termínu 

stanoveném v Plánu legislativních prací 

vlády a s obsahem uvedeným 

v Programovém prohlášení vlády) 

předložit a nikoli povinnost nejdříve 

revidovat způsob kontrol NKÚ a pak 

případně diskutovat o možnostech změn 

právní regulace. 

Co do zdůvodnění nedostatečnosti 

stávajících systémů kontrol územních 

samosprávných celků bude doplněna 

důvodová zpráva o konkrétnější 

argumentaci včetně konkrétních informací 

o odlišném charakteru a cílech kontrol 

prováděných NKÚ. 

Nicméně k výhradám MO ohledně 

potřeby přehodnotit stávající způsob 

provádění kontrol ze strany NKÚ a 

následného vymáhání jím doporučených 

opatření k nápravě je nutno zdůraznit 

ústavní zakotvení NKÚ jako nejvyšší 

nezávislé kontrolní instituce v ČR, jejímž 

úkolem není primárně kontrolovat 

hospodaření všech potenciálních subjektů 

kontroly s cílem dosáhnout řádného 

nakládání s veřejnými prostředky. Úloha 

NKÚ spočívá především v tom 

poskytnout nezávislé ujištění veřejnosti a 

jejím zvoleným zástupcům (poslancům, 

senátorům, vládě), že s veřejnými 

prostředky je nakládáno řádně, a v 

případě, že tomu tak není, být 
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významným zdrojem podkladů pro 

výkonné a zákonodárné orgány o tom, kde 

je třeba nastavené mechanizmy, které by 

měly řádné nakládání s veřejnými 

prostředky zajistit, změnit nebo upravit. 

Uvedený smysl působení NKÚ nebyl 

nikdy ze strany zákonodárných orgánů ani 

vlády zpochybňován a nebyly 

zaznamenány ani jiné podněty 

zpochybňující uvedenou úlohu NKÚ 

v ústavním systému našeho státu. 

Předkladatel proto neshledává důvod 

k revizi ve smyslu požadovaném MO 

přistupovat. 

Kromě toho na podporu vhodnosti nyní 

nastaveného působení NKÚ uvádíme, že, 

pokud jde o účinnost opatření přijatých a 

realizovaných kontrolovanými subjekty 

na základě kontrolních zjištění NKÚ, 

podle statistik NKÚ za období let 2015 a 

2016 kontrolní závěry z  53 kontrolních 

akcí obsahovaly celkem 292 opatření, 

které bylo možno následně vyhodnotit. Při 

posuzování spokojenosti NKÚ s přijatými 

opatřeními bylo zjištěno, že k 158 (54 %) 

zjištění NKÚ byla přijata opatření 

v plném rozsahu a k  93 (32 %) byla 

přijata opatření ve většině ohledů. 

K pouhým 25 (9 %) zjištění NKÚ 

kontrolovaná osoba nepřijala opatření 

nebo jí přijatá opatření byla vyhodnocena 

jako nedostatečná. Opatření již nebylo 

třeba u zbylých 16 (5 %) zjištění NKÚ, 

neboť nedostatky byly odstraněny již 
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během samotné kontroly, případně nastala 

situace, kdy se opatření již stala 

bezpředmětnými vzhledem k nastalým 

okolnostem. 

Z celkového počtu zjištění NKÚ 

uvedených v kontrolních závěrech z 53 

kontrolních akcí dosáhla celková míra 

spokojenosti NKÚ s přijatými opatřeními 

výše 83,6 %. Při následném hodnocení po 

určité době od projednání kontrolního 

závěru ve vládě bylo prověřeno, jak 

kontrolované osoby plnily přijatá 

opatření, kterými reagovaly na zjištění 

NKÚ. Hodnocení z 53 kontrolních akcí 

ukázalo, že 156 (53 %) opatření bylo 

splněno, 54 (19 %) částečně splněno a 82 

(28 %) bylo považováno za nesplněné. 

Z tohoto vyplývá, že celkové plnění 

opatření je ve výši 62,5 %. Není tedy 

pravda, že kontrola ze strany NKÚ oproti 

jiným druhům kontrol nevyúsťuje ve 

zjednání nápravy zjištěných nedostatků. 

Z uvedeného vyplývá, že kontroly NKÚ 

mají významný pozitivní vliv směřující 

k zajištění řádného nakládání s veřejnými 

prostředky. 

 

 2. K čl. I bodu 3 (k § 4, odst. 1, první věta za středníkem) 

Za slova „při kontrole územního samosprávného celku“, doporučuji doplnit slova 

„uvedeného v § 3a, odstavci 1 písm. b)“. 

Odůvodnění: Návrh sleduje sjednocení právní úpravy, kdy v jiných částech 

návrhu je explicitně na uvedené ustanovení odkazováno. Zároveň je návrhem 

sledováno zvýšení právní jistoty. 

Akceptováno. 

V § 4 odst. 1 byl vnitřní odkaz doplněn. 

Ministerstva práce a 1. K předkládací zprávě Akceptováno. 
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sociálních věcí Z formulace ve druhém odstavci „...započít s reformou státu zejména se zaměřením 

na efektivní využívání veřejných prostředků jak ve vztahu k potřebné reformě 

sociální péče ve vazbě na regulaci trhu práce a stimulaci k práci...“ není zřejmá 

spojitost, jak se reforma sociální péče vztahuje k regulaci trhu práce a stimulaci k 

práci. 

Uvedenou formulaci doporučujeme upravit např. takto: 

„Návrh na rozšíření kontrolní působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu je 

nepochybně jedním z významných kroků, prostřednictvím kterého chce vláda 

naplnit svoje Programové prohlášení v jednom ze svých hlavních strategických 

směrů, které si vytyčila, a to započít s reformou státu zejména se zaměřením na 

efektivní využívání veřejných prostředků jak ve vztahu k územním samosprávným 

celkům, tak ve vztahu k potřebné reformě sociální péče, regulaci trhu práce a 

stimulaci k práci, jakož i využití těchto prostředků na veřejně prospěšné účely 

zejména v oblasti školství, zdravotnictví a rozvoje sportu.“. 

Předkládací zpráva byla v navrženém 

směru upravena. 

 

 2. K důvodové zprávě - části 5. - Předpokládaný hospodářský a finanční dosah 

navrhované právní úpravy 

Z textu „V prvních 3 letech po nabytí účinnosti novely se předpokládá meziroční 

nárůst o 10 zaměstnanců na pozici kontrolor. Celkové odhadované roční náklady 

na jednoho zaměstnance - kontrolora činí 650 000 Kč, což představuje celkové 

náklady v prvních 3 letech po přijetí novely 6 500 000 Kč.“ lze dovozovat, že má 

být po dobu tří let přijímáno ročně 10 zaměstnanců na pozici kontrolor, tj. celkem 

30 zaměstnanců (o 30 zaměstnancích se hovoří i dále v textu). Tomu ale nesvědčí 

uváděná celková částka nákladů v prvních 3 letech 6 500 000 Kč, která 

představuje roční náklady na jednoho zaměstnance (tj. 650 000 Kč) násobené 10. 

Text je třeba upřesnit.  

Akceptováno. 

Důvodová zpráva byla v navrženém 

směru upravena. 

Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

1. K čl. I bodu 2 (§ 3a odst. 1 písm. b) 
Doporučujeme stanovit obce, na které se předmětné ustanovení o vymezení 

veřejných prostředků nepoužije, nikoli ve vztahu k počtu obyvatel, ale 

prostřednictvím jejich postavení v rámci správního upořádání. Konkrétně 

doporučujeme, aby se pro účely tohoto zákona veřejnými prostředky rozuměl 

majetek hl. m. Prahy (včetně městských částí), krajů a obcí s rozšířenou 

Akceptováno. 

Bylo přistoupeno ke změně ve volbě 

kritéria pro zařazení obcí do kontrolní 

působnosti NKÚ, a to tak, že kontrole by 

měly podléhat pouze obce vykonávající 

rozšířenou působnost. Navržený § 3a odst. 
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působností (tzv. III. typu). 

Vycházíme z toho, že určení hranice prostřednictvím postavení obce v rámci 

správního uspořádání stanoveného zákonem je (oproti počtu obyvatel dle bilance 

ČSÚ) stabilnější, transparentnější a přehlednější také ve vztahu k aplikaci 

ustanovení § 3a odst. 1 písm. c) bodů 5 a 10. 

Počet obcí III. typu (205) je přitom řádově srovnatelný s počty měst nad 10 tis. 

obyvatel, jichž je podle nám dostupných aktuálních údajů 131. 

Navrhovaná změna by umožňovala vypustit z nově navrhovaného ustanovení § 3a 

odst. 2. 

2 se v návaznosti na uvedenou změnu stal 

nadbytečným a byl z návrhu zákona 

vypuštěn. 

 

 2. K čl. I bodu 6 (§ 27 odst. 1) 
Doporučujeme nezrušovat slova „nestanoví-li kontrolující lhůtu delší“. 

Domníváme se totiž, že by možnost prodloužení lhůty ze strany kontrolního úřadu 

měla zůstat zachována, a to především z důvodu případné personální tísně na 

straně kontrolované osoby a tím způsobené nemožnosti vyjádřit se k závěrům 

kvalifikovanou osobou, která by např. byla v pracovní neschopnosti. Důvodová 

zpráva tento krok sice odůvodňuje „sjednocením lhůt“, avšak v případě uvážlivé 

aplikace tohoto ustanovení NKÚ by se mělo jednat o zcela výjimečný institut 

sloužící k možnosti kvalifikovaného vyjádření kontrolované osoby k výsledkům 

šetření NKÚ. 

 

Akceptováno. 

Možnost kontrolujícího prodloužit lhůtu 

pro podání námitek proti kontrolnímu 

protokolu zůstává zachována a návrh 

zákona byl v tomto směru upraven. 

Ministerstvo průmyslu 

a obchodu 

K důvodové zprávě 

Doporučujeme v důvodové zprávě vyjasnit, jak bude probíhat kontrola prostředků 

z EU nebo jiných prostředků ze zahraničí /§ 3a odst. 1 písm. d) návrhu zákona/ – 

např. do podniků s majetkovou účastí státu, ze strany Nejvyššího kontrolního úřadu. 

 

Vysvětleno. 

Na postupu NKÚ se v tomto směru nic 

nemění. NKÚ bude v těchto případech 

postupovat stejně, jako postupuje podle 

stávající právní úpravy (§ 3 odst. 1 písm. 

d) a § 4 odst. 1 zákona o NKÚ v platném 

znění) při kontrole nakládání s těmito 

prostředky, jsou-li jejich příjemci 

subjekty, u kterých je nyní oprávněn tyto 

prostředky kontrolovat. 

Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy 

 

Zásadní připomínka 

1. Obecně 
Důvodová zpráva k návrhu zákona není podle našeho názoru zcela odpovídající 

závažnosti navrhovaných změn. S předložením této úpravy vyvstává mnoho 

Akceptováno a vysvětleno. 

Na základě požadavků jak Poslanecké 

sněmovny, tak Senátu na odstranění 

duplicitních kontrol u ÚSC přistoupilo 
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otázek, které však v důvodové zprávě (ať už k novele Ústavy či k tomuto 

materiálu) nejsou dostatečně popsány či rozebrány. 

Např. v Předkládací zprávě a v Důvodové zprávě se u obou návrhů uvádí, že nově 

předkládaný návrh zákona „reaguje na dosavadní průběh přijímání legislativních 

návrhů …“ a že oba návrhy „reflektují průběh legislativního procesu a proběhlou 

diskuzi v rámci Parlamentu České republiky“. Není však zřejmé, jakým způsobem 

se předkladatel vypořádal s usnesením Senátu ze dne 26. 5. 2016, ve kterém Senát 

doporučil vládě České republiky předložit návrh změny Ústavy České republiky 

týkající se  rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) a návrh 

změny zákona o NKÚ, až současně s návrhem na odstranění duplicit kontrolních 

systémů. 

Pokud by měl být materiál přijat, pak výslovně žádáme, aby byl návrh komplexně 

provázán s dalšími činnostmi státu a územních samosprávných celků, které se 

týkají hospodaření územních samosprávných celků. 

Stejně tak není nijak reflektováno na návrh uvedený v již zmiňovaném usnesení 

Senátu na doplnění zákona vydávaného dle Čl. 97 odst. 3 Ústavy mezi zákony, 

k jejichž přijetí je třeba souhlasu obou komor Parlamentu. 

V materiálu postrádáme také zhodnocení potřebnosti navrhované novely. Je 

otázka, zda předkládaná úprava není nadbytečná, protože hmotněprávní předmět, 

tj. stávající kontrola hospodaření je dostatečně zajištěna stávající legislativou, 

která je dodržována. Dokladem toho je dlouhodobě snižující trend zadlužení 

územních rozpočtů, resp. růst stavu finančních prostředků v majetku. Plných 93% 

obcí splňuje pravidlo rozpočtové odpovědnosti pro územně samosprávné celky a 

jen 11 obcí v ČR hospodařilo s vyšší mírou rizika (uvedené údaje jsou ze zdroje 

za rok 2016 – Ministerstvo financí ČR). Z předloženého návrhu v této souvislosti 

není vůbec zřejmé, jaké přínosy pro Českou republiku bude zavedení nových 

pravomocí NKÚ mít. 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstvo financí ke zpracování 

podrobné analýzy systému kontrol ÚSC. 

Výsledný materiál „Analýza systému 

kontrol územních samosprávných celků“ 

byl projednán vládou dne 19. dubna 2017. 

K uvedenému materiálu bylo přijato 

usnesení č. 297, které pověřilo 

 předsedu vlády předložit Analýzu 

předsedovi Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky 

k dalšímu projednání, 

 1. místopředsedu vlády pro 

ekonomiku a ministra financí, aby 

uvedl Analýzu na jednání Poslanecké 

sněmovny Parlamentu České 

republiky. 

V souladu s uvedeným usnesením byla 

Analýza Poslanecké sněmovně 

předložena. Ta ji však vzhledem 

k ukončení volebního období již 

neprojednala. 

Vzhledem k tomu se nyní předkládaný 

materiál k rozšíření kontrolní působnosti 

NKÚ, pokud jde o dopady tohoto 

rozšíření na ÚSC, doplňuje o „Analýzu 

systému kontrol územních samosprávných 

celků“ zpracovanou Ministerstvem 

financí. 

Z uvedené analýzy, pokud jde o kontrolu 

u ÚSC ze strany NKÚ, vyplynulo, že cíl 

kontroly NKÚ je oproti cílům kontrol 

jiných kontrolních orgánů zaměřených na 

hospodaření ÚCS odlišný. Smyslem 
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V důvodové zprávě se uvádí, že dle bodu 3.8 písm. a) Obecných zásad pro 

hodnocení dopadů regulace (RIA) se toto hodnocení neprovádí. Obecné zásady 

však uvedené písm. a) váží pouze k ústavním zákonům a z materiálu ani neplyne, 

že by byla udělena ve smyslu čl. 3.8 písm. i) výjimka předsedou Legislativní 

Rady vlády podle čl. 76 odst. 2 Legislativních pravidel vlády. Požadujeme proto 

zpracování RIA, případně významné rozšíření důvodové zprávy a zevrubné 

kontroly NKÚ je poskytnout ujištění 

zejména externím subjektům, tedy 

občanům a jejich zástupcům (Poslanecká 

sněmovna, Senát), že s veřejnými 

prostředky je nakládáno řádně. Není-li 

tomu tak, kontrolní zjištění Nevyššího 

kontrolního úřadu pak představují 

významný prostředek k přijímání opatření 

směřujících k optimálnímu nastavení 

postupů v této oblasti. Analýza tak 

jednoznačně potvrdila tvrzení 

předkladatele, že kontroly ze strany NKÚ 

nejsou, ve vztahu ke kontrolám 

vykonávaným jinými kontrolními orgány 

u ÚSC, kontrolami duplicitními. 

Námitka MŠMT, že 93% obcí splňuje 

pravidlo rozpočtové odpovědnosti, je 

vzhledem k uvedenému irelevantní, neboť 

kontrola NKÚ necílí na tuto oblast. 

Pokud jde o dopady navrženého rozšíření 

kontrolní působnosti NKÚ na ÚSC je 

třeba současně zdůraznit, že účelem 

návrhu zákona není dosáhnout kontroly 

všech ÚSC, novela má plnit též 

významnou preventivní roli. 

Důvodová zpráva byla ve výše uvedeném 

směru doplněna. 

Vysvětleno. 

K požadavku na zpracování hodnocení 

dopadů regulace uvádíme, že návrh 

zákona je „prováděcím“ právním 

předpisem k současně předloženému 

návrhu na ústavní změnu spočívající v 

rozšíření kontrolní působnosti NKÚ, 
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posouzení celkových dopadů návrhu právního předpisu. k němuž se RIA podle bodu 3.8 písm. a) 

Obecných zásad pro hodnocení dopadů 

regulace (RIA) nezpracovává. Při 

schvalování Plánu legislativních prací 

vlády na zbývající část roku 2018 vláda 

současně podle bodu 3.8 písm. e) a bodu 

5.2 Obecných zásad pro hodnocení 

dopadů regulace (RIA) rozhodla o tom, 

že se k tomuto návrhu zákona RIA 

zpracovávat nebude. Předkladatel tedy 

postupoval v souladu s rozhodnutím 

vlády, kterým schválila uvedený plán 

legislativních prací vlády (usnesení vlády 

ze dne 7. 2. 2018 č. 91). 

 

 Zásadní připomínka 

2. Obecně 
V materiálu dále nebyl dostatečně analyzován hospodářský a finanční dosah 

navrhované právní úpravy na státní rozpočet. Předkladatel návrhu zákona se 

výhradně zabývá dopadem na Nejvyšší kontrolní úřad, avšak rozšíření kontrol 

zaměřených např. výhradně na veřejné vysoké školy nebo veřejné výzkumné 

instituce by vedl bezpochyby k zátěži na orgány, které jsou jejich zřizovatelem, 

resp. vykonávají úkony obdobné úkonům zřizovatele. Požadujeme proto zevrubné 

posouzení finančních dopadů předpisu. 

Akceptováno. 

Dopady kontrol NKÚ na potenciální 

kontrolované osoby ovlivňuje zejména 

rozsah kontrolní činnosti vykonávané u 

konkrétní kontrolované osoby, forma 

dokladů předávaných kontrolovanými 

osobami (elektronická, listinná, smíšená), 

možnost, resp. nemožnost dálkového 

přístupu NKÚ k podkladům potřebným k 

provedení kontroly, jakož i součinnost 

kontrolované osoby při výkonu kontroly.  

S rozvojem elektronizace veřejné správy 

jsou na straně NKÚ průběžně přijímána 

vhodná opatření k redukci administrativní 

zátěže kontrolovaných osob, která spolu 

s legislativními opatřeními zavedenými do 

zákona o NKÚ s účinností od roku 2016 

(srov. ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 

166/1993 Sb.) vytváří potenciál pro další 
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snižování administrativní zátěže 

kontrolovaných subjektů a minimalizaci 

fyzické přítomnosti kontrolorů NKÚ u 

kontrolované osoby. 

NKÚ standardně využívá doklady předané 

v elektronické podobě a informace, které 

jsou mu zpřístupněny v informačních 

systémech veřejné správy, případně 

v provozních informačních systémech 

kontrolované osoby, jakož i v dalších 

souborech či aplikacích, a to již ve fázi 

přípravy plánu kontrolní činnosti a jeho 

změn. Informace získané v kontrolách 

kontrolující NKÚ v rámci zavedených 

interních postupů sdílí pro další výkon 

kontrolní činnosti. 

Efektivita kontroly je závislá na 

spolupráci s kontrolovanou osobou. Délku 

doby strávené u kontrolované osoby 

významně ovlivňuje kromě již zmíněné 

možnosti kontrolované osoby předávat 

doklady v elektronické podobě také její 

přístup k předávání požadovaných 

dokladů a poskytování informací. 

Z kontrolní praxe vyplývá, že pokud je 

kontrolovaná osoba schopna předat 

doklady v elektronické podobě, lze za 

předpokladu efektivní spolupráce 

kontrolovaného subjektu docílit 

výrazného zkrácení fyzické přítomnost 

kontrolorů u kontrolované osoby na 

jednotky dnů. 

Nadto lze konstatovat, že uvedené 

potenciálně kontrolované subjekty (včetně 
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obcí vykonávajících rozšířenou 

působnost) jsou vybaveny dostatečným 

odborným personálním i technickým 

zázemím k poskytování efektivní 

součinnosti při kontrole vykonávané 

NKÚ. 

Za předpokladu rozšíření působnosti NKÚ 

se nepředpokládá masivní nárůst kontrol 

veřejných vysokých škol a veřejných 

výzkumných institucí oproti současnému 

stavu, kdy kontrola NKÚ je omezena na 

kontrolu prostředků poskytnutých ze 

státního rozpočtu nebo prostředků 

poskytnutých ze zahraničí. Nelze tak 

předpokládat finanční dopady, které by se 

jakkoli významně odrážely ve výdajové 

části  rozpočtů potenciálně 

kontrolovaných subjektů. Jedná se o 

dopady spojené s administrativním 

poskytnutím součinnosti kontrolujícím 

NKÚ při výkonu kontroly. 

Důvodová zpráva byla ve výše uvedeném 

směru doplněna 

 

 Zásadní připomínka 

3. K čl. I bodu 2 (k § 3a odst. 1 písm. b)) 

Zde se v písm. b) uvádí „majetek územního samosprávného celku, s výjimkou 

obcí s počtem obyvatel nepřevyšujícím 10 000,“ jde tedy o kritérium pro určení 

obcí, kterých se kontroly NKÚ budou nově týkat. Jak ukazuje monitoring 

hospodaření obcí Ministerstva financí, největší hospodářské problémy jsou 

zaznamenávány u obcí do 1 tis. obyvatel. Nadto je třeba uvést, že ne vždy počet 

obyvatel obce koreluje s výší majetku, se kterým obec hospodaří. Proto je nutno 

přehodnotit kritéria ve spolupráci s Ministerstvem financí, jakožto ústředním 

orgánem státní správy odpovědným za tento segment veřejných financí. 

Akceptováno a vysvětleno. 

Účelem navrženého omezení rozsahu 

územních samosprávných celků, které 

mají podléhat kontrole NKÚ, je využít 

kapacity NKÚ při navrženém rozšíření 

jeho působnosti, co nejúčelněji a 

nejefektivněji. 

K tomu se zároveň uvádí, že na základě 

připomínkového řízení bylo přistoupeno 

ke změně ve volbě kritéria pro zařazení 
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Nekoncepčně se v § 3a odst. 1 písm. b) stanoví výjimka pro obce do 10 tis. 

obcí do kontrolní působnosti NKÚ, a to 

tak, že kontrole by měly podléhat pouze 

obce vykonávající rozšířenou působnost. 

V návaznosti na to byl pro nadbytečnost 

vypuštěn navržený § 3a odst. 2. 

Jedná se opět o obce většího rozsahu 

s vyšším počtem obyvatel a kromě toho i 

rozsáhlejší agendou, kterou zabezpečují, a 

je zde tedy předpoklad, že kontrola NKÚ 

u těchto subjektů bude vhodným a 

dostačujícím prostředkem k získání 

potřebných informací k vyhodnocení 

stávajícího systému kontroly nakládání 

těchto subjektů s veřejnými prostředky, 

což je jeden z hlavních cílů činnosti 

NKÚ. Zároveň tyto obce již disponují 

administrativním aparátem dostatečným 

k poskytnutí plné součinnosti při výkonu 

kontroly NKÚ, aniž by to jakkoli omezilo 

kontinuální výkon působnosti obce. 

Navržené opatření směřující k možnosti 

NKÚ provést kontrolu hospodaření 

s veřejnými prostředky u vybraných 

subjektů koresponduje s veřejným 

zájmem na řádném nakládání s těmito 

prostředky, přičemž se předpokládá, že 

navržená úprava rozšíření kontrolní 

působnosti NKÚ bude mít z hlediska 

dosažení řádného nakládání s veřejnými 

prostředky rovněž významnou 

preventivní funkci. 

 

Vysvětleno. 

Pokud jde o dobrovolné svazky obcí, jsou 
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obyvatel, ale např. v případě dobrovolných svazků obcí nebo příspěvkových 

organizací už žádné kritérium zavedeno není (kromě vazby na obec nad 10 tis. 

obyvatel v případě příspěvkových organizací). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiál vůbec neanalyzuje, zda je ústavně přípustné tímto způsobem omezit 

pojem „veřejné prostředky“ a tedy zákonem omezit pravomoc NKÚ danou 

Ústavou. Z tohoto důvodu máme proto pochybnosti o ústavnosti. 

 

tyto specifickými subjekty. Nelze je 

považovat za územní samosprávné celky 

ani za jednotky územní státní správy, 

čímž se odlišují od obcí i od krajů. Jde o 

svébytné subjekty výkonu vybraných 

veřejnoprávních úkolů a vzhledem 

k tomuto jejich specifickému charakteru 

jsou zařazeny do kontrolní působnosti 

NKÚ jako takové. 

Vzhledem k uvedenému zohledňování 

počtu obyvatel obcí sdružených 

v dobrovolném svazku v daném případě 

není na místě a v návaznosti na nově 

stanovené kritérium stanovení obcí, 

jejichž hospodaření bude předmětem 

kontroly NKÚ, na obce 

vykonávající rozšířenou působnost, 

připomínka MŠMT ztrácí svoje 

opodstatnění. 

 

Vysvětleno. 

K pochybnostem o ústavnosti předložené 

právní úpravy, pokud jde o určení 

předmětu kontroly NKÚ běžným 

zákonem, uvádíme, že stanovení rozsahu 

působnosti NKÚ v mantinelech daných 

navrženým čl. 97 odst. 1 Ústavy ČR 

ponechává Ústava ČR v nově navržené 

cit. článku a rovněž i ve stávajícím čl. 97 

odst. 3 běžnému zákonu. Návrh zákona 

odpovídá tomuto pojetí a je s v tomto 

směru s ústavním pořádkem plně 

konformní. 
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Ve výše uvedeném duchu byla v reakci 

k výhradám MŠMT doplněna důvodová 

zpráva. 

 Zásadní připomínka 

4. K čl. I bodu 2 (k § 3a odst. 1 písm. c) bod 3. a 9) 

Podřízení celkového hospodaření veřejných vysokých škol kontrolnímu oprávnění 

NKÚ zasahuje do samostatnosti vysokých škol zavedené zákonem č. 111/1998 

Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 

školách), ve znění pozdějších předpisů. Veřejná vysoká škola dle § 18 zákona o 

vysokých školách hospodaří podle rozpočtu, který nesmí být sestavován jako 

deficitní. Veřejná vysoká škola sestavuje rozpočet na kalendářní rok 

a střednědobý výhled rozpočtu na nejméně 2 další následující roky. Příjmy 

rozpočtu veřejné vysoké školy jsou zejména: 

a) příspěvek ze státního rozpočtu na vzdělávací a tvůrčí činnost, 

b) podpora výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků 

dle zvláštního právního předpisu, 

c) dotace ze státního rozpočtu, 

d) poplatky spojené se studiem, 

e) výnosy z majetku, 

f) jiné příjmy nebo jiné příspěvky než uvedené v písmenu a) ze státního 

rozpočtu, ze státních fondů, z Národního fondu a z rozpočtů obcí a krajů, 

g) výnosy z doplňkové činnosti, 

h) příjmy z darů a dědictví. 

Zdrojem majetku veřejné vysoké školy tedy nejsou jen veřejné prostředky 

poskytnuté z veřejných rozpočtů, ale též další příjmy, včetně vlastních příjmů z 

doplňkové činnosti vysokých škol. 

Do samosprávné působnosti veřejné vysoké školy dle § 6 odst. 1 písm. l) zákona o 

vysokých školách patří mimo jiné hospodaření vysoké školy a nakládání 

s majetkem v souladu se zvláštními předpisy. Organizaci a činnost veřejné vysoké 

školy upravují její vnitřní předpisy (§ 6 odst. 2 zákona o vysokých školách), 

Neakceptováno. 

ROZPOR 

Smyslem navrženého rozšíření kontrolní 

působnosti NKÚ je podrobit kontrole 

takové subjekty, na které je nahlíženo 

jako subjekty veřejnoprávní povahy. 

V případě veřejných vysokých škol a 

veřejných výzkumných institucí jde o 

subjekty, kterým stát svěřil svůj majetek a 

významně jejich činnost podporuje 

prostředky státního rozpočtu a je tedy 

v celospolečenském zájmu zjistit, jak tyto 

subjekty komplexně hospodaří. 

V návaznosti na výsledky těchto kontrol 

pak vyhodnotit účelnost nastaveného 

kontrolního systému u těchto subjektů, 

což je hlavní smyslu kontrolní činnosti 

NKÚ jako nejvyšší ústavní nezávislé 

kontrolní instituce v ČR. Vzhledem 

k předkládání kontrolních zjištění ze 

strany NKÚ nejvyšším zákonodárným a 

výkonným orgánům státu, jsou pak jeho 

zjištění významným podkladem pro 

úpravu neúčinných a jinak nevyhovujících 

systémů v oblastech jimi prověřovaných. 

Vynětí veřejných výzkumných institucí a 

veřejných vysokých škol jako subjektů 

hospodařících s veřejnými prostředky 

z kontrolní působnosti NKÚ by tak bylo 

zcela kontraproduktivní k záměru 

předkladatele rozšířit tuto kontrolní 
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mimo jiné statut veřejné vysoké školy upravující též pravidla hospodaření veřejné 

vysoké školy. Samosprávná působnost veřejné vysoké školy založená zákonem o 

vysokých školách je jedním ze znaků statusu veřejnoprávní osoby. 

Zákon o vysokých školách tedy svěřuje oblast hospodaření veřejné vysoké školy 

do její samosprávy, kdy za řádné hospodaření s majetkem veřejné vysoké školy je 

rektor odpovědný ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy. Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy kontroluje využití prostředků státního rozpočtu, 

které veřejné vysoké škole poskytlo, a také kontroluje hospodaření veřejných 

vysokých škol podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění 

pozdějších předpisů. Výše uvedené přiměřeně platí též pro veřejné výzkumné 

instituce.  

U těchto dvou typů právnických osob je riziko korupce či nesprávného 

hospodaření s veřejnými či dalšími prostředky minimalizováno mj. dosavadním 

zákonným nastavením působnosti a vyvážených vzájemných vztahů jednotlivých 

orgánů těchto právnických osob. Není identifikován žádný přiměřený důvod pro 

rozšíření možnosti vnější kontroly jejich hospodaření a narušení jejich 

samosprávy. 

Doplnění ustanovení ve vztahu k veřejným vysokým školám a veřejným 

výzkumným institucím je, jak shora uvedeno, mimo jiné v rozporu se zákonem o 

vysokých školách a též v podstatě nadbytečné, neboť již v současné době jsou 

objektem kontrol prováděných NKÚ jako příjemci účelově poskytovaných 

veřejných prostředků. Současná právní úprava tedy dostatečně umožňuje provádět 

kontrolu veřejných vysokých škol nebo veřejných výzkumných institucí v 

kontextu tematicky zaměřených kontrol. Příkladem takových kontrol jsou 

kontrolní akce NKÚ č. 16/19 Peněžní prostředky státu určené na účelovou 

podporu výzkumu a vývoje prostřednictvím rozpočtové kapitoly Grantová 

agentura České republiky, č. 16/31 Rozvoj a obnova materiálně technické základy 

veřejných vysokých škol nebo č. 14/22 Peněžní prostředky určené na 

infrastrukturu pro výuku na vysokých školách. 

Vzhledem k výše uvedenému požadujeme bod 3. a bod 9. předmětného 

ustanovení vypustit. 

 

působnost na co nejširší okruh subjektů 

hospodařících s veřejnými prostředky. 

Argument, že kontrola hospodaření 

předmětných institucí je již zajištěna 

stávajícími mechanizmy neobstojí, neboť 

všechny subjekty, které je nově navrženo 

podrobit kontrole NKÚ jsou již nějakým 

způsobem kontrolovány. 

Pro úplnost dále uvádíme, že prověřování 

hospodaření veřejných vysokých škol i 

veřejných výzkumných institucí ze strany 

NKÚ bylo již obsaženo v obdobných 

návrzích na rozšíření kontrolní působnosti 

NKÚ v minulém volebním období. Při 

jejich pojednávání legislativními organy 

vlády a Poslaneckou sněmovnou nebyl 

zásah do akademických práv vysokých 

škol, jakož ani do postavení veřejných 

výzkumných institucí shledán. 

Namítání zásahu do samostatnosti 

veřejných vysokých škol, které by 

kontrola NKÚ podle MŠMT 

představovala, postrádá relevanci v tom 

směru, když MŠMT současně poukazuje 

na již probíhající kontroly veřejných 

vysokých škol podle platného práva, které 

by měly v duchu připomínky rovněž 

představovat nepřípustný zásah do 

zákonem garantované samostatnosti VVŠ. 

Takové kontroly však nikdy nebyly jako 

rozporné se zákonem napadány. 

U nyní předkládaného návrhu byla 

posuzována míra navrženého zásahu do 

uvedené samostatnosti VVŠ s tím, že 
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kontrola ze strany NKÚ nepředstavuje 

takový zásah, který by mohl být hodnocen 

jako konformně neústavní nebo 

nezákonný. 

 

 Zásadní připomínka 

5. K čl. I bodu 2 (k § 3a odst. 1 písm. c) bod 5. a 10.) 
Je zcela nepřípustné, aby NKÚ svými kontrolami zatěžoval velmi malé 

organizace typu mateřské školy, základní školy apod., které ze své povahy 

nemohou mít žádný systémový dopad na hospodaření zřizovatele, natož státu. 

Vysvětleno. 

Pokud jde příspěvkové organizace,  

zřizované ÚSC na úseku školství, je třeba 

upozornit na jejich odlišnou povahu od 

územních samosprávných celků. Jde o 

právně samostatné subjekty vykonávající 

některé veřejnoprávní úkoly, nicméně na 

rozdíl od hospodaření samotných 

územních samosprávných celků bude 

informovanost občanů obcí či krajem, jež 

jsou jejich zřizovateli, o jejich 

hospodaření značně omezena. I proto byly 

tyto právnické osoby jako takové 

zařazeny do kontrolní působnosti NKÚ. 

Zároveň uvádíme, že co do velikosti, 

nemusí být všechny příspěvkové 

organizace zřízené v oblasti školství zcela 

malými organizacemi, jejichž hospodaření 

má zanedbatelný rozsah. 

NKÚ nicméně svědomitě přistupuje 

k sestavování plánu kontrolní činnosti a 

jednotlivé subjekty kontroly do něj 

zařazuje po důkladném vyhodnocení 

účelnosti jeho kontroly. Předmětem 

kontroly tak nebudou subjekty, kde 

prověřování jejich hospodaření by 

nepřineslo poznatky potřebné k plnění 

hlavních cílů činnosti NKÚ, tj. mapovat 

pro potřeby nejvyšších zákonodárných a 
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výkonných orgánů účelnost a efektivnost 

stávajících systému regulace jejich 

hospodaření. 

 

 6. K čl. I bodu 6 (k § 27 odst. 1 věta první)  
Nově se navrhuje rozšířit počet pracovních dnů na podání námitek proti 

kontrolnímu protokolu ze současných „5“ na „15“, s čímž obecně souhlasíme. 

Naopak za nežádoucí však považujeme vypouštět ze stávajícího textu zákona 

slova „nestanoví-li kontrolující lhůtu delší“, a to z důvodu možnosti přípravy 

námitek ze strany kontrolovaného (dovolené, svátky, nemoci apod.). 

Doporučujeme možnost stanovení i lhůty delší zachovat.  

Akceptováno. 

Možnost kontrolujícího prodloužit lhůtu 

pro podání námitek proti kontrolnímu 

protokolu zůstává zachována a návrh 

zákona byl v tomto směru upraven. 

 

 7. K části druhé Změna obecního zřízení, čl. III 
Do § 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, se navrhuje doplnit odstavec 2, který však dle našeho názoru obsahově 

nekoresponduje se závěrečným účtem obce. Nově navrhovaný odstavec 2 patří 

dle našeho názoru svým obsahem spíše do § 84 cit. zákona „Pravomoc 

zastupitelstva obce“. Navrhuje se zde text: „…schválený kontrolní závěr z 

kontroly NKÚ … projedná zastupitelstvo obce bez zbytečného odkladu a zaujme 

k němu stanovisko.“ Zastupitelstva obce se dle § 92 cit. zákona schází v 

periodách až 3 měsíců, což zjevně nekoresponduje s navrhovaným pojmem „bez 

zbytečného odkladu“. Doporučujeme upravit. Obdobně též k části třetí Změna 

krajského zřízení, k Čl. IV, a části čtvrté Změna zákona o hlavním městě Praze, 

Čl. V. 

Neakceptováno. 

Ustanovení § 43 obecního zřízení 

upravuje kromě projednání závěrečného 

účtu též projednání zprávy o výsledcích 

přezkoumání hospodaření obce. 

Projednání kontrolního závěru 

zastupitelstvem je věcně obdobná 

problematika jako projednání zprávy o 

výsledcích kontroly provedené u obce 

jiným kontrolním orgánem a proto 

předkladatel vložil předmětné ustanovení 

do cit. § 43. 

Proti této systematice nenamítalo nic ani 

Ministerstvo vnitra, do jehož působnosti 

právní úprava obecního zřízení spadá. 

 8. K důvodové zprávě 
Na str. 9 v pátém odstavci se uvádí, že kontroly NKÚ na obce a kraje nerozšíří 

množství prováděných kontrol některými kontrolními orgány v duchu požadavku 

§ 22 odst. 2 písm. b) zákona o NKÚ, že kontrolující budou „šetřit práva a právem 

chráněné zájmy kontrolovaných osob“. S tímto tvrzením nelze souhlasit, k 

rozšíření množství prováděných kontrol návrhem novely tohoto zákona zřetelně 

dojde už i s ohledem na skutečnost, že se navyšuje počet členů NKÚ o 2 členy a 

Akceptováno a vysvětleno. 

Důvodová zpráva neuvádí, že nedojde ke 

zvýšení kontrol u ÚSC v důsledku 

možnosti kontroly jejich hospodaření ze 

strany NKÚ. Důvodová zpráva pouze 

klade důraz na to, že stávající právní 

úprava ukládá NKÚ počínat si při těchto 
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navyšuje se počet zaměstnanců NKÚ na pozici kontrolor (meziročně nárůst o 10 

zaměstnanců). Tento odstavec by měl být vypuštěn. 

kontrolách tak, aby nedocházelo 

k nadměrnému zatěžování kontrolovaných 

subjektů. Nehledě k tomu, že vzhledem 

k počtu subjektů, které by měly podle 

navržené právní úpravy nově podléhat 

kontrole NKÚ nelze, i přes navržené 

navýšení počtu členů a zaměstnanců 

NKÚ, počítat s velkou četností kontrol 

NKÚ u obcí. 

Ve vztahu k ÚSC, které je navrženo nově 

podrobit kontrole NKÚ, se ze strany 

NKÚ nebude jednat o „masivní“ nebo 

„plošnou“ kontrolní činnost. 

NKÚ se nebude prioritně zaměřovat na 

kontroly celkového hospodaření 

územních samosprávných celků, které 

jsou předmětem pravidelného ročního 

přezkoumání podle zákona č. 420/2004 

Sb., o přezkoumávání hospodaření 

územních samosprávných celků a 

dobrovolných svazků obcí, ve znění 

pozdějších předpisů, ale bude provádět 

zpravidla systémově zaměřené kontrolní 

akce zařazené do Plánu kontrolní činnosti 

NKÚ na základě vyhodnocení 

významnosti a aktuálnosti tématu, 

analýzy rizik odůvodňujících jejich 

realizaci a jejich předpokládaných 

přínosů.  

Mezi tématy připadajícími v úvahu pro 

takové kontrolní akce lze uvést např. 

rekonstrukci a modernizaci silnic II. a III. 

třídy, zajištění dopravní obslužnosti, 

sociální služby, sociální bydlení, 
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infrastrukturu vodovodů a kanalizací, 

snižování rizika povodní, dostavbu 

pražského metra, podporu sportu a 

volnočasových aktivit dětí a mládeže, 

podporu kultury, památkové péče a 

cestovního ruchu aj. 

Rozsah administrativní zátěže 

potenciálních kontrolovaných osob 

významně ovlivňuje zejména rozsah 

kontrolní činnosti vykonávané u 

konkrétní kontrolované osoby, forma 

dokladů předávaných kontrolovanými 

osobami (elektronická, listinná, smíšená), 

možnost, resp. nemožnost dálkového 

přístupu NKÚ k podkladům potřebným k 

provedení kontroly, jakož i součinnost 

kontrolované osoby při výkonu kontroly.  

S rozvojem elektronizace veřejné správy 

jsou na straně NKÚ průběžně přijímána 

vhodná opatření k redukci administrativní 

zátěže kontrolovaných osob, která spolu 

s legislativními opatřeními zavedenými do 

zákona o NKÚ s účinností od roku 2016 

(srov. ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 

166/1993 Sb.) vytváří potenciál pro další 

snižování administrativní zátěže 

kontrolovaných subjektů a minimalizaci 

fyzické přítomnosti kontrolorů NKÚ u 

kontrolované osoby. 

NKÚ standardně využívá doklady předané 

v elektronické podobě a informace, které 

jsou mu zpřístupněny v informačních 

systémech veřejné správy, popřípadě 

v provozních informačních systémech 
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kontrolované osoby, jakož i v dalších 

souborech nebo aplikacích, a to již ve fázi 

přípravy plánu kontrolní činnosti a jeho 

změn. Informace získané v kontrolách 

kontrolující NKÚ v rámci zavedených 

interních postupů sdílí pro další výkon 

kontrolní činnosti. 

Efektivita kontroly je závislá na 

spolupráci s kontrolovanou osobou. Délku 

doby strávené u kontrolované osoby 

významně ovlivňuje kromě již zmíněné 

možnosti kontrolované osoby předávat 

doklady v elektronické podobě také její 

přístup k předávání požadovaných 

dokladů a poskytování informací. 

Z kontrolní praxe vyplývá, že pokud je 

kontrolovaná osoba schopna předat 

doklady v elektronické podobě, lze za 

předpokladu efektivní spolupráce 

kontrolovaného subjektu docílit 

výrazného zkrácení fyzické přítomnost 

kontrolorů u kontrolované osoby na 

jednotky dnů. 

Nadto, za předpokladu že rozšířená 

působnost NKÚ nebude dopadat na obce, 

které nejsou obcemi s rozšířenou 

působností, lze konstatovat, že všechny 

potenciálně kontrolované subjekty jsou 

vybaveny dostatečným odborným 

personálním i technickým zázemím 

k poskytování efektivní součinnosti při 

kontrole vykonávané NKÚ. 

V současné době, kdy je kontrolní 

působnost NKÚ u územních 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAZ8DATEG)



37 

 

samosprávných celků omezena na 

kontrolu prostředků poskytnutých ze 

státního rozpočtu nebo prostředků 

poskytnutých ze zahraničí, kontrola na 

místě u kontrolované osoby je zpravidla 

vykonávána dvoučlennou skupinou 

kontrolujících v časovém rozmezí 

průměrně dvou až deseti pracovních dnů 

fyzicky strávených u kontrolované osoby, 

v návaznosti na skutečnosti shora 

uvedené. 

Navržené opatření směřující k možnosti 

NKÚ provést kontrolu hospodaření 

s veřejnými prostředky u vybraných 

subjektů koresponduje s veřejným 

zájmem na řádném nakládání s těmito 

prostředky, přičemž se předpokládá, že 

navržená úprava rozšíření kontrolní 

působnosti NKÚ bude mít z hlediska 

dosažení řádného nakládání s veřejnými 

prostředky rovněž preventivní funkci. 

 

Důvodová zpráva byla v požadovaném 

směru doplněna a zpřesněna. 

 9. K důvodové zprávě, zvláštní části, § 3a odst. 1 
Názvy veřejných vysokých škol doporučujeme citovat dle aktuálního znění 

Přílohy č. 1 k zákonu o vysokých školách. Konkrétně jde o název Univerzity 

Karlovy a Ostravské univerzity. 

Akceptováno. 

Důvodová zpráva byla v požadovaném 

směru upravena. 

Ministerstvo vnitra Zásadní připomínka 

1. Obecně 

Předkladatel v důvodové zprávě označil navrhovanou novelu zákona o NKÚ jako 

prováděcí zákon k souběžně předložené novele čl. 97 Ústavy a na základě toho 

využil výjimku z Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace. S ohledem na 

Akceptováno a vysvětleno. 

Na základě poznatků z dosavadního 

projednávání rozšíření kontrolní 

působnosti NKÚ v Parlamentu 

v předchozích volebních a funkčních 
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skutečnost, že hlavním problémem dlouhodobě zamýšleného rozšíření kontrolních 

kompetencí NKÚ je nalezení vhodného kompromisu mezi rozsahem kontrol a 

dopady na kontrolované subjekty, považujeme za potřebné důsledné vyhodnocení 

dopadů a odůvodnění navrhovaných opatření zejména na území samosprávy, a to 

jak v obecné rovině celého záměru, tak v jednotlivých parametrech (k volbě 

kritérií rozlišování mezi obcemi se vyjadřujeme níže). 

Zejména kapitola 5 obecné části důvodové zprávy věnovaná vyhodnocení 

rozpočtových dopadů navrhovaných změn je nedostačující, když ve vztahu 

k územním samosprávným celkům pouze konstatuje, že návrh nemá dopady na 

rozpočty krajů a obcí s ohledem na povinnost NKÚ šetřit práva a právem 

chráněné zájmy kontrolovaných osob a zmiňován je naopak možný pozitivní efekt 

spojený s kontrolami. S těmito tvrzeními marginalizujícími dopady na územní 

samosprávy však dle našeho názoru příliš nekoresponduje složitá konstrukce § 3a 

a § 4 odst. 1, stejně jako přechodných ustanovení, v nichž předkladatel 

komplikovaně hledá cesty ke snížení zátěže především menších obcí. 

Postrádáme též vyhodnocení všech stávajících kontrolních mechanismů, které by 

argumentačně podepřelo tvrzení obsažené v důvodové zprávě, že „rozšíření 

kontrolní působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu však nebude mít žádný vliv na 

dosavadní kontrolní působnost ministerstev, jiných správních úřadů a územních 

samosprávných celků, jak je vymezena jinými právními předpisy“. 

 

období obou jeho komor přistoupil 

předkladatel nyní ke zpracování 

předmětných legislativních materiálů 

nejen s ohledem na povinnost naplnit 

Programové prohlášení vlády spočívající 

v možnosti NKÚ prostřednictvím svých 

kontrol a vyhodnocení kontrolních zjištění 

plnit svoji funkci nejvyšší nezávislé 

ústavní kontrolní instituce v ČR 

spočívající především v tom poskytnout 

nezávislé ujištění veřejnosti a jejím 

zvoleným zástupcům (poslancům, 

senátorům, vládě), že s veřejnými 

prostředky je nakládáno řádně, a v 

případě, že tomu tak není, být 

významným zdrojem podkladů pro 

výkonné a zákonodárné orgány o tom, kde 

je třeba nastavené mechanizmy, které by 

měly řádné nakládání s veřejnými 

prostředky zajistit, změnit nebo upravit. 

Cílem předkladatele je současně připravit 

takovou právní úpravu, která splní výše 

uvedený cíl, ale zároveň zajistí, aby 

kontrola NKÚ představovala pro 

kontrolované subjekty administrativní 

zátěž v míře co nejmenší. 

 

K tomu již v průběhu předchozích 

volebních období, kdy se vlády snažily 

prosadit rozšíření kontrolní působnosti 

NKÚ, bylo přikročeno k těmto opatřením: 

1. K zajištění neodůvodněné 

administrativní zátěže 

kontrolovaných subjektů má 
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významně přispět v minulosti na 

základě vládního návrhu schválený 

nástroj, kterým NKÚ ode dne 1. 

července 2015 disponuje, a který má 

významně napomoct k eliminaci této 

zátěže již při sestavování plánu 

kontrolní činnosti NKÚ na jednotlivé 

kalendářní roky. 

Jedná se o novelizaci § 17 odst. 2 

zákona o NKÚ přijatou zákonem 

č. 78/2015 Sb., kterým se mění 

zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším 

kontrolním úřadu, ve znění 

pozdějších předpisů. Podle cit. 

ustanovení je NKÚ nyní oprávněn 

opatřovat si podklady pro zpracování 

plánu kontrolní činnosti a jeho změn. 

Toto ustanovení má významnou 

měrou ovlivnit a napomoct NKÚ při 

sestavovaní plánu kontrol a dává i 

prostor vyhodnotit kontroly 

provedené zejména u územních 

samosprávných celků, jakož i dalších 

subjektů, jinými orgány a plán 

kontrol sestavovat tak, aby 

nedocházelo k duplicitám kontrol a 

nepřiměřenému zatěžování územních 

samosprávných celků. 

2. Ve vládním návrhu zákona 

předloženém naposledy vládou 

v minulém volebním období 

Parlamentu nebyly už do kontrolní 

působnosti NKÚ zahrnuty všechny 

ÚSC, ale pouze obce s počtem 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAZ8DATEG)



40 

 

obyvatel vyšším než 10 000. 

 

Obdobné omezení obsahuje i nyní 

předložený návrh zákona, když kontrole 

NKÚ z obcí podrobuje pouze obce 

vykonávající rozšířenou působnost. 

 

Důvodová zpráva byla v požadovaném 

směru doplněna. 

 

Současně se materiál k rozšíření kontrolní 

působnosti NKÚ, pokud jde o dopady 

tohoto rozšíření na ÚSC, doplňuje o 

„Analýzu systému kontrol územních 

samosprávných celků“ zpracovanou 

Ministerstvem financí, která byla vládou 

vzata na vědomí usnesením ze dne 19. 

dubna 2017 č. 297. 

Z uvedené analýzy, pokud jde o kontrolu 

u ÚSC ze strany NKÚ, vyplynulo, že cíl 

kontroly NKÚ je oproti cílům kontrol 

jiných kontrolních orgánů zaměřených na 

hospodaření ÚCS odlišný. Smyslem 

kontroly NKÚ je poskytnout ujištění 

zejména externím subjektům, tedy 

občanům a jejich zástupcům (Poslanecká 

sněmovna, Senát), že s veřejnými 

prostředky je nakládáno řádně. Není-li 

tomu tak, kontrolní zjištění Nevyššího 

kontrolního úřadu pak představují 

významný prostředek k přijímání opatření 

směřujících k optimálnímu nastavení 

postupů v této oblasti. Analýza tak 

jednoznačně potvrdila tvrzení 
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předkladatele, že kontroly ze strany NKÚ 

nejsou, ve vztahu ke kontrolám 

vykonávaným jinými kontrolními orgány 

u ÚSC, kontrolami duplicitními. 

Navrženým rozšířením kontrolní 

působnosti NKÚ na ÚSC nedochází 

z žádného pohledu ke změně uvedeného 

charakteru kontrol NKÚ a nelze v nich 

spatřovat jakýkoliv zásah do stávající 

kontrolní působnosti ministerstev, jiných 

správních úřadů a územních 

samosprávných celků, jak je vymezena 

jinými právními předpisy. 

Výsledkem analýzy je dále závěr, že s 

ohledem na velmi nízký počet kontrol u 

ÚSC realizovaných NKÚ, nepředstavuje 

tento typ kontroly významnou 

systémovou zátěž. Nepředpokládá se, že 

v souvislosti s rozšířením kontrolní 

působnosti NKÚ na celé hospodaření 

návrhem zákona určených ÚSC, bude 

představovat výrazné zvýšení počtu 

kontrol u těchto subjektů. 

Pokud jde o dopady navrženého rozšíření 

kontrolní působnosti NKÚ na ÚSC je 

třeba současně zdůraznit, že účelem 

návrhu zákona není dosáhnout kontroly 

všech ÚSC, novela má plnit též 

významnou preventivní roli. 

Zároveň je třeba konstatovat, že v daném 

případě nelze mluvit o dopadech na 

rozpočty ÚSC nad dnešní stav, neboť ze 

strany NKÚ se nebude jednat o „masivní“ 

nebo „plošnou“ kontrolní činnost každého 
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ÚSC (což by se mohlo mít dopad do 

rozpočtu); ze strany NKÚ jde spíše o 

zákonnou možnost provádět nově 

kontrolu v souladu s plánem kontrolní 

činnosti, což nijak výrazně nemůže zatížit 

rozpočty ÚSC. 

 

 Zásadní připomínka 

2. Obecně 

S ohledem na neprovedení hodnocení dopadů regulace požadujeme projednání 

navrhované změny zákona o NKÚ na Radě vlády pro veřejnou správu (RVVS). 

 

Akceptováno. 

Návrh zákona bude předložen 

k projednání Radě vlády pro veřejnou 

správu. 

 

 Zásadní připomínka 

3. K čl. I bodu 2 (k § 3a odst. 1 písm. b)) 

Podle tohoto ustanovení by se za veřejné prostředky ve smyslu ustanovení § 3 

odst. 1 neměl považovat majetek obcí s počtem obyvatel nepřevyšujícím 10 000. 

Dochází tak k situaci, kdy sice není návrhem dotčeno ustanovení § 3 odst. 2 písm. 

b) zákona o NKÚ, tedy v zásadě může NKÚ kontrolovat i všechny obce, avšak z 

předmětu kontroly by se u obcí s počtem obyvatel do 10 000 musel s ohledem na 

návrh ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) ve spojení s návrhem ustanovení § 3a odst. 1 

písm. b) omezit na jiné veřejné prostředky. Avšak s ohledem na to, že veškeré 

veřejné prostředky, které obec přijme, se stávají jejím majetkem, tak se předmět 

kontroly v zásadě zcela vyprazdňuje. Ve svém důsledku tedy dochází k tomu, že 

jaksi nepřímo (přes definice veřejných prostředků) se omezuje množina 

kontrolovaných subjektů podle ustanovení § 3 odst. 2. Ostatně to, že hlavním 

cílem je vyjmout obce s počtem obyvatel do 10 tisíc, potvrzuje text důvodové 

zprávy. 

Hlavním problémem je v daném kontextu určení hranice počtu obyvatel. Je třeba 

zdůraznit, že z hlediska samostatné působnosti obcí (a nakládání s majetkem obce 

bezesporu věcí samostatné působnosti je) jsou si všechny obce (bez rozdílu počtu 

obyvatel) rovny. Návrh však počítá na základě využití hranice podle počtu 

obyvatel s jejich diferenciací na dvě skupiny, kdy drtivá část z více než 6250 obcí 

nebude kontrolována ze strany NKÚ (kontrolní působnost NKÚ se omezí na cca 

130 obcí, tedy cca 2 % ze všech obcí). 

Akceptováno a vysvětleno. 

Podle § 3 odst. 1 má kontrole NKÚ 

podléhat hospodaření s veřejnými 

prostředky a s prostředky poskytnutými 

z veřejných rozpočtů. 

Jedná se o 2 kategorie majetku kdy, co se 

rozumí „veřejnými prostředky“ stanoví § 

3a odst. 1 a explicitně dále v § 3a odst. 3 

je vymezeno, co se pro účely zákona 

rozumí „prostředky poskytnutými 

z veřejných rozpočtů“, kde žádné omezení 

subjektů, které mají kontrole NKÚ 

podléhat stanoveno, není. 

Prostředky poskytnuté z veřejných 

rozpočtů tak mají kontrole ze strany NKÚ 

podléhat neomezeně, byť se stávají 

majetkem jejich příjemců. 

To je i vysvětleno ve zvláštní části 

důvodové zprávy k čl. I bodu 2 návrhu 

zákona - k § 3a odst. 3). 

 

K námitce na stanovení kritéria výběru 
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Lze zmínit, že i v rámci samostatné působnosti již právní řád České republiky 

provádí určité diferenciace, a to ve vztahu k zákonu o registru smluv, kde jsou 

z povinnosti zveřejňovat smlouvy vyňaty obce tzv. I. a II. typu (tedy využívá se 

rozdělení obcí pro výkon přenesené působnosti i pro jejich rozlišení k plnění 

povinností v působnosti samostatné). V případě návrhu zákona však vůbec není 

zřejmé, proč předkladatel zvolil dělící hranici, které v českém právním prostředí 

nemá žádné opodstatnění. Důvodová zpráva přináší jediný argument, a to 

zahraniční (rakouskou) právní úpravu. 

Podle názoru Ministerstva vnitra nemusí být dělení obcí z hlediska výkonu 

samostatné působnosti vždy nutně rozporné s ústavním pořádkem, avšak pokud se 

k němu přistoupí, mělo by se opírat o důkladnou argumentaci, které se však 

návrhu nedostává. Podle názoru Ministerstva vnitra není kritérium počtu obyvatel 

vhodné a právě na jeho věcnou nepodloženost by mohlo být předmětem kritiky 

a ústavní nonkonformity návrhu. 

Nevhodnost zvoleného parametru vyznívá též ve vztahu k majetku dobrovolných 

svazků obcí, který bude bez dalšího předmětem kontroly. Tedy např. dobrovolný 

svazek pěti malých obcí, které dávají dohromady počet obyvatel 700, bude 

podléhat kontrole, zatímco středně velké město o 9 000 obyvatelích nikoliv, 

ačkoliv objem veřejných prostředků je nesrovnatelný. V tomto kontextu je též na 

místě zvážit, zda vůbec dobrovolné svazky obcí za těchto podmínek bez dalšího 

řadit mezi kontrolované subjekty. 

 

obcí, které budou podléhat kontrole 

NKÚ, bylo přistoupeno ke změně ve 

volbě kritéria pro zařazení obcí do 

kontrolní působnosti NKÚ, a to tak, že 

kontrole by měly podléhat pouze obce 

vykonávající rozšířenou působnost. 

Navržený § 3a odst. 2 se v návaznosti na 

uvedenou změnu stal nadbytečným a byl 

z návrhu zákona vypuštěn. 

 

 

 

 

 

Dobrovolné svazky obcí jsou specifické 

subjekty. Nelze je považovat za územní 

samosprávné celky ani za jednotky 

územní státní správy, čímž se odlišují od 

obcí i od krajů. Jde o svébytné subjekty 

výkonu vybraných veřejnoprávních úkolů 

a vzhledem k tomuto jejich specifickému 

charakteru jsou zařazeny do kontrolní 

působnosti NKÚ. 

 

 Zásadní připomínka 

4. K čl. II bodu 2 K čl. I bodu 2 (k § 3a odst. 4) 

Upozorňujeme, že navržená podoba ustanovení se vztahuje pouze na ty právnické 

osoby, v nichž mají stát či územní samosprávné celky majetkovou účast přímo, a 

tedy neřeší situace určitého řetězení majetkových účastí, jak to činí např. § 2 odst. 

1 písm. n) zákona o registru smluv. 

 

Akceptováno. 

Návrh zákona byl v tomto směru doplněn 

tak, aby kontrole NKÚ byly podrobeny i 

další zmiňované subjekty. 

 Zásadní připomínka 

5. K čl. I bodu 3 (k § 4 odst. 1) 

Vysvětleno. 

Jedná se o speciální úpravu předmětu 
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Nově za středníkem doplňovaná pasáž první věty vyvolává otázky ohledně 

naplnění cíle, který dle důvodové zprávy zjevně sleduje. Zřejmě by se mělo jednat 

o speciální úpravu vůči stávajícímu vymezení rozsahu kontroly prováděné NKÚ, 

který zahrnuje přezkoumávání souladu s právními předpisy, věcnou a formální 

správnost i účelnost hospodárnost a efektivnost kontrolovaných činností. Je však 

třeba připomenout, že požadavek účelnosti a hospodárnosti nakládání s majetkem 

vznáší i zákony upravující územní samosprávné celky (viz § 38 odst. 1 zákona o 

obcích, § 17 odst. 1 zákona o krajích a § 35 odst. 1 zákona o hlavním městě 

Praze). 

Je třeba též vyjasnit vztah kontrolní pravomoci NKÚ podle doplněného § 4 odst. 1 

k obecné právní úpravě kontroly výkonu samostatné působnosti územních 

samosprávných celků (viz § 129 zákona o obcích, § 86 odst. 1 zákona o krajích a 

§ 113 odst. 1 zákona o hlavním městě Praze). 

Předkládaný návrh pracuje s formulací „při kontrole územního samosprávného 

celku, jde-li o výkon jeho samostatné působnosti, a dobrovolného svazku obcí 

prověřuje Úřad kontrolované činnosti v rozsahu povinností uložených územnímu 

samosprávnému celku zákony upravujícími způsob nakládání s jejich majetkem a 

způsob hospodaření s jejich finančními prostředky“. Podle názoru Ministerstva 

vnitra může daná formulace činit aplikační potíže a navrhujeme pro zjednodušení 

vypustit z věty slovo „způsob“, a to na obou místech, kde je ve větě použito. 

 

kontroly NKÚ u ÚSC, která má být 

zaměřena výlučně na legalitu hospodaření 

těchto subjektů. 

Cílem kontrol samosprávy ze strany NKÚ 

nebude posuzování jejích politických 

rozhodnutí v rámci nakládání s veřejnými 

prostředky, což představuje i posuzování 

účelnosti a hospodárnosti vynakládání 

těchto prostředků ÚSC. 

V tomto směru byla doplněna důvodová 

zpráva. 

 

 

Předkladatel neshledává v předmětné 

formulaci aplikační potíže. 

 

V návaznosti na osobní projednání 

připomínky se zástupci MV, změnilo toto 

ministerstvo charakter připomínky na 

doporučující s tím, že nadále trvá tato 

jeho výhrada: 

Ministerstvo vnitra poukazuje na 

skutečnost, že navržená právní 

konstrukce povede k obecně 

kritizovanému jevu duplicity, v daném 

případě spíše triplicity kontrol, a 

úprava se tak nejeví účelnou. 

 Zásadní připomínka 

6. K čl. II bodu 2 

Přechodné ustanovení v předmětném bodu hovoří o náběhu kontrol ve vztahu 

k městským částem hlavního města Prahy. To, že mají městské části podléhat 

kontrole ze strany NKÚ lze dovodit též z části návrhu obsahující změnu zákona 

o hlavním městě Praze. S ohledem na možné aplikační problémy, tedy zejména 

s ohledem na to, kdyby v návrhu zůstala zachována hranice 10 000 obyvatel, je 

Připomínka se stala bezpředmětnou. 

Došlo ke změně kritéria pro výběr obcí, 

které mají být podrobeny kontrole NKÚ, 

které již není závislí na počtu obyvatel 

obce. 
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třeba upozornit, že řada městských částí Hlavního města Prahy této hranice počtu 

obyvatel nedosahuje. Městské části hlavního města Prahy, byť mají právní 

subjektivitu, tak nejsou územním samosprávným celkem (obcí), neboť jde stále 

o součásti hlavního města Prahy. Bude tak vznikat výkladový problém, zda na 

městské části, které nedosahují 10 000 obyvatel, kontrolní kompetence NKÚ 

dopadá, či nikoliv. Podle názoru Ministerstva vnitra je potřeba, aby zákon 

explicitně stanovil pravidla i pro městské části hlavního města Prahy. 

Pokud se jedná o rozdělení obcí pro účely postupného zavádění kontrol, kdy je 

vedle kritéria počtu obyvatel využíváno i např. postavení statutárního města, 

odkazujeme rámcově na připomínku k § 3a odst. 1 písm. b), neboť i taková 

kategorizace je nesystémová a volbě kritérií chybí náležité zdůvodnění. 

 

 Zásadní připomínka 

7. K čl. III až V 

Novelizace tří zákonů o územních samosprávných celcích předpokládají 

projednání kontrolního závěru NKÚ příslušným zastupitelstvem 

(obce/kraje/hlavního města Prahy). Ministerstvo vnitra považuje za nevhodné do 

předmětných zákonů vkládat formulace „bez zbytečného odkladu“, neboť 

v případech, kdy zákon požaduje po zastupitelstvu urychlené projednání věci, 

váže takové projednání na „nejbližší zasedání zastupitelstva“, a to i ve vztahu ke 

kontrole výkonu samostatné působnosti (viz např. ustanovení § 129a odst. 2 

zákona o obcích). Ministerstvo vnitra nevidí důvod, proč by tomu mělo být 

v daném případě jinak. 

Současně nepovažuje Ministerstvo vnitra za vhodné, aby byla zastupitelstva 

povinna přijímat ke kontrolnímu závěru stanovisko. Taková úprava totiž bude 

způsobovat řadu otázek v aplikační praxi (např. jak má takové stanovisko být 

formulováno, co se stane, když nebude přijato apod.). Podle názoru Ministerstva 

vnitra bude ve vztahu ke kontrole NKÚ dostatečné, pokud budou kontrolní závěry 

zastupitelstvy projednány, přičemž je čistě na obcích, jaké ze závěrů vyvodí 

důsledky (oproti kontrole výkonu samostatné působnosti zákon o NKÚ neukládá 

povinnost zajistit nápravu nedostatků zjištěných kontrolou). 

 

Akceptováno. 

Návrhy novel zákonů o ÚSC byly 

upraveny v tom směru, že schválený 

kontrolní závěr bude projednán na 

nejbližším zasedání zastupitelstva bez 

stanovení povinnosti zaujmout k němu 

stanovisko. 

 8. K čl. I bodu 2 (§ 3a odst. 3) 

Doporučujeme více vyjasnit, co je míněno prostředky poskytnutými ze státního 
Vysvětleno. 

V uvedeném případě převodu části 
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rozpočtu, neboť i převod daňových příjmů dle zákona o rozpočtovém určení daní 

probíhá prostřednictvím státního rozpočtu. 

 

výnosu některých daní územním 

samosprávným celkům se jedná o 

zákonný převod prostředků na základě 

zvláštního zákona, které podle tohoto 

zákona jsou majetkem ÚSC (tedy pouze o 

technickou záležitost přesunu určitých 

prostředků), nikoliv o „poskytnutí“ 

prostředků z veřejných rozpočtů na 

základě právního jednání nebo 

individuálního správního aktu tak, jak to, 

podle předkladatele, dostatečně objasňuje 

důvodová zpráva. 

 

Ministerstvo 

zahraničních věcí 

1. K čl. I bodu 1 (§ 3 odst. 1 ve vazbě na § 3a) 

MZV doporučuje zvážit formulaci ustanovení, které by umožnilo NKÚ 

zkontrolovat u právnických osob, kterým byly poskytnuty prostředky z veřejných 

rozpočtů, nejen hospodaření s poskytnutými veřejnými prostředky, ale 

v odůvodněných případech v návaznosti na účtování prostředků poskytnutých 

z veřejných rozpočtů také hospodaření s dalšími prostředky právnické osoby. 

Odůvodnění: 

Kontrolní praxe MZV ukazuje, že např. nevládní organizace použijí část 

prostředků poskytnutých z veřejných rozpočtů (převod do určité procentuální 

částky nepodléhá souhlasu poskytovatele) na financování svého běžného provozu 

(např. platů zaměstnanců). Tím si „uvolní“ své prostředky na financování jiných 

věcí, které ale poskytovatel nemůže zkontrolovat a nemůže tedy zodpovědně 

zjistit, zda nedošlo k „obejití“ podmínek poskytnutí prostředků z veřejných 

rozpočtů. Může tak v podstatě docházet ke zneužívání prostředků poskytnutých z 

veřejných rozpočtů. 

 

Neakceptováno. 

Uvedený případ není třeba řešit zákonnou 

úpravou. Řádné užití veřejných 

prostředků v daném případě závisí na 

nastavení podmínek poskytnutí dotace 

jejich poskytovatelem tak, aby 

k uvedenému nežádoucímu nakládání 

s veřejnými prostředky docházet nemohlo. 
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 2. K důvodové zprávě, bodu 5 

MZV doporučuje provést kontrolu výpočtu finančních dopadů na státní rozpočet. 

Odůvodnění:  

V předloženém materiálu se uvádí celkové náklady v prvních třech letech ve výši 

6 500 000 Kč, což neodpovídá uvedenému předpokládanému meziročnímu 

nárůstu 10 zaměstnanců. 

Dále se uvádí, že ostatní případné zvýšení nákladů bude pokryto v rámci kapitoly 

státního rozpočtu 381 – NKÚ. MZV spatřuje v tomto tvrzení rozpor s tvrzením 

v důvodové zprávě k návrhu zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., 

Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, podle kterého si 

změna nevyžádá finanční náklady, a náklady na případné personální navýšení 

NKÚ budou řešeny v rámci kapitoly státního rozpočtu 381 – NKÚ. 

 

Akceptováno. 

Důvodové zprávy byly upraveny. 

Ministerstvo 

zemědělství 

1. K bodu obecné části  důvodové zprávy 

Na straně 5 v předposledním odstavci doporučujeme slovo „obdobou“ nahradit 

slovem „obdobnou“. 

Akceptováno. 

Důvodová zpráva byla upravena. 

 2. K bodu 5 obecné části  důvodové zprávy 
Doporučujeme předpokládané dopady na státní rozpočet uvést do souladu  

s dopady na státní rozpočet uvedenými v důvodové zprávě k novele ústavního 

zákona, neboť novela zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu pouze navazuje na 

novelu ústavního zákona. 

Odůvodnění: 

Podle důvodové zprávy se navrhuje v souvislosti s rozšířením působnosti 

Nejvyššího kontrolního úřadu zvýšení počtu členů tohoto úřadu z 15 na 17, což 

představuje zvýšení výdajů na platy 2 nových zaměstnanců. Zároveň se 

předpokládá potřeba navýšení systemizovaného počtu zaměstnanců.  

V prvních 3 letech po nabytí účinnosti novely se předpokládá meziroční nárůst o 

10 zaměstnanců. Celkové odhadované roční náklady na jednoho zaměstnance činí 

650 000 Kč, což představuje celkové náklady v prvních  

3 letech po přijetí novely 6 500 000 Kč. Tyto nároky na státní rozpočet budou 

řešeny v rámci přípravy návrhu státního rozpočtu na příslušný kalendářní rok. 

Podle důvodové zprávy k návrhu ústavního zákona si však přijetí navrhované 

úpravy rozšíření kontrolní působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu nevyžádá 

finanční náklady na státní rozpočet; vyvstane-li v této souvislosti potřeba 

Akceptováno jinak. 

Důvodová zpráva k návrhu novely 

Ústavy ČR byla uvedena do souladu 

s důvodovou zprávou k návrhu novely 

zákona o NKÚ. 
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personálního rozšíření úřadu nebo jeho materiálně-technické základny, budou 

takto zvýšené náklady řešeny v rámci rozpočtové kapitoly 381 – Nejvyšší 

kontrolní úřad, aniž by došlo k navýšení finančních prostředků této kapitoly. 

 

 3. Ke zvláštní části důvodové zprávy, k čl. I bodu 2 (§ 3a odst. 4) 

Doporučujeme upřesnit odůvodnění k navrhované hranici vlastnického podílu 

státu nebo územně samosprávného celku u právnických osob, které budou 

podléhat kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu. 

Odůvodnění: 

Z odůvodnění k navrhovanému ustanovení ani z odůvodnění k navržené novele 

ústavního zákona není zcela zřejmé, že by navrhovaná úprava zcela odpovídala 

vůli ústavodárce, jak se uvádí v důvodové zprávě. 

 

Neakceptováno a vysvětleno. 

Návrh novely Ústavy ČR svěřuje tzv. 

prováděcímu zákonu, kterým je v daném 

případě zákon o NKÚ, stanovení 

konkrétních subjektů, které budou 

podléhat kontrole NKÚ. Vzhledem 

k charakteru ústavního zákona č. 1/1993 

Sb., Ústava ČR, není možné, aby 

obsahoval podrobné vymezení subjektů 

kontroly NKÚ. 

Jejich vymezení v návrhu zákona o NKÚ 

tak bude plně odpovídat úmyslu 

ústavodárce. 

V daném případě jde o obdobnou úpravu, 

kterou Ústava ČR, pokud jde o NKÚ, již 

zná, a která je vyjádřena v čl. 97 odst. 3 

Ústavy ČR, ve kterém již v minulosti 

ústavodárce svěřil úpravu postavení, 

působnosti, organizační struktury a 

dalších podrobností tzv. běžnému zákonu. 

Ministerstvo životního 

prostředí 

Při projednávání předchozí verze předmětného zákona bylo dne 26. května 2016 

Senátem přijato usnesení č. 449, jehož obsahem je mimo jiné i doporučení 

adresované vládě, coby předkladateli zákona, spočívající v nutnosti omezení 

několikanásobných kontrol či jejich synchronizace při tvorbě relevantních právních 

předpisů. Následně byla dne 19. dubna 2017 vládou schválena Analýza systému 

kontrol územních samosprávných celků, která rovněž upozorňuje na duplicitu 

kontrol. S ohledem na skutečnost, že se předkladatel s výše uvedenými dokumenty v 

předloženém návrhu zákona nevypořádal, lze očekávat komplikace v průběhu 

legislativního procesu. 

 

Akceptováno. 

Materiál bude doplněn o uvedenou 

Analýzu systému kontrol územních 

samosprávných celků zpracovanou 

Ministerstvem financí, která obsahuje 

návrhy na odstraňování duplicity kontrol 

u ÚSC. 

Z  analýzy, pokud jde o kontrolu u ÚSC 

ze strany NKÚ, vyplynulo, že cíl kontroly 

NKÚ je oproti cílům kontrol jiných 
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Doporučujeme tedy doplnění dopadů regulace RIA a následné vypořádání se závěry 

RIA, doporučením Senátu i výše zmíněné analýzy Ministerstva financí. 

 

kontrolních orgánů zaměřených na 

hospodaření ÚCS odlišný. Smyslem 

kontroly NKÚ je poskytnout ujištění 

zejména externím subjektům, tedy 

občanům a jejich zástupcům (Poslanecká 

sněmovna, Senát), že s veřejnými 

prostředky je nakládáno řádně. Není-li 

tomu tak, kontrolní zjištění Nevyššího 

kontrolního úřadu pak představují 

významný prostředek k přijímání opatření 

směřujících k optimálnímu nastavení 

postupů v této oblasti. Analýza tak 

jednoznačně potvrdila tvrzení 

předkladatele, že kontroly ze strany NKÚ 

nejsou, ve vztahu ke kontrolám 

vykonávaným jinými kontrolními orgány 

u ÚSC, kontrolami duplicitními. 

 

Vysvětleno. 

Návrh zákona je „prováděcím“ právním 

předpisem k současně předloženému 

návrhu na ústavní změnu spočívající v 

rozšíření kontrolní působnosti NKÚ, 

k němuž se RIA podle bodu 3.8 písm. a) 

Obecných zásad pro hodnocení dopadů 

regulace (RIA) nezpracovává. Při 

schvalování Plánu legislativních prací 

vlády na zbývající část roku 2018 vláda 

současně podle bodu 3.8 písm. e) a bodu 

5.2 Obecných zásad pro hodnocení 

dopadů regulace (RIA) rozhodla o tom, 

že se k tomuto návrhu zákona RIA 

zpracovávat nebude. Předkladatel tedy 

postupoval v souladu s rozhodnutím 
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vlády, kterým schválila uvedený plán 

legislativních prací vlády (usnesení vlády 

ze dne 7. 2. 2018 č. 91). 

Bezpečnostní 

informační služba 

Zásadní připomínka 

1. K čl. I bodu 1 (§ 3 odst. 1) 

Novela zákona o NKÚ navazuje na souběžně předkládanou novely Ústavy, kde je 

v důvodové zprávě deklarováno rozšíření pravomoci NKÚ „vedle stávající 

kontroly hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu také na 

kontrolu hospodaření s majetkem územních samosprávných celků a s majetkem 

právnických osob s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného 

celku…“. 

Stávající formulace „kontrola hospodaření se státním majetkem“ je skutečně 

v navrženém novém znění čl. 97 odst. 1 písm. a) a b) Ústavy  

a v návaznosti na to i v novém znění § 3 a 3a zákona č. 166/1993 Sb.,  

o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, výrazně rozšířena, 

současně však nové znění § 3 odst. 1 zákona o NKÚ neobsahuje výslovně 

stávající pravomoc NKÚ provádět kontrolu „státního závěrečného účtu“ a 

„plnění státního rozpočtu“ (stávající písmena b/ a c/).  

Důvodová zpráva neuvádí, že by bylo úmyslem předkladatele stávající pravomoci 

NKÚ v jakémkoliv směru zužovat, ani nevysvětluje, proč byla citovaná formulace 

v novém znění vypuštěna. 

V návaznosti na obsahově shodnou připomínku k novele Ústavy proto 

navrhujeme alternativně:  

a) Doplnit do znění § 3 odst. 1 zákona o NKÚ výslovně pravomoc NKÚ provádět 

kontrolu státního závěrečného účtu a plnění státního rozpočtu, anebo 

b) Doplnit důvodovou zprávu o vysvětlení, proč nová formulace ustanovení § 3 

odst. 1 pokrývá uvedenou kontrolní pravomoc, tedy proč stávající pravomoci 

NKÚ nejsou navrženou novelou v žádném směru okleštěny. 

 

Akceptováno jinak. 

Ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) a na něj 

navazující § 3a byly upraveny tak, že 

předmětem kontroly NKÚ bude vedle 

„hospodaření“ s veřejnými prostředky a 

s prostředky poskytnutými z veřejných 

rozpočtů „hospodaření“ právnických 

osob, v nichž mají stát nebo územní 

samosprávný celek většinovou účast, 

nikoliv tedy „hospodaření s majetkem 

těchto právnických osob“. 

V návaznosti na to došlo k úpravě 3a odst. 

1 tak, že hospodařením s veřejnými 

prostředky se rozumí hospodaření 

v písmenech a) až c) vymezených 

subjektů a hospodaření s dalšími 

konkrétně vymezenými prostředky 

v písmeni d). 

Pojem „hospodaření“ bude vykládán 

v nejširším slova smyslu a s přihlédnutím 

k všeobecně uznávanému významu tohoto 

slova tak, že jde o veškeré ekonomické 

činnosti kontrolovaného subjektu, 

spočívají zejména ve správě jeho majetku, 

závazků, dluhů, plnění jeho rozpočtů a 

dalších relevantních atributů souvisejících 

s hospodařením. 

Z důvodu návaznosti na stávající rozsah 

kontrolní působnosti NKÚ vymezený 

Ústavou ČR, pokud jde o kontrolu 

majetku státu, a z důvodů jednoznačnosti 
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byla dále do návrhu zákona o NKÚ 

doplněna věcně shodná úprava 

požadovaná BIS, a to tak, že do  

§ 4 odst. 1 byla doplněna věta, která 

explicitně vyjadřuje podrobení plnění 

státního rozpočtu a státního závěrečného 

účtu kontrole NKÚ. 

Uvedené explicitní vyjádření rozsahu 

kontrolní působnosti NKÚ v tomto směru 

současně koresponduje se stávající 

povinností NKÚ stanovenou v § 5 zákona 

o NKÚ zpracovávat a předkládat 

Poslanecké sněmovně stanoviska ke 

zprávě vlády o vývoji ekonomiky a plnění 

státního rozpočtu a k návrhu státního 

závěrečného účtu. 

 

 Zásadní připomínka 

2. K čl. I bodu 2. (§ 3a zákona) 
Navrhujeme v § 3a odst. 1 písm. a) až c) za slovo „majetek“ vložit slova „a 

závazky“. 

Odůvodnění:  

Přestože důvodová zpráva k souběžně předkládané novele Ústavy opakovaně (str. 

4, první odstavec a str. 12, první odstavec) uvádí, že pod kontrolní působnost 

bude podřazeno hospodaření s veřejnými prostředky, kterými se podle navazující 

novely zákona o NKÚ rozumí „zejména majetek a dluh státu nebo územního 

samosprávného celku, jakož i majetek nebo dluh jiné právnické osoby…“, 

navržené znění čl. 97 odst. 1 písm. b) Ústavy jakož i navržené znění § 3 a 3a 

zákona o NKÚ toto tvrzení neodrážejí a hovoří výhradně o majetku, nikoliv o 

dluzích či závazcích. Přitom tyto dvě kategorie jsou v právním řádu odlišovány 

jak v právu soukromém (občanský zákoník) tak i v právu veřejném (např. zákon o 

účetnictví). Navržené znění obou předpisů tak podle našeho názoru nenaplňuje 

v plném rozsahu záměr deklarovaný předkladatelem. 

 

Akceptováno jinak. 

Ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) a na něj 

navazující § 3a byly upraveny tak, že 

předmětem kontroly NKÚ bude vedle 

„hospodaření“ s veřejnými prostředky a 

s prostředky poskytnutými z veřejných 

rozpočtů „hospodaření“ právnických 

osob, v nichž mají stát nebo územní 

samosprávný celek většinovou účast, 

nikoliv tedy „hospodaření s majetkem 

těchto právnických osob“. 

Pojem „hospodaření“ bude vykládán 

v nejširším slova smyslu a s přihlédnutím 

k všeobecně uznávanému významu tohoto 

slova tak, že jde o veškeré ekonomické 

činnosti kontrolovaného subjektu, 

spočívají zejména ve správě jeho majetku, 
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závazků, dluhů, plnění jeho rozpočtů a 

dalších relevantních atributů souvisejících 

s hospodařením. 

 

Nejvyšší kontrolní 

úřad 

Zásadní připomínka 

1. K čl. I bodu 1. - § 3 odst. 1 

Stávající znění § 3 odst. 1 zákona o NKÚ uvádí pod písm. b) a c), že Úřad 

vykonává kontrolu státního závěrečného účtu a plnění státního rozpočtu. 

V návaznosti na tuto působnost pak zákon v ustanovení § 5 odst. 1 stanoví, že 

Úřad zpracovává a předkládá Poslanecké sněmovně stanovisko ke zprávě o vývoji 

ekonomiky a plnění státního rozpočtu a k návrhu státního závěrečného účtu, 

včetně seznamu kontrolních závěrů, které byly podkladem pro toto stanovisko. 

Předložený návrh dosavadní ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) a c) ze zákona 

vypouští. Poněvadž však zákonodárce až dosud působnosti NKÚ ke kontrole 

hospodaření s majetkem na straně jedné a ke kontrole státního závěrečného účtu a 

plnění státního rozpočtu na straně druhé v zákoně o NKÚ odděloval, mohlo by 

podle našeho názoru docházet v budoucnu k výkladovým nejasnostem a 

možnému zpochybňování kompetence NKÚ k provádění kontrolních akcí, jejichž 

kontrolní závěry jsou podkladem pro stanoviska předkládaná podle ustanovení § 5 

odst. 1 zákona. Doporučujeme proto zachovat v ustanovení § 3 zákona explicitní 

vyjádření pokud jde o oprávnění NKÚ vykonávat kontrolu státního závěrečného 

účtu a plnění státního rozpočtu. 

Akceptováno. 

Explicitní vyjádření oprávnění NKÚ 

kontrolovat plnění státního rozpočtu a 

státního závěrečného účtu bylo doplněno 

do § 4 odst. 1 jako nová věta. 

 2. K důvodové zprávě, části I. bodu 5 

V druhém odstavci doporučujeme třetí větu formulovat takto: „Celkové 

odhadované roční náklady na jednoho zaměstnance - kontrolora činí 740 000 Kč; 

navýšení počtu členů Úřadu o dva představuje celkové náklady, zahrnující plat, 

zákonné pojistné a paušální náhrady, 3 938 000 Kč ročně (v úrovni platů, 

příslušejícím představitelům Úřadu podle zákona č. 236/1995 Sb. v roce 2018)“. 

Akceptováno. 

Důvodová zpráva byla upravena. 

Generální inspekce 

bezpečnostních sborů 

1. K čl. I K bodu 1 (§ 3) 

V § 3 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní: „(4) Úřad zahájí výkon 

kontroly hospodaření s veřejnými prostředky a s prostředky poskytnutými 

z veřejných rozpočtů u nově zřízené organizační složky státu nejpozději do čtyř let 

od jejího zřízení.“ 

Neakceptováno. 

Cílem ani úkolem NKÚ není provádět 

kontroly v zájmu usměrnění postupu 

subjektů hospodařících s veřejnými 

prostředky. 

Zákonné stanovení konkrétního předmětu 
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Odůvodnění: 

Při vzniku nových organizačních složek státu dochází k nastavování procesů a 

systémových opatření, proto je vhodné v přiměřené době zahájit a provést vždy 

kontrolu, aby případné nedostatky nebo pochybení byla odstraněna na počátku. 

Z výše uvedeného důvodu by Úřad musel vždy ex lege zahájit a provést kontrolu 

hospodaření s veřejnými prostředky a prostředky poskytnutými z veřejných 

rozpočtů u nově zřízené organizační složky. Tímto systémovým zákonným 

opatřením dojte k efektivnějšímu, účelnějšímu a hospodárnějšímu nakládání u 

nově zřízených organizačních složek s veřejnými prostředky a s prostředky 

poskytnutými z veřejných rozpočtů. 

 

kontroly NKÚ by bylo v rozporu s jeho 

ústavně zakotveným nezávislým 

postavením a zasahovalo by do jeho 

výlučné působnosti stanovené stávající 

právní úpravou činnosti NKÚ sestavovat 

plán kontrolní činnosti na základě podnětů 

uvedených v § 17 odst. 3 zákona o NKÚ. 

 

 2. K čl. I bodu 5 (§ 12 odst. 1) 

Ponechat ustanovení § 12 odst. 1 beze změn: „(1) Poslanecká sněmovna volí 15 

členů Úřadu na návrh prezidenta Úřadu.“ 

Odůvodnění: 

Navýšení počtu členů Úřadu není vhodným řešením z pohledu účelnosti, 

hospodárnosti a efektivnosti. V odůvodnění je počet členů Úřadu porovnáván 

s Evropským účetním dvorem, který má 28 členů, přičemž je stanoveno, že každá 

země má po jednom členu. Což v daném případě nelze na podmínky České 

republiky vztáhnout. 

Akceptováno jinak. 

Předkládaný návrh na rozšíření kontrolní 

působnosti NKÚ představuje poměrně 

velký okruh subjektů, jejichž nakládání 

s veřejnými prostředky se nově navrhuje 

podrobit kontrole NKÚ. 

Aby rozšíření kontrolní působnosti NKÚ 

mohlo být v potřebné míře využito, je 

třeba, aby k tomu měl NKÚ dostatečné 

personální kapacity, které je, kromě 

jiného, navrženo zajistit zvýšením počtu 

členů této kontrolní instituce. To považuje 

zpracovatel za naprosto logický a 

potřebný postup. 

K oprávněnosti uvedeného postupu lze 

uvést například obdobný postup při 

rozšiřování působnosti správních úřadů, 

který je zakotven přímo v zákoně, a to v 

zákoně č. 234/2014 Sb., o státní službě, 

kde jeho § 18 umožňuje změnu 

systemizace v úřadu se současným 
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zvýšením počtu služebních míst, objemu 

prostředků na platy státních zaměstnanců 

nebo zvýšením platové třídy státního 

zaměstnance o dvě třídy nahoru právě v 

případě změny (rozšíření) působnosti 

správního úřadu. 

Z důvodové zprávy byla argumentace 

srovnáním s počtem členů Evropského 

účetního dvora vypuštěna. 

 

Český statistický úřad Zásadní připomínka 

1. K čl. I bodu 2 (§ 3a odst. 2) 

Český statistický úřad požaduje v § 3a odst. 2 nahradit text „Při určení počtu 

obyvatel obce podle odstavce 1 písm. b) se vychází z údajů uvedených v bilanci 

obyvatel České republiky zpracované Českým statistickým úřadem …,“ textem 

„Při určení počtu obyvatel obce podle odstavce 1 písm. b) se vychází z údajů 

základního registru obyvatel,...“. 

Odůvodnění: ČSÚ opakovaně požaduje využívat údaje o počtu obyvatel ze 

základního registru obyvatel, jehož účel a smysl odpovídá tomuto využití lépe než 

demografické bilance obcí ČSÚ. Údaje ze základního registru obyvatel se také 

více blíží evidencím obyvatelstva, které jsou vedeny obcemi a budou jimi méně 

často rozporovány. Podle odůvodnění uvedeného při zavádění základních registrů 

by orgány veřejné moci měly využívat pro svoji činnost právě údaje ze základních 

registrů. Vznesená připomínka je v souladu se závěrem „Analýzy dopadů změny 

zdroje dat o počtu obyvatel na daňové příjmy obcí“ zpracované Ministerstvem 

financí na základě usnesení rozpočtového výboru č. 546 ze dne 2. listopadu 2016, 

jež doporučil jako nejvhodnější zdroj dat o počtu obyvatel základní registr 

obyvatel. 

Akceptováno jinak. 

Bylo přistoupeno ke změně ve volbě 

kritéria pro zařazení obcí do kontrolní 

působnosti NKÚ, a to tak, že kontrole by 

měly podléhat pouze obce vykonávající 

rozšířenou působnost. 

Navržený § 3a odst. 2 se v návaznosti na 

uvedenou změnu stal nadbytečným a byl 

z návrhu zákona vypuštěn. 

 

 2. K čl. I bodu 2 (§ 3a odst. 3) 

ČSÚ doporučuje upřesnit v § 3a odst. 3 materiálu definici veřejných rozpočtů 

nahrazením textu „Prostředky poskytnutými z veřejných rozpočtů se pro účely 

Akceptováno částečně. 

Prostředky poskytnuté z Národního fondu 

a z rozpočtu dobrovolného svazku obcí 

byly do § 3a odst. 3 návrhu zákona 
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tohoto zákona rozumí prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu, ze státních 

finančních aktiv, ze státního fondu nebo z rozpočtu územního samosprávného 

celku nebo regionální rady regionu soudržnosti“ textem „Prostředky 

poskytnutými z veřejných rozpočtů se pro účely tohoto zákona rozumí prostředky 

poskytnuté ze státního rozpočtu, ze státních finančních aktiv, ze státního fondu, 

Národního fondu a Fondu privatizace nebo z rozpočtu územního samosprávného 

celku, dobrovolného svazku obcí, nebo regionální rady regionu soudržnosti a 

prostředky veřejného zdravotního pojištění.“ 

Odůvodnění: Navržená změna vyplývá z pojetí veřejných rozpočtů např. v 

Návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2016 (část B; kapitola 

II, bod 3 – Salda veřejných rozpočtů). 

doplněny. 

Hospodaření s prostředky veřejného 

zdravotního pojištění bude prověřováno 

v rámci kontroly hospodaření zdravotních 

pojišťoven podle § 3a odst. 1 písm. c) 

bodu 2 a jejich zahrnutí do předmětu 

kontroly NKÚ dále do § 3a odst. 3 je 

nadbytečné 

 

Úřad pro zastupování 

státu ve věcech 

majetkových 

K důvodové zprávě 

Ke zvláštní části důvodové zprávy, k čl. I bodu7 (§ 30 odst. 1) 

V první větě doplnit název úřadu slovem „kontrolní“, tj. slovní spojení „Nejvyššího 

úřadu“ doplnit „Nejvyššího kontrolního úřadu“. 

 

Akceptováno. 

Důvodová zpráva byla upravena. 

Jihočeský kraj Zásadní připomínka 

Obecně 

1. Jihočeský kraj nezpochybňuje potřebnost řádné kontroly hospodaření subjektů 

hospodařících s veřejnými prostředky, územní samosprávné celky a jimi založené 

či zřízené právnické osoby nevyjímaje, neboť kontrola nakládání s veřejnými 

prostředky je jednou z nejdůležitějších činností ve veřejné správě, nicméně je 

přesvědčen, že tak, jak je tato kontrola plánována, bude jen velmi obtížně sloužit 

svému účelu. 

 

Vzato na vědomí. 

Připomínka nesplňuje náležitosti 

stanovené v čl. 5 odst. 6 Legislativních 

pravidel vlády, neboť je nekonkrétní a 

není nijak odůvodněna. 

 Zásadní připomínka 

Obecně 

2. Absence hodnocení dopadů regulace (RIA) 

K návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním 

úřadu, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony (dále jen „novela“) 

není zpracováno hodnocení dopadů regulace na právní prostředí. Jihočeský kraj je 

toho názoru, tak jako v minulosti, že RIA by měla být zpracovávána téměř vždy, 

Neakceptováno. 

ROZPOR 

Návrh zákona navazuje na současně 

předložený návrh novely ústavního 

zákona, a to novely Ústavy ČR, kterou 

má být rozšířena kontrolní působnost 

Ústavou založeného nejvyššího 
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pokud se nejedná o výjimečné situace, což však rozhodně není tento případ. V čl. 

3 odst. 8 písm. a) Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA) se uvádí, 

že se RIA nezpracovává k návrhu ústavního zákona, nemluví však o „běžném“ 

zákonu a nezná pojem „prováděcí“ zákon jak ho uvádí obecná část důvodové 

zprávy k novele zákona o NKÚ. 

 

nezávislého kontrolního orgánu – 

Nejvyššího kontrolního úřadu. 

K novelizaci Ústavy ČR bylo přistoupeno 

za účelem naplnění jednoho ze závazků 

vlády obsaženého v jejím Programovém 

prohlášení, a to podrobení hospodaření 

územních samosprávných celků a veřejně 

vlastněných obchodních společností 

kontrole NKÚ. 

V zájmu co nejmenšího zatížení subjektů, 

které mají nově kontrole NKÚ podléhat, 

jakož i v zájmu maximálně efektivního 

využití kapacit Nejvyššího kontrolního 

úřadu, je navrženo neprobovat kontrole 

všechny relevantní subjekty, tak jak by to 

plynulo z cit. Programového prohlášení 

vlády, nýbrž jen ty subjekty, které jsou z 

hlediska dosažení řádného a 

transparentního nakládání s veřejnými 

prostředky nejvýznamnější. 

Návrh zákona je „prováděcím“ právním 

předpisem k současně předloženému 

návrhu na ústavní změnu spočívající v 

rozšíření kontrolní působnosti NKÚ, 

k němuž se RIA podle bodu 3.8 písm. a) 

Obecných zásad pro hodnocení dopadů 

regulace (RIA) nezpracovává. Při 

schvalování Plánu legislativních prací 

vlády na zbývající část roku 2018 vláda 

současně podle bodu 3.8 písm. e) a bodu 

5.2 Obecných zásad pro hodnocení 

dopadů regulace (RIA) rozhodla o tom, 

že se k tomuto návrhu zákona RIA 

zpracovávat nebude. Předkladatel tedy 
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postupoval v souladu s rozhodnutím 

vlády, kterým schválila uvedený plán 

legislativních prací vlády (usnesení vlády 

ze dne 7. 2. 2018 č. 91). 

 

 Zásadní připomínka 

Obecně 

3. Multiplicita prováděných kontrol  

Hospodaření územních samosprávných celků a obecně nakládání s veřejnými 

prostředky již nyní podléhá každoročnímu přezkoumávání, pravidelné kontrole ze 

strany poskytovatele dotace, finanční kontrole, ve vybraných případech kontrole 

využití prostředků ze státního rozpočtu prováděné NKÚ a dozoru Ministerstva 

vnitra, což by mělo představovat při úvahách o potřebnosti změny rozšíření 

pravomocí NKÚ významné hledisko a mělo by být v každém případě vzato 

v potaz, jak kontrola NKÚ zapadne do systému těchto kontrol (v materiálu 

předkladatel uvádí, že se jich nijak nedotkne). Kraje i obce či města dlouhodobě 

poukazují na multiplicitu prováděných kontrol a nulovou provázanost mezi nimi. 

Stát by měl uvažovat spíše o tom, jak kontroly zefektivnit či sloučit, než zavádět 

další a další kontroly, které kontrolují již mnohokrát kontrolované. V současné 

době není zřejmé, jak bude vypadat v budoucnu přezkum hospodaření územních 

samosprávných celků či zda bude opětovně připravován nový zákon o finanční 

kontrole a jaké bude mít případně parametry. Oba tyto předpisy jsou přitom zcela 

zásadní pro úvahu, zda je skutečně nutné, aby NKÚ mělo další pravomoci vůči 

územním samosprávným celkům. Pokud důvodová zpráva v obecné části uvádí, 

že multiplicita kontrol není problém zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, 

svědčí to o naprosté rezignaci předkladatelů na revizi systému kontrol ve veřejné 

správě a nulové snaze o zlepšení právního prostředí.  

Neakceptováno. 

ROZPOR 

Připomínka blíže neuvádí, v čem spočívá 

multiplicita prováděných kontrol. 

 

Upozorňujeme, že NKÚ v rámci své 

kontrolní činnosti neuděluje žádné 

sankce, pouze v případě určitých zjištění 

dává podněty příslušným orgánům. 

Kontrola NKÚ vychází z plánu kontrolní 

činnosti stanovené na každý rok a nebude 

se týkat všech zákonem navržených 

územních samosprávných celků v každém 

roce, ale proběhne pouze u vybraných 

územních samosprávných celků 

(odhadem 10) a nemůže se stát součástí 

multiplicity kontrol, která by samosprávu 

jakkoliv zatížila. 

Analytické materiály týkající se mj. i 

problematiky multiplicity kontrol ve 

veřejné správě byly zpracovány MV při 

přípravě kontrolního řádu a MF při 

přípravě zákona o řízení a kontrole 

veřejných prostředků. MF v r. 2017 

zpracovalo na základě požadavku 

Poslanecké sněmovny „Analýzu systému 

kontrol územních samosprávných celků“, 

která byla vzata na vědomí vládou ČR 

usnesením ze dne 19. 4. 2017 č. 297 a 
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následně postoupena Poslanecké 

sněmovně. Ta však se vzhledem ke konci 

volebního období již touto analýzou 

nezabývala. 

Z provedené analýzy vyplynul 

jednoznačný závěr, že kontroly NKÚ u 

ÚSC nejsou vzhledem k jejich zaměření a 

cílům kontrolami duplicitními ve vztahu 

ke kontrolám vykonávaným u ÚSC jinými 

kontrolními orgány. 

Analýza zároveň obsahuje návrh změn 

v nastavení systému kontrol u ÚSC 

v podobě konkrétních opatření, která si 

dávají za cíl odstranit duplicitní kontroly a 

zefektivnit systém kontrol ÚCS. 

K usnesení Senátu přijatému v souvislosti 

s projednáním a neschválením návrhu 

ústavního zákona, kterým se mění ústavní 

zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České 

republiky, ve znění pozdějších ústavních 

zákonů, který obsahoval ústavní úpravu 

rozšíření kontrolní působnosti NKÚ 

(usnesení č. 449 z 24. schůze, konané dne 

24. 5. 2016), a „doporučujícímu vládě ČR 

předložit návrh změn Ústavy ČR týkající 

se rozšíření pravomocí NKÚ a návrh 

změny zákona č. 166/1993 Sb., o 

Nejvyšším kontrolním úřadu, až současně 

s návrhem na odstranění duplicit 

kontrolních systémů“ se nyní předložený 

materiál doplňuje o výše uvedenou 

Analýzu systému kontrol územních 

samosprávných celků. 

Z uvedené analýzy a dalších výše 
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uvedených skutečností jednoznačně 

vyplývá, že problematika duplicitních 

kontrol vykonávaných u ÚSC musí být 

řešena v rámci těch zákonů, kde byla 

identifikována a nikoliv v souvislosti 

s rozšířením kontrolní působnosti NKÚ.  

 

 Zásadní připomínka 

Obecně 

4. Zásah do samosprávy 

Neméně závažným problémem ve vztahu k novým pravomocím NKÚ, je 

posuzování hospodaření územních samosprávných celků se zákonem a jinými 

právními předpisy. Pokud bude kontrolována zákonnost či nezákonnost 

hospodaření s veřejnými prostředky, pak ve smyslu § 17 zákona č. 129/2000 Sb., 

o krajích, ve znění pozdějších předpisů, bude vždy kontrolována i účelnost a 

hospodárnost. Takový princip kontroly však hraničí s ústavně garantovaným 

právem územně samosprávných celků na samosprávu, neboť NKÚ bude moci 

posuzovat, který výdaj z rozpočtu obce např. na rozvoj obce byl hospodárný, 

účelný a efektivní, a který ne, dovedeno ad absurdum bude moci NKÚ posuzovat, 

zda chodník měl být na jedné či druhé straně silnice, zda je pro rozvoj obce lepší 

zasíťovat a prodávat stavební pozemky, nebo zřízení mateřské školky apod. To je 

podle názoru Jihočeského kraje neakceptovatelné a navrhovaný princip 

představuje rozpor s čl. 101 odst. 4 Ústavy ČR, podle kterého může stát zasahovat 

do činnosti územních samosprávných celků, jen vyžaduje-li to ochrana zákona a 

jen způsobem stanoveným zákonem (viz. blíže judikát Ústavního soudu ČR sp. 

zn. IV. ÚS 331/02). Navrhovaná novela tak zasahuje výrazným způsobem do 

materiálního jádra Ústavy ČR, kterým je podle názoru Jihočeského kraje mimo 

jiné právo na samosprávu zakotvené v čl. 8 Ústavy ČR. 

 

Neakceptováno. 

ROZPOR 

Předkladatel neshledává navrženou právní 

úpravu ústavně nekonformní, což potvrdil 

i Parlamentní institut k žádosti ústavně 

právního výboru Poslanecké sněmovny 

při projednávání obdobné právní úpravy 

rozšíření kontrolní působnosti NKÚ 

v předchozím volebním období PS, jakož 

i legislativní orgány vlády a Poslanecká 

sněmovna samotná, která v tomto 

předchozím volebním období oba návrhy 

zákonu obsahující právní rámec tohoto 

rozšíření schválila. 

Kromě toho je v návrh zákona obsažena 

speciální úprava předmětu kontroly NKÚ 

u ÚSC, pokud půjde o výkon jeho 

samostatné působnosti, která má být 

zaměřena výlučně na legalitu hospodaření 

těchto subjektů. 

Cílem kontrol samosprávy ze strany NKÚ 

nebude posuzování jejích politických 

rozhodnutí v rámci nakládání s veřejnými 

prostředky, což představuje i posuzování 

účelnosti a hospodárnosti vynakládání 

těchto prostředků ÚSC. 
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 Zásadní připomínka 

Obecně 

5. Personální a věcné zabezpečení NKÚ a zabezpečení kontrol 

V současné době není rovněž jasné, na základě jakého systému bude kontrola 

územních samosprávných celků probíhat, jakým způsobem bude nastaven plán 

kontrol, podle jakého hlediska budou vybírány subjekty, které budou 

kontrolovány, případně zda budou kontrolovány všechny územně samosprávné 

celky. Důvodová zpráva počítá s přijetím dvou členů NKÚ a tedy zvýšení počtu 

z 15 na 17, dále s meziročním navýšením kontrolorů o 10 zaměstnanců za první 

tři roky. Pokud by měly být důkladně kontrolované byť jen územní samosprávné 

celky a jimi zřizované či založené právnické osoby obdobně jako při přezkumu 

hospodaření, je toto číslo značně podhodnocené, byť bude v rámci NKÚ dle 
důvodové zprávy přesouván administrativní aparát. 

Nejistota, neprovázanost, absence řádné přípravy a nastavení systému kontrol 

subjektů hospodařících v ČR s veřejnými rozpočty je jen jedním z dalších důvodů 

pro to, aby byla navrhovaná novela stažena z legislativního procesu. V případě, že 

by skutečně měly být svěřeny NKÚ tyto nové pravomoci, bylo by nutné změnit 

kompletní systém kontrol v ČR a uzpůsobit jej novým podmínkám. To se však 

nestalo a nové oprávnění pro NKÚ do systému multiplicitních kontrol vnese 

pouze další nejistotu s ohledem na legitimní očekávání kohokoliv, kdo hospodaří 

s veřejnými prostředky a podléhá rozšířené kompetenci NKÚ. 

Neakceptováno. 

ROZPOR 

Postup NKÚ v postavení nejvyšší ústavní 

nezávislé kontrolní instituce v ČR a výkon 

jeho kontrolní činnosti jsou určeny 

v souladu se zmocněním daným Ústavou 

ČR speciálním zákonem – zákonem č. 

166/1993 Sb., o NKÚ. 

V souladu s tímto zákonem provádí NKÚ 

kontroly na základě ročního plánu 

kontrolní činnosti, jehož schválení 

kolegiem NKÚ předchází důkladná 

příprava. 

Výše uvedená nezávislost NKÚ 

nepřipouští jakýkoliv zásah do činnosti 

úřadu v tom směru, že by někdo jiný 

NKÚ stanovil, co má být zařazeno do jeho 

plánu kontrolní činnosti. 

Nicméně je nutno uvést, že NKÚ se 

nebude prioritně zaměřovat na kontroly 

celkového hospodaření územních 

samosprávných celků, které jsou 

předmětem pravidelného ročního 

přezkoumání podle zákona č. 420/2004 

Sb., o přezkoumávání hospodaření 

územních samosprávných celků a 

dobrovolných svazků obcí, ve znění 

pozdějších předpisů, ale bude provádět 

zpravidla systémově zaměřené kontrolní 

akce zařazené do plánu kontrolní činnosti 

NKÚ na základě vyhodnocení 

významnosti a aktuálnosti tématu, analýzy 

rizik odůvodňujících jejich realizaci a 

jejich předpokládaných přínosů.  
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Mezi tématy připadajícími v úvahu pro 

takové kontrolní akce lze uvést např. 

rekonstrukci a modernizaci silnic II. a III. 

třídy, zajištění dopravní obslužnosti, 

sociální služby, sociální bydlení, 

infrastrukturu vodovodů a kanalizací, 

snižování rizika povodní, dostavbu 

pražského metra, podporu sportu a 

volnočasových aktivit dětí a mládeže, 

podporu kultury, památkové péče a 

cestovního ruchu aj. 

 

Jihomoravský kraj Zásadní připomínka 

1. Obecně 

V obecné rovině nutno připomenout, že majetek obce, kraje a hl. m. Prahy musí 

být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejich zájmy a úkoly vyplývajícími 

ze zákonem vymezené působnosti, územní samosprávné celky jsou povinny 

pečovat o zachování a rozvoj svého majetku a všestranně jej chránit. 

Dle záměru předkladatele by Nejvyšší kontrolní úřad kontroloval „pouze“ 

zákonnost nakládání s veřejnými prostředky a nikoli účelnost a hospodárnost. 

Podle § 17 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů musí být majetek kraje využíván účelně a hospodárně v 

souladu s jeho zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. 

Z uvedeného je zřejmé, že kontrola zákonnosti i nadále znamená také kontrolu 

účelnosti a hospodárnosti a v tomto smyslu lze konstatovat, že úroveň záměru 

nepřípustného zasahování do práva na samosprávu zůstává neměnná. Je potřeba si 

uvědomit, že posouzení kvality nakládání s majetkem územního samosprávného 

celku by mělo být vyhrazeno příslušným orgánům územního samosprávného 

celku, které nesou svoji politickou odpovědnost a pro nakládání s majetkem mají 

jednoznačný mandát od občanů. 

Snahu o rozšíření kontrolní působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu na efektivní 

využívání veřejných prostředků ve vztahu k územním samosprávným celkům lze 

označit spíše za nemístný projev etatismu, který je již z povahy věci způsobilý 

vyvolat kolizi s ústavně zaručeným právem na samosprávu. 

Neakceptováno. 

ROZPOR 

Cílem kontrol samosprávy ze strany NKÚ 

nebude posuzování jejích politických 

rozhodnutí v rámci nakládání s veřejnými 

prostředky, což představuje i posuzování 

účelnosti a hospodárnosti vynakládání 

těchto prostředků ÚSC. 
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V uvedených souvislostech nelze rovněž odhlédnout od záměru související 

novelizace zákonů o územních samosprávných celcích a stanovení konkrétních 

povinností zastupitelstev územních samosprávných celků. 

 Zásadní připomínka 

2.  Obecně 

Z čl. 101 odst. 4 Ústavy České republiky samo o sobě plyne, že územní 

samospráva nemůže být vykonávána v rozporu se zákonem. Obce, kraje i hl. m. 

Praha jsou podrobeny všeobecnému státnímu dozoru, který vykonávají 

ministerstva (správní úřady) a vůči obcím také krajské úřady v rámci výkonu 

státní správy (přenesené působnosti); dozor se týká jak výkonu územní 

samosprávy, tak výkonu státní správy hlava VI a VII zákona č. 128/200 Sb., o 

obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, hlava VI a VII zákona č. 

129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a hlava X a 

XI zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. 

Kromě toho jsou podrobeny speciální finanční kontrole zákon č. 320/2001 Sb. o 

finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), ve znění pozdějších předpisů. V případě přijetí dotace musí územní 

samosprávný celek počítat s kontrolami ze strany poskytovatele dotace a finanční 

kontrole za strany příslušného finančního úřadu (dotace ze státního rozpočtu). 

V případě tzv. „evropských dotací“ je rovněž nutné počítat s kontrolou ze strany 

příslušných auditních orgánů v různorodé podobě. Územní samosprávné celky 

jako právnické osoby jsou dále přirozeně podrobeny i správnímu dozoru jako 

každá jiná právnická osoba (např. ve věcech stavebních, věcech ochrany životního 

prostředí atd.). Pokud správní úřad nebo orgán kraje, který vykonává státní dozor 

(kontrolu), dojde k závěru, že územní samosprávný celek (jeho orgán) porušil 

zákon, je oprávněn a povinen učinit právní kroky k zajištění nápravy, k nimž mu 

zákon poskytuje pravomoc. 

Nad uvedený rámec kontrolních mechanizmů, který je dle názoru předkladatele 

nedostatečný, má tedy nově přibýt kontrola ze strany Nejvyššího kontrolního 

úřadu, přičemž předkladatel (oproti minulým návrhům) zcela rezignoval na záměr 

provedení analýzy systému kontroly na všech úrovních veřejné správy. Přitom 

právě absence takové analýzy byla v minulosti jedním z důvodů nepřijetí 

obdobného návrhu (viz usnesení Senátu č. 449 ze dne 26. 5. 2016). 

Doporučujeme zvážit návrh, jehož smyslem je zejména rozšíření kontrolní 

Neakceptováno. 

ROZPOR 

Předpokladem ústavnosti rozšíření 

kontrolní působnosti NKÚ na hospodaření 

ÚSC je přijetí změny Ústavy ČR, která 

oprávnění NKÚ kontrolovat hospodaření 

ÚSC zakotví a jejíž návrh je předkládán 

souběžně s předmětným návrhem novely 

zákona o NKÚ. 

K tomuto závěru dospěl k žádosti ústavně 

právního výboru PS v minulém volebním 

období i Parlamentní institut, který shledal 

obdobný návrh na rozšíření kontrolní 

působnosti NKÚ projednávaný 

Paramentem ústavně konformním. 
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působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu na hospodaření územních 

samosprávných celků, jejich příspěvkových organizací a společností jimi 

ovládaných, neboť podle našeho názoru postrádá konkrétní zdůvodnění, a to s 

ohledem na nezbytnost navrhované právní úpravy v kontextu platné legislativy v 

oblasti kontroly územních samosprávných celků.  

Návrh nekoncepčně zavádí pro územní samosprávné celky další typ kontroly 

vedle existujícího nepřehledného a (mnohdy) duplicitního systému kontrol. S 

ohledem na výše uvedené, lze vnímat jako přinejmenším sugestivní tvrzení 

předkladatele, že návrh zákona nemá dopady na rozpočty krajů a obcí a ujištění, 

že případné neúměrné zatěžování kontrolovaných subjektů je eliminováno 

povinností šetřit práva a právem chráněné zájmy kontrolovaných osob. 

 

 Zásadní připomínka 

3. Obecně 

Navrhované vynětí obcí s počtem obyvatel nepřevyšujícím 10 000 z kontrolní 

působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu je nerovným a diskriminačním 

přístupem vůči obcím. Předkladatel, mimo jiné, argumentuje, že rozšířením 

působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu lze předpokládat větší tlak na 

hospodárné využívání veřejných prostředků obcemi a kraji, a tím i vytvoření 

předpokladů pro úsporu v rámci těchto rozpočtů. Argumentum ad absurdum tak u 

obcí s počtem obyvatel nepřevyšujícím 10 000 nelze předpokládat žádný tlak na 

hospodárné využívání veřejných prostředků obcemi a tím i vytvoření předpokladů 

pro plýtvání v rámci těchto rozpočtů. V této souvislosti lze připomenout tvrzení 

předkladatele, že podle čl. 18 Limské deklarace má celá správa veřejných 

prostředků bez ohledu na to, zda a jakým způsobem se to odráží ve státním 

rozpočtu, podléhat kontrole příslušného nejvyššího kontrolního úřadu. 

Uvedený limit počtu obyvatel obce se poté dále promítá do navrhované kontroly 

právnických osob, zřízených územním samosprávným celkem, kdy ani v těchto 

případech není racionálně odůvodnitelné, proč mají být právnické osoby 

kontrolovány v návaznosti na počet obyvatel zřizovatele. 

Výše uvedené vnitřní rozpory tak spíše nasvědčují celkové nesystémovosti a 

účelovosti návrhu. 

 

Neakceptováno. 

ROZPOR 

Účelem navrženého rozšíření kontrolní 

působnosti NKÚ není, aby tento prováděl 

kontrolu všech ÚSC v zájmu zajištění 

řádného nakládání s veřejnými prostředky 

a duploval tak kontroly prováděné podle 

stávající právní úpravy jinými kontrolními 

orgány. 

Cílem kontrolní činnosti NKÚ jako 

vrcholné ústavní kontrolní instituce v ČR 

je prostřednictvím svých kontrol a 

vyhodnocení kontrolních zjištění plnit 

svoji funkci spočívající především v tom 

poskytnout nezávislé ujištění veřejnosti a 

jejím zvoleným zástupcům (poslancům, 

senátorům, vládě), že s veřejnými 

prostředky je nakládáno řádně, a v 

případě, že tomu tak není, být 

významným zdrojem podkladů pro 

výkonné a zákonodárné orgány o tom, kde 

je třeba nastavené mechanizmy, které by 
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měly řádné nakládání s veřejnými 

prostředky zajistit, změnit nebo upravit. 

 

 Zásadní připomínka 

4. Obecně 

Hodnocení dopadů regulace (RIA) není v tomto případě provedeno, neboť návrh 

zákona je „prováděcím“ zákonem k návrhu na ústavní změnu v oblasti rozšíření 

působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu. Právní konstrukci, kterak právní 

předpis jednoduchého práva je prováděcím předpisem ústavního zákona je nutno 

jako zjevný nonsens zcela zásadně odmítnout. 

Nazíráno touto optikou, by se v praxi hodnocení dopadů regulace (RIA)  provádět 

de facto nemuselo, neboť všechny právní předpisy jednoduchého práva vyvěrají 

z Ústavy České republiky, musí s ní být souladné a tím ji „provádí“. 

Podle obecné části důvodové zprávy není v tomto případě hodnocení dopadů 

regulace (RIA) provedeno, neboť se jedná o prováděcí zákon k návrhu na ústavní 

změnu. Současně je odkazováno na bod 3.8 písm. a) Obecných zásad pro 

hodnocení dopadů regulace (RIA). Podle tohoto bodu se RIA nezpracovává u 

návrhu novely ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky a 

ostatních ústavních zákonů. „Prováděcí“ předpisy k uvedenému ústavnímu 

zákonu nejsou z povinnosti zpracování hodnocení dopadů regulace v uvedené 

výjimce obsaženy, přičemž k takovému závěru nelze dopět ani žádným právním 

výkladem.  

Hodnocení dopadů regulace (RIA) je trvalou součástí legislativního procesu 

v České republice od listopadu 2007 a je uplatňováno u všech obecně závazných 

právních předpisů připravovaných ministerstvy a ostatními ústředními správními 

úřady podle Legislativních pravidel vlády, a to včetně implementace práva EU. 

Nezbytnost provedení hodnocení dopadů regulace (RIA) je nepochybně dána i 

v tomto případě. 

Neakceptováno. 

ROZPOR 

Návrh zákona navazuje na současně 

předložený návrh novely ústavního 

zákona, a to novely Ústavy ČR, kterou má 

být rozšířena kontrolní působnost Ústavou 

založeného nejvyššího nezávislého 

kontrolního orgánu – Nejvyššího 

kontrolního úřadu. 

K novelizaci Ústavy ČR bylo přistoupeno 

za účelem naplnění jednoho ze závazků 

vlády obsaženého v jejím Programovém 

prohlášení, a to podrobení hospodaření 

územních samosprávných celků a veřejně 

vlastněných obchodních společností 

kontrole NKÚ. 

V zájmu co nejmenšího zatížení subjektů, 

které mají nově kontrole NKÚ podléhat, 

jakož i v zájmu maximálně efektivního 

využití kapacit Nejvyššího kontrolního 

úřadu, je navrženo neprobovat kontrole 

všechny relevantní subjekty, tak jak by to 

plynulo z cit. Programového prohlášení 

vlády, nýbrž jen ty subjekty, které jsou z 

hlediska dosažení řádného a 

transparentního nakládání s veřejnými 

prostředky nejvýznamnější. 

Návrh zákona je „prováděcím“ právním 

předpisem k současně předloženému 

návrhu na ústavní změnu spočívající v 

rozšíření kontrolní působnosti NKÚ, 
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k němuž se RIA podle bodu 3.8 písm. a) 

Obecných zásad pro hodnocení dopadů 

regulace (RIA) nezpracovává. Při 

schvalování Plánu legislativních prací 

vlády na zbývající část roku 2018 vláda 

současně podle bodu 3.8 písm. e) a bodu 

5.2 Obecných zásad pro hodnocení 

dopadů regulace (RIA) rozhodla o tom, 

že se k tomuto návrhu zákona RIA 

zpracovávat nebude. Předkladatel tedy 

postupoval v souladu s rozhodnutím 

vlády, kterým schválila uvedený plán 

legislativních prací vlády (usnesení vlády 

ze dne 7. 2. 2018 č. 91). 

 

Karlovarský kraj Zásadní připomínka 

1. Obecně 

K návrhu zákona, navrhujeme zamítnout předkládaný návrh jako celek. 

Odůvodnění: 

Předmětem návrhu je rozšíření působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen 

„NKÚ“) tak, aby mohl vykonávat kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky, 

s prostředky poskytnutými z veřejných rozpočtů a s majetkem právnických osob 

s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku. Je třeba vyslovit 

zásadní nesouhlas se zásahy státu do hospodaření krajů a obcí a právnických 

osob, v nichž mají majetkovou účast. Dosavadní právní předpisy dostatečně 

upravují možnost kontroly finančních prostředků, které obcím a krajům stát 

poskytuje. Pokud však jde o prostředky a majetek těchto samospráv, považujeme 

za nepřípustné měnit stávající systém zavedený po roce 1989. Pokud by došlo k 

navrhované změně Ústavy, dojde k zásadnímu a bezprecedentnímu zásahu do 

práva krajů a obcí spravovat své záležitosti vlastními zastupitelstvy a k ohrožení 

ústavního práva na samosprávu jako takového. Kraje i obce dle dnešního právního 

řádu mají dostatečné mechanismy kontroly hospodaření s vlastním majetkem, 

jakožto majetkem samosprávného společenství občanů. Zřizují povinně finanční a 

kontrolní výbory, útvary interního auditu, jsou podrobovány externím auditům. 

Neakceptováno. 

ROZPOR 

Účelem navrženého rozšíření kontrolní 

působnosti NKÚ není, aby tento prováděl 

kontrolu všech ÚSC v zájmu zajištění 

řádného nakládání s veřejnými prostředky 

a duploval tak kontroly prováděné podle 

stávající právní úpravy jinými kontrolními 

orgány. 

Cílem kontrolní činnosti NKÚ jako 

vrcholné ústavní kontrolní instituce v ČR 

je prostřednictvím svých kontrol a 

vyhodnocení kontrolních zjištění plnit 

svoji funkci spočívající především v tom 

poskytnout nezávislé ujištění veřejnosti a 

jejím zvoleným zástupcům (poslancům, 

senátorům, vládě), že s veřejnými 

prostředky je nakládáno řádně, a v 

případě, že tomu tak není, být 
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Považujeme za nepřípustné, aby do tohoto systému vstupoval stát rozšiřováním 

působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu, jehož úkolem by nadále měl být výkon 

kontroly hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. 

významným zdrojem podkladů pro 

výkonné a zákonodárné orgány o tom, kde 

je třeba nastavené mechanizmy, které by 

měly řádné nakládání s veřejnými 

prostředky zajistit, změnit nebo upravit. 

 

 Zásadní připomínka 

2. Obecně 

Karlovarský kraj nesouhlasí s absencí RIA z důvodu, že se jedná o prováděcí zákon 

k návrhu na ústavní změnu v oblasti rozšíření působnosti NKÚ. Karlovarský kraj se 

domnívá, že touto logikou by se RIA prakticky nemusela dělat u žádného návrhu, 

protože většina právních předpisů fakticky provádí Ústavu. Karlovarský kraj se 

domnívá, že u tak zásadní právní úpravy je RIA nezbytná. 

Neakceptováno. 

ROZPOR 

Návrh zákona navazuje na současně 

předložený návrh novely ústavního 

zákona, a to novely Ústavy ČR, kterou má 

být rozšířena kontrolní působnost Ústavou 

založeného nejvyššího nezávislého 

kontrolního orgánu – Nejvyššího 

kontrolního úřadu. 

K novelizaci Ústavy ČR bylo přistoupeno 

za účelem naplnění jednoho ze závazků 

vlády obsaženého v jejím Programovém 

prohlášení, a to podrobení hospodaření 

územních samosprávných celků a veřejně 

vlastněných obchodních společností 

kontrole NKÚ. 

V zájmu co nejmenšího zatížení subjektů, 

které mají nově kontrole NKÚ podléhat, 

jakož i v zájmu maximálně efektivního 

využití kapacit Nejvyššího kontrolního 

úřadu, je navrženo neprobovat kontrole 

všechny relevantní subjekty, tak jak by to 

plynulo z cit. Programového prohlášení 

vlády, nýbrž jen ty subjekty, které jsou z 

hlediska dosažení řádného a 

transparentního nakládání s veřejnými 

prostředky nejvýznamnější. 

Návrh zákona je „prováděcím“ právním 
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předpisem k současně předloženému 

návrhu na ústavní změnu spočívající v 

rozšíření kontrolní působnosti NKÚ, 

k němuž se RIA podle bodu 3.8 písm. a) 

Obecných zásad pro hodnocení dopadů 

regulace (RIA) nezpracovává. Při 

schvalování Plánu legislativních prací 

vlády na zbývající část roku 2018 vláda 

současně podle bodu 3.8 písm. e) a bodu 

5.2 Obecných zásad pro hodnocení 

dopadů regulace (RIA) rozhodla o tom, 

že se k tomuto návrhu zákona RIA 

zpracovávat nebude. Předkladatel tedy 

postupoval v souladu s rozhodnutím 

vlády, kterým schválila uvedený plán 

legislativních prací vlády (usnesení vlády 

ze dne 7. 2. 2018 č. 91). 

 

 Zásadní připomínka 

3. Obecně 

Předkladatel novely právního předpisu zavádí kontrolu hospodaření majetku a 

veřejných finančních prostředků územních samosprávných celků, přičemž předně 

uvádí, že navrhovaná změna právní úpravy vychází jednak z mezinárodních 

standardů INTOSAI a rovněž z navržené změny ústavního zákona. č. 1/1993 Sb., 

Ústavy České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, když toliko mění 

ustanovení vztahující se k působnosti NKÚ. 

Pokud je pravdou, že mezinárodní standardy INTOSAI doporučují, že celá správa 

veřejných prostředků má podléhat kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu, tak 

opak je pravdou. Předmětná argumentace je kontradiktorní s navrhovaným 

ustanovením § 3a odst. 1 písm. b) navrhovaného zákona, neboť vylučuje kontrolu 

prováděnou zaměstnanci NKÚ u obcí s počtem obyvatel nepřevyšujícím 10 000 

obyvatel. Nehledě na skutečnost, že Limská deklarace, na kterou se předkladatel 

odvolává, hovoří o výkonu auditu státních veřejných prostředků, nikoliv o 

kontrole soukromého majetku, ale i finančních prostředcích. Totiž, je zcela 

Neakceptováno. 

ROZPOR 

Účelem navrženého rozšíření kontrolní 

působnosti NKÚ není, aby tento prováděl 

kontrolu všech ÚSC v zájmu zajištění 

řádného nakládání s veřejnými prostředky 

a duploval tak kontroly prováděné podle 

stávající právní úpravy jinými kontrolními 

orgány. 

Cílem kontrolní činnosti NKÚ jako 

vrcholné ústavní kontrolní instituce v ČR 

je prostřednictvím svých kontrol a 

vyhodnocení kontrolních zjištění plnit 

svoji funkci spočívající především v tom 

poskytnout nezávislé ujištění veřejnosti a 

jejím zvoleným zástupcům (poslancům, 
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pochopitelné, že obce nabyly majetek ex lege, ale rovněž i soukromoprávní 

cestou, tedy, v převážné míře se jedná o majetek, který obce získaly např. v 

restitucích, nebo, který získaly vlastní stavební činností, tudíž se jedná o 

soukromý majetek obce, který by neměl podléhat kontrole NKÚ coby nejvyššího 

státního kontrolního orgánu, nýbrž kontrole v působnosti územních 

samosprávných celků. Příslušné mezinárodní právní předpisy upravují povinnost 

České republiky zavést u územních samosprávných celků „řídící kontrolu", 

„interní audit" a „veřejnosprávní kontrolu" u právnických osob zřízených 

územním samosprávným celkem, což je promítnuto v zákoně č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Chce-li zákonodárce rozšířit 

kontrolní pravomoci NKÚ, měl by proporcionálně kompetence jiného 

duplicitního kontrolního orgánu snížit, resp. zrušit, s čímž navrhovaná právní 

úprava vůbec nepočítá. 

Navrhovaná právní úprava je v rozporu s ústavním pořádkem, a to ve vztahu 

k novele Ústavy České republiky, neboť se toliko mění ustanovení čl. 97 Ústavy 

České republiky, aniž by se změnil čl. 101 odst. 3 Ústavy České republiky, který 

zajišťuje územním samosprávným celkům vlastnit majetek a hospodařit se svým 

majetkem podle vlastního rozpočtu. Předpokládá-li navržená právní úprava, že 

NKÚ bude kontrolovat nakládání s majetkem obcí, tak uvedená právní úprava je 

duplicitní s ustanovením § 127 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle kterého zákonodárce svěřil kontrolní 

pravomoc ohledně nakládání s majetkem obce Ministerstvu vnitra. Kontrolní 

pravomoc zaměstnanci Ministerstva vnitra je realizována prostřednictvím 

kontroly přijatých usnesení orgánů obce, která se mimo jiné vztahuje i k 

nakládání s majetkem obce. Totiž, když Ministerstvo vnitra v rámci svého 

kontrolního oprávnění dospěje k závěru, že přijaté usnesení obce ohledně 

dispozice s majetkem je v rozporu s právními předpisy, je nadáno právem podat 

žalobu na neplatnost přijatého usnesení obce, tzv. „aktivní žalobní legitimace". 

Uvedená právní úprava je duplicitní s právní úpravou zakotvenou ve výše 

citovaném právním předpisu, což nabourává právní jistotu a legitimitu očekávání 

obcí z pohledu dodržení zákonnosti přijatých rozhodnutí územních 

samosprávných celků. 

V kontextu s předloženou navrhovanou právní úpravou změny Ústavy České 

republiky uvádíme, že uvedená změna Ústavy České republiky, potažmo 

senátorům, vládě), že s veřejnými 

prostředky je nakládáno řádně, a v 

případě, že tomu tak není, být 

významným zdrojem podkladů pro 

výkonné a zákonodárné orgány o tom, kde 

je třeba nastavené mechanizmy, které by 

měly řádné nakládání s veřejnými 

prostředky zajistit, změnit nebo upravit. 

Předpokladem ústavnosti rozšíření 

kontrolní působnosti NKÚ na hospodaření 

ÚSC je přijetí změny Ústavy ČR, která 

oprávnění NKÚ kontrolovat hospodaření 

ÚSC zakotví a jejíž návrh je předkládán 

souběžně s předmětným návrhem novely 

zákona o NKÚ. 

K tomuto závěru dospěl k žádosti ústavně 

právního výboru PS v minulém volebním 

období i Parlamentní institut, který shledal 

obdobný návrh na rozšíření kontrolní 

působnosti NKÚ projednávaný 

Paramentem ústavně konformním. 
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i navrhovaná změna právní úpravy zákona o NKÚ je v rozporu s materiálním 

jádrem Ústavy České republiky, protože dle čl. 8 Ústavy České republiky je 

zaručena samospráva územních samosprávných celků, zřízením kontroly 

vybraných územních samosprávných celků ze strany státu dochází k selektivnímu 

omezení samosprávy územních samosprávných celků v oblasti nakládání s 

finančními prostředky (veřejnými finančními prostředky) a současně i nakládání s 

majetkem, který je soukromoprávní povahy. Rozpornost a překotnost navržené 

právní úpravy dle našeho názoru způsobuje narušení demokratického právního 

státu z pohledu základních hodnot, na kterých stojí Česká republika a ke kterým 

se hlásíme. Totiž, dle ustanovení § 9 odst. 2 Ústavy České republiky je změna 

podstatných náležitostí demokratického právního státu nepřípustná, a to je právě 

tento případ, neboť přijetím navrhované právní úpravy v tak širokém spektru, 

uvedené způsobuje výrazný atak na jednu ze základních hodnot jako je zaručení 

samosprávy územních samosprávných celků. Totiž, navrhovaná právní úprava 

dává kompetence NKÚ jak v oblasti nakládání s veřejnými prostředky, tak 

i v oblasti nakládání s majetkem územních samosprávných celků. 

 

 Zásadní připomínka 

4. Obecně 

Jednou ze zásadních připomínek je nepřípustný zásah do Ústavou zaručeného 

práva na samosprávu. Toto se snaží předkladatel eliminovat tím, že by NKÚ 

kontroloval „pouze“ zákonnost nakládání s veřejnými prostředky a nikoli účelnost 

a hospodárnost. Dle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, 

v platném znění musí být majetek kraje využíván účelně a hospodárně v souladu s 

jeho zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Z tohoto 

závěru je zřejmé, že kontrola zákonnosti i nadále znamená i kontrolu účelnosti a 

hospodárnosti a v tomto smyslu lze konstatovat, že úroveň nepřípustného 

zasahování do práva na samosprávu zůstává neměnná. 

 

Neakceptováno. 

ROZPOR 

Předkladatel neshledává navrženou právní 

úpravu ústavně nekonformní, což potvrdil 

i Parlamentní institut k žádosti ústavně 

právního výboru Poslanecké sněmovny 

při projednávání obdobné právní úpravy 

rozšíření kontrolní působnosti NKÚ 

v předchozím volebním období PS, jakož 

i legislativní orgány vlády a Poslanecká 

sněmovna samotná, která v tomto 

předchozím volebním období oba návrhy 

zákonu obsahující právní rámec tohoto 

rozšíření schválila. 

Kromě toho je v návrh zákona obsažena 

speciální úprava předmětu kontroly NKÚ 

u ÚSC, pokud půjde o výkon jeho 
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samostatné působnosti, která má být 

zaměřena výlučně na legalitu hospodaření 

těchto subjektů. 

Cílem kontrol samosprávy ze strany NKÚ 

nebude posuzování jejích politických 

rozhodnutí v rámci nakládání s veřejnými 

prostředky, což představuje i posuzování 

účelnosti a hospodárnosti vynakládání 

těchto prostředků ÚSC. 

 

Královéhradecký kraj Zásadní připomínka 

1. Obecně 

Předně lze uvést, že není vůbec vyřešena komplexní koncepce v oblasti 

kontrolních a auditních procesů. Daný návrh pak nijak neřeší roztříštěnost a 

mnohost kontrolních mechanismů. Nijak tento systém nezmenšuje, nevylepšuje. 

Naopak se zavádí další systém kontroly, který navíc bude oproti stávajícím 

modelům neefektivní, neboť NKÚ bude zajišťovat jakýsi neurčitý nepravidelný 

dohled nad hospodařením. Pokud bude NKÚ zjištěn nějaký nedostatek po 

několika letech, již nebude možné věci napravit, a bude jen následovat správní 

delikt, který bude projednávat úplně jiný subjekt. Opět tedy bude docházet 

k neúměrnému zatěžování kontrolovaných subjektů.  

V současné době je hospodaření územních samosprávných celků pod významnou 

a efektivní kontrolou různých kontrolních subjektů. Podléhá např. každoročnímu 

přezkoumání, ať již například Ministerstvem financí (v případě krajů), krajským 

úřadem (u obcí) či nezávislým auditorem. V případě dotací musí územní 

samosprávný celek počítat s kontrolami ze strany poskytovatele dotace a finanční 

kontrole za strany příslušného finančního úřadu (dotace ze státního rozpočtu). 

V případě tzv. „evropských dotací“ je rovněž nutné počítat s kontrolou ze strany 

příslušných auditních orgánů v různorodé podobě. Nelze tedy říci, že finanční 

prostředky nejsou pod dostatečnou kontrolou. 

K tomuto systému by pouze měl být přidán další kontrolní subjekt  - tedy NKÚ, 

jehož kontrola však postrádá dle nastavených mechanismů onu efektivitu a smysl 

(viz výše). 

Neakceptováno. 

ROZPOR 

Účelem navrženého rozšíření kontrolní 

působnosti NKÚ není, aby tento prováděl 

kontrolu všech ÚSC v zájmu zajištění 

řádného nakládání s veřejnými prostředky 

a duploval tak kontroly prováděné podle 

stávající právní úpravy jinými kontrolními 

orgány. 

Cílem kontrolní činnosti NKÚ jako 

vrcholné ústavní kontrolní instituce v ČR 

je prostřednictvím svých kontrol a 

vyhodnocení kontrolních zjištění plnit 

svoji funkci spočívající především v tom 

poskytnout nezávislé ujištění veřejnosti a 

jejím zvoleným zástupcům (poslancům, 

senátorům, vládě), že s veřejnými 

prostředky je nakládáno řádně, a v 

případě, že tomu tak není, být 

významným zdrojem podkladů pro 

výkonné a zákonodárné orgány o tom, kde 

je třeba nastavené mechanizmy, které by 

měly řádné nakládání s veřejnými 

prostředky zajistit, změnit nebo upravit. 
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 Zásadní připomínka 

2. Obecně 
Stejně tak nesouhlasíme s tím, že v takovémto významném případě nebyla 

zpracována RIA. Přesně pro takovýto případ by právě RIA měla odhalit a následně 

vytvořit efektivní mechanismy právní úpravy, což se však v daném případě nestalo. 

Neakceptováno. 

ROZPOR 

Návrh zákona navazuje na současně 

předložený návrh novely ústavního 

zákona, a to novely Ústavy ČR, kterou má 

být rozšířena kontrolní působnost Ústavou 

založeného nejvyššího nezávislého 

kontrolního orgánu – Nejvyššího 

kontrolního úřadu. 

K novelizaci Ústavy ČR bylo přistoupeno 

za účelem naplnění jednoho ze závazků 

vlády obsaženého v jejím Programovém 

prohlášení, a to podrobení hospodaření 

územních samosprávných celků a veřejně 

vlastněných obchodních společností 

kontrole NKÚ. 

V zájmu co nejmenšího zatížení subjektů, 

které mají nově kontrole NKÚ podléhat, 

jakož i v zájmu maximálně efektivního 

využití kapacit Nejvyššího kontrolního 

úřadu, je navrženo neprobovat kontrole 

všechny relevantní subjekty, tak jak by to 

plynulo z cit. Programového prohlášení 

vlády, nýbrž jen ty subjekty, které jsou z 

hlediska dosažení řádného a 

transparentního nakládání s veřejnými 

prostředky nejvýznamnější. 

Návrh zákona je „prováděcím“ právním 

předpisem k současně předloženému 

návrhu na ústavní změnu spočívající v 

rozšíření kontrolní působnosti NKÚ, 

k němuž se RIA podle bodu 3.8 písm. a) 

Obecných zásad pro hodnocení dopadů 
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regulace (RIA) nezpracovává. Při 

schvalování Plánu legislativních prací 

vlády na zbývající část roku 2018 vláda 

současně podle bodu 3.8 písm. e) a bodu 

5.2 Obecných zásad pro hodnocení 

dopadů regulace (RIA) rozhodla o tom, 

že se k tomuto návrhu zákona RIA 

zpracovávat nebude. Předkladatel tedy 

postupoval v souladu s rozhodnutím 

vlády, kterým schválila uvedený plán 

legislativních prací vlády (usnesení vlády 

ze dne 7. 2. 2018 č. 91). 

 

 Zásadní připomínka 

3. Obecně 
Lze plně souhlasit s tím, že nad finančními prostředky, poskytovanými ze státního 

rozpočtu, musí být zajištěn dohled, avšak je otázkou, jaký systém a právní 

nástroje mají být zvoleny, a zda navrhovaná novela zákona je slučitelná s Ústavou 

ČR. Dle našeho názoru by v důsledku vzniku dalšího kontrolního orgánu (NKÚ), 

došlo k neúměrnému zásahu do zaručeného práva na samosprávu. Předkladatel 

sice uvádí, že by NKÚ kontroloval „pouze“ zákonnost nakládání s veřejnými 

prostředky a nikoli účelnost a hospodárnost. Takovéto oddělení však z hlediska 

platné právní úpravy není dle našeho názoru možné, neboť účelnost a efektivnost 

je přímo zákonnou podmínkou právní úpravy nakládání s prostředky územních 

samospráv (hlavním cílem finanční kontroly, je právě hospodárný, efektivní a 

účelný výkon veřejné správy – viz odkaz zejména na ustanovení § 4 zákona č. 

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů). Viz např. dle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 

129/2000 Sb., o krajích, v platném znění musí být majetek kraje využíván účelně 

a hospodárně v souladu s jeho zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem 

vymezené působnosti. Je tedy jasné, že kontrola NKÚ se bude muset zabývat 

Neakceptováno. 

ROZPOR 

Předkladatel neshledává navrženou právní 

úpravu ústavně nekonformní, což potvrdil 

i Parlamentní institut k žádosti ústavně 

právního výboru Poslanecké sněmovny 

při projednávání obdobné právní úpravy 

rozšíření kontrolní působnosti NKÚ 

v předchozím volebním období PS, jakož 

i legislativní orgány vlády a Poslanecká 

sněmovna samotná, která v tomto 

předchozím volebním období oba návrhy 

zákonu obsahující právní rámec tohoto 

rozšíření schválila. 

Kromě toho je v návrh zákona obsažena 

speciální úprava předmětu kontroly NKÚ 

u ÚSC, pokud půjde o výkon jeho 

samostatné působnosti, která má být 

zaměřena výlučně na legalitu hospodaření 

těchto subjektů. 

Cílem kontrol samosprávy ze strany NKÚ 
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účelností a efektivností jinak by nebylo možné provést kontrolu zákonnosti. Tím 

pádem je zřejmé, že i nadále bude trvat nepřípustný zásah do práva na 

samosprávu. 

nebude posuzování jejích politických 

rozhodnutí v rámci nakládání s veřejnými 

prostředky, což představuje i posuzování 

účelnosti a hospodárnosti vynakládání 

těchto prostředků ÚSC. 

 

 Zásadní připomínka 

4. Obecně 

Nadto, co je výše uvedeno, je také nutno poznamenat, že ani za současné platné 

právní úpravy NKÚ nedisponuje žádnými příslušnými pravomocemi z pohledu 

vymahatelnosti práva v případech, kdy zjistí nějaké porušení právních povinností, 

čímž se významně odlišuje od jiných kontrolních orgánů, které jednak 

provedenou kontrolou, a zároveň jsou nadány pravomocemi k ukládání 

nápravných opatření, správním a daňovým řízením apod., čímž nedochází 

k dalšímu neúměrnému zatěžovaní kontrolovaných subjektů, či opakování 

procesních úkonů, u téhož subjektu. 

Není tedy legitimní a ani opodstatněné, aby NKÚ usiloval o další pravomoci 

v dané oblasti, neboť by vznikl jen další kontrolní orgán v řadě, a navíc snaha 

NKÚ je v přímém rozporu s podkladovými materiály, pocházející z dílny MF ČR 

(viz podkladové materiály k návrhu zákona o řízení a kontrole veřejných financí). 

 

Neakceptováno. 

ROZPOR 

Účelem navrženého rozšíření kontrolní 

působnosti NKÚ není, aby tento prováděl 

kontrolu všech ÚSC v zájmu zajištění 

řádného nakládání s veřejnými prostředky 

a duploval tak kontroly prováděné podle 

stávající právní úpravy jinými kontrolními 

orgány. 

Cílem kontrolní činnosti NKÚ jako 

vrcholné ústavní kontrolní instituce v ČR 

je prostřednictvím svých kontrol a 

vyhodnocení kontrolních zjištění plnit 

svoji funkci spočívající především v tom 

poskytnout nezávislé ujištění veřejnosti a 

jejím zvoleným zástupcům (poslancům, 

senátorům, vládě), že s veřejnými 

prostředky je nakládáno řádně, a v 

případě, že tomu tak není, být 

významným zdrojem podkladů pro 

výkonné a zákonodárné orgány o tom, kde 

je třeba nastavené mechanizmy, které by 

měly řádné nakládání s veřejnými 

prostředky zajistit, změnit nebo upravit. 

 

Liberecký kraj Zásadní připomínka 

1. Obecně 
Po procesní stránce především namítáme, že návrh zákona je předkládán 

Neakceptováno. 

ROZPOR 

Návrh zákona je předkládán souběžně 
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předčasně, neboť je v rozporu se současným platným zněním Ústavy ČR – čl. 97. 

Za současného právního stavu nelze předkládaný návrh zákona, kterým se mění 

zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, projednat a schválit. 

 

s příslušným návrhem novely Ústavy ČR 

a její schválení je nezbytným 

předpokladem pro přijetí i tohoto zákona. 

V minulém volebním období Poslanecké 

sněmovny novela Ústavy ČR předcházela 

předmětné novele zákona o NKÚ, který 

má jako prováděcí právní předpis 

v souladu se zmocněním obsaženým 

v Ústavě ČR stručnou ústavní úpravu 

rozšíření kontrolní působnosti NKÚ 

obsaženou v Ústavě ČR blíže specifikovat 

a konkretizovat. 

V tomto případě Senát projednávání 

novely Ústavy ČR přerušil s tím, že ji 

bude projednávat až současně s návrhem 

zákona upravujícím promítnutí této 

ústavní změny v běžném zákoně, což 

prodloužilo projednávání návrhu na 

rozšíření kontrolní působnosti NKÚ a 

řadu měsíců. 

V zájmu vyvarovat se obdobným 

průtahům, ale především v souladu 

Legislativními pravidly vlády, se 

předkládá souběžně návrh novely Ústavy 

ČR a příslušného prováděcího předpisu 

s tím, že je navrženo nabytí účinnosti 

těchto právních předpisů ve stejný den. 

 

 Zásadní připomínka 

2. Obecně 
K meritu věci namítáme především zásadní dopad do ústavních práv 

samosprávných celků – čl. 8 Ústavy ČR: „Zaručuje se samospráva územních 

samosprávných celků“. Navrhované rozšíření pravomoci Nejvyššího kontrolního 

orgánu na obce a kraje, jimi zřizované příspěvkové organizace a školské 

Neakceptováno. 

ROZPOR 

Předkladatel neshledává navrženou právní 

úpravu ústavně nekonformní, což potvrdil 

i Parlamentní institut k žádosti ústavně 

právního výboru Poslanecké sněmovny 
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právnické osoby a dobrovolné svazky obcí, především pokud jde o hospodaření 

s jejich  majetkem, a to majetkem nikoliv státním, ale těchto od státu odlišných 

subjektů, považujeme za ústavně nikoliv konformní 

 

při projednávání obdobné právní úpravy 

rozšíření kontrolní působnosti NKÚ 

v předchozím volebním období PS, jakož 

i legislativní orgány vlády a Poslanecká 

sněmovna samotná, která v tomto 

předchozím volebním období oba návrhy 

zákonu obsahující právní rámec tohoto 

rozšíření schválila. 

Kromě toho je v návrh zákona obsažena 

speciální úprava předmětu kontroly NKÚ 

u ÚSC, pokud půjde o výkon jeho 

samostatné působnosti, která má být 

zaměřena výlučně na legalitu hospodaření 

těchto subjektů. 

Cílem kontrol samosprávy ze strany NKÚ 

nebude posuzování jejích politických 

rozhodnutí v rámci nakládání s veřejnými 

prostředky, což představuje i posuzování 

účelnosti a hospodárnosti vynakládání 

těchto prostředků ÚSC. 

 

 Zásadní připomínka 

3. Obecně 
Předmětný návrh odmítáme jako celek a navrhujeme jeho stažení z legislativního 

procesu minimálně do doby, než bude za účasti zástupců krajů a obcí provedena 

důkladná analýza současného stavu provádění a efektivity stávajících kontrolních 

mechanismů využívání veřejných prostředků na úrovni krajů a obcí a teprve 

následně posouzena reálná potřeba rozšíření kompetencí NKÚ i na úroveň 

hospodaření s majetkem samospráv. 

 

Neakceptováno. 

ROZPOR 

Návrh zákona je předkládán v souladu 

s Programovým prohlášením vlády a 

Plánem legislativních prací vlády. Oba 

tyto dokumenty byly vládou schváleny a 

předkladatel je povinen je plnit. 

K požadavku na provedení analýzy 

stávajících kontrolních mechanizmů 

uvádíme, že materiálu byl doplněn o 

Analýzu systému kontrol ÚSC 

provedenou a vyhodnocenou 

Ministerstvem financí, která velmi 
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podrobně mapuje stav v této oblasti a 

obsahuje opatření směřující zejména ke 

zlepšení stavu, pokud jde o duplicity 

kontrol. 

Z uvedené analýzy, pokud jde o kontrolu 

u ÚSC ze strany NKÚ, vyplynulo, že cíl 

kontroly NKÚ je oproti cílům kontrol 

jiných kontrolních orgánů zaměřených na 

hospodaření ÚCS odlišný. Smyslem 

kontroly NKÚ je poskytnout ujištění 

zejména externím subjektům, tedy 

občanům a jejich zástupcům (Poslanecká 

sněmovna, Senát), že s veřejnými 

prostředky je nakládáno řádně. Není-li 

tomu tak, kontrolní zjištění Nevyššího 

kontrolního úřadu pak představují 

významný prostředek k přijímání opatření 

směřujících k optimálnímu nastavení 

postupů v této oblasti. Analýza tak 

jednoznačně potvrdila tvrzení 

předkladatele, že kontroly ze strany NKÚ 

nejsou, ve vztahu ke kontrolám 

vykonávaným jinými kontrolními orgány 

u ÚSC, kontrolami duplicitními. 

 

Moravskoslezský kraj Zásadní připomínka 

1. Obecně 

Jednalo by se o příliš velký zásah moci výkonné do samostatné působnosti 

územních samosprávných celků (obcí a krajů). V rámci kontrol by NKÚ 

nepochybně hodnotil (a v podstatě i musel hodnotit) kromě běžného souladu 

operací se zákonem také otázku účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti 

příslušných veřejných výdajů. Takové posuzování však je a musí být vyhrazeno 

pouze příslušným orgánům územních samosprávných celků (ÚSC), které za svá 

Neakceptováno. 

ROZPOR 

Předkladatel neshledává navrženou právní 

úpravu ústavně nekonformní, což potvrdil 

i Parlamentní institut k žádosti ústavně 

právního výboru Poslanecké sněmovny 

při projednávání obdobné právní úpravy 

rozšíření kontrolní působnosti NKÚ 

v předchozím volebním období PS, jakož 
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rozhodnutí nesou politickou odpovědnost, resp. odpovědnost vůči veřejnosti 

(voličům) a pro rozhodování mají od občanů objektivní a jednoznačný mandát (v 

případě pravomoci zastupitelstev ÚSC jde o mandát odvozený od přímých 

demokratických voleb, v případě rad ÚSC o mandát z volby nepřímé navazující 

na již zmíněné volby přímé). Nad politickým rozhodnutím příslušných volených 

orgánů ÚSC nemůže stát názor jmenovaného státního úředníka. To by vedlo 

k popření postavení územní samosprávy, k jejímu postátnění. 

 

i legislativní orgány vlády a Poslanecká 

sněmovna samotná, která v tomto 

předchozím volebním období oba návrhy 

zákonu obsahující právní rámec tohoto 

rozšíření schválila. 

Kromě toho je v návrh zákona obsažena 

speciální úprava předmětu kontroly NKÚ 

u ÚSC, pokud půjde o výkon jeho 

samostatné působnosti, která má být 

zaměřena výlučně na legalitu hospodaření 

těchto subjektů. 

Cílem kontrol samosprávy ze strany NKÚ 

nebude posuzování jejích politických 

rozhodnutí v rámci nakládání s veřejnými 

prostředky, což představuje i posuzování 

účelnosti a hospodárnosti vynakládání 

těchto prostředků ÚSC. 

 

 Zásadní připomínka 

2. Obecně 

Vznikl by další, nový mechanismus kontroly hospodaření s majetkem ÚSC. 

Pomineme-li evropské dotační peníze, je toto hospodaření pod přímou kontrolou 

veřejnosti s principem politické odpovědnosti, dále je kontrolováno zastupitelstvy 

resp. jednotlivými zastupiteli, kontrolními výbory, finančními výbory, v rámci 

institutu přezkoumání hospodaření ÚSC krajskými úřady, autorizovanými 

auditory nebo Ministerstvem financí (v případě krajů vždy Ministerstvem 

financí). Zařazení další linie kontroly by bylo v zásadě opatřením 

nehospodárným, velmi obtěžujícím a vytvářejícím další byrokratické postupy a 

aparáty. Z vyhodnocování výstupů z přezkoumání hospodaření nevyplývá žádná 

potřeba zařadit další linii kontroly. 

Existují již osvědčené i vcelku nové, velmi podrobné a rozsáhlé zákonné 

zveřejňovací povinnosti ÚSC (právní úprava zadávání veřejných zakázek, 

Neakceptováno. 

ROZPOR 

Účelem navrženého rozšíření kontrolní 

působnosti NKÚ není, aby tento prováděl 

kontrolu všech ÚSC v zájmu zajištění 

řádného nakládání s veřejnými prostředky 

a duploval tak kontroly prováděné podle 

stávající právní úpravy jinými kontrolními 

orgány. 

Cílem kontrolní činnosti NKÚ jako 

vrcholné ústavní kontrolní instituce v ČR 

je prostřednictvím svých kontrol a 

vyhodnocení kontrolních zjištění plnit 

svoji funkci spočívající především v tom 

poskytnout nezávislé ujištění veřejnosti a 

jejím zvoleným zástupcům (poslancům, 
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povinné zveřejňování v registru smluv, veřejný princip rozhodování zastupitelstev 

ÚSC se zvláštní právní úpravou týkající se zveřejňování záměrů zcizovat 

nemovitý majetek ÚSC, povinné zveřejňování rozpočtu, účetní závěrky včetně 

zprávy o přezkoumání hospodaření, veřejně dostupná data o hospodaření 

z celostátního informačního systému, povinnosti poskytnout informace na 

vyžádání spojené s informačním zákonem). Tyto nástroje plní svoji funkci a 

přispívají ke kontrole majetkových a finančních operací prováděných ÚSC. 

 

senátorům, vládě), že s veřejnými 

prostředky je nakládáno řádně, a v 

případě, že tomu tak není, být 

významným zdrojem podkladů pro 

výkonné a zákonodárné orgány o tom, kde 

je třeba nastavené mechanizmy, které by 

měly řádné nakládání s veřejnými 

prostředky zajistit, změnit nebo upravit. 

 

 Zásadní připomínka 

3. Obecně 

Ve vztahu k návrhu novely zákona o NKÚ nebylo provedeno hodnocení 

dopadů regulace, tj. RIA. Návrh novely Ústavy je sice z povinnosti vypracovat 

RIA vyňat v rámci Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace, návrh novely 

zákona o NKÚ však pod tuto výjimku nespadá a v předkládací zprávě je absence 

RIA v tomto případě odůvodněna tím, že se jedná o prováděcí zákon ve vztahu 

k předkládané změně Ústavy. Takto formulovanou výjimku však podle našeho 

názoru Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace neobsahují. Kdyby byl 

tento důvod přípustný, ztratil by institut RIA de facto svůj význam, protože 

většina právních předpisů Ústavu fakticky provádí a RIA by se tak ani v jejich 

případě nemusela provádět. U tak zásadní změny právní úpravy je RIA nezbytná, 

stejně jako provedení důkladné, odborné analýzy stávající právní úpravy a 

jejího efektivního uplatňování v praxi. 

 

Neakceptováno. 

ROZPOR 

Návrh zákona navazuje na současně 

předložený návrh novely ústavního 

zákona, a to novely Ústavy ČR, kterou má 

být rozšířena kontrolní působnost Ústavou 

založeného nejvyššího nezávislého 

kontrolního orgánu – Nejvyššího 

kontrolního úřadu. 

K novelizaci Ústavy ČR bylo přistoupeno 

za účelem naplnění jednoho ze závazků 

vlády obsaženého v jejím Programovém 

prohlášení, a to podrobení hospodaření 

územních samosprávných celků a veřejně 

vlastněných obchodních společností 

kontrole NKÚ. 

V zájmu co nejmenšího zatížení subjektů, 

které mají nově kontrole NKÚ podléhat, 

jakož i v zájmu maximálně efektivního 

využití kapacit Nejvyššího kontrolního 

úřadu, je navrženo neprobovat kontrole 

všechny relevantní subjekty, tak jak by to 

plynulo z cit. Programového prohlášení 

vlády, nýbrž jen ty subjekty, které jsou z 

hlediska dosažení řádného a 
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transparentního nakládání s veřejnými 

prostředky nejvýznamnější. 

Návrh zákona je „prováděcím“ právním 

předpisem k současně předloženému 

návrhu na ústavní změnu spočívající v 

rozšíření kontrolní působnosti NKÚ, 

k němuž se RIA podle bodu 3.8 písm. a) 

Obecných zásad pro hodnocení dopadů 

regulace (RIA) nezpracovává. Při 

schvalování Plánu legislativních prací 

vlády na zbývající část roku 2018 vláda 

současně podle bodu 3.8 písm. e) a bodu 

5.2 Obecných zásad pro hodnocení 

dopadů regulace (RIA) rozhodla o tom, 

že se k tomuto návrhu zákona RIA 

zpracovávat nebude. Předkladatel tedy 

postupoval v souladu s rozhodnutím 

vlády, kterým schválila uvedený plán 

legislativních prací vlády (usnesení vlády 

ze dne 7. 2. 2018 č. 91). 

 

 Zásadní připomínka 

4. Obecně 
Předložení předmětných návrhů je odůvodňováno rovněž tím, že by tak byl 

naplněn jeden z hlavních strategických směrů  Programového prohlášení vlády, a 

to „započít s reformou státu zejména se zaměřením na efektivní využívání 

veřejných prostředků jak ve vztahu k územním samosprávným celkům, tak ve 

vztahu k potřebné reformě sociální péče ve vazbě na regulaci trhu práce a 

stimulaci k práci, jakož i využití těchto prostředků na veřejně prospěšné účely 

zejména v oblasti školství, zdravotnictví a rozvoje sportu“. Právě rozšíření 

kontrolní působnosti NKÚ má být jedním z významných kroků k naplnění výše 

uvedeného cíle. Není však nijak zřejmé, jak by takto rozšířená působnost NKÚ 

mohla přispět ke stabilizaci veřejných rozpočtů; jak je již výše uvedeno, chybí 

nezbytná podrobná analýza stávajícího systému kontrol a kompetencí 

Neakceptováno. 

ROZPOR 

Účelem navrženého rozšíření kontrolní 

působnosti NKÚ není, aby tento prováděl 

kontrolu všech ÚSC v zájmu zajištění 

řádného nakládání s veřejnými prostředky 

a duploval tak kontroly prováděné podle 

stávající právní úpravy jinými kontrolními 

orgány. 

Cílem kontrolní činnosti NKÚ jako 

vrcholné ústavní kontrolní instituce v ČR 

je prostřednictvím svých kontrol a 

vyhodnocení kontrolních zjištění plnit 
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jednotlivých orgánů a návrh komplexního, sjednocujícího řešení, které by 

odstranilo duplicity a nastavilo fungující, přehledný a personálně i kompetenčně 

zabezpečený kontrolní mechanismus, který by byl i v souladu s požadavky 

Limské deklarace 

svoji funkci spočívající především v tom 

poskytnout nezávislé ujištění veřejnosti a 

jejím zvoleným zástupcům (poslancům, 

senátorům, vládě), že s veřejnými 

prostředky je nakládáno řádně, a v 

případě, že tomu tak není, být 

významným zdrojem podkladů pro 

výkonné a zákonodárné orgány o tom, kde 

je třeba nastavené mechanizmy, které by 

měly řádné nakládání s veřejnými 

prostředky zajistit, změnit nebo upravit. 

 

Olomoucký kraj Zásadní připomínka 

1. Obecně 

Podstatou navrhovaných změn je opakovaný pokus o rozšíření dosavadních 

pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také jen „NKÚ“). Dle navrhované 

právní úpravy by NKÚ mohl nově kontrolovat hospodaření s veškerými 

veřejnými prostředky, tedy i s prostředky všech územních samosprávných celků 

(dále také jen „ÚSC“), jejich příspěvkových organizací, svazků obcí, regionálních 

rad regionu soudržnosti a dalších veřejných subjektů. Došlo by tak dle našeho 

názoru k velmi výraznému a zároveň bezprecedentnímu posílení pravomocí NKÚ, 

zejména ve vztahu ke krajským a obecním samosprávám a jimi zřizovaným 

příspěvkovým organizacím. Z navrhovaných legislativních změn tak lze zřetelně 

vypozorovat záměr předkladatele nepřímo vstoupit skrze změnu Ústavy ČR 

a související změnu zákona o NKÚ do práva územních samosprávných celků na 

samosprávu, což pokládáme za nepřijatelné. 

Pro změnu Ústavy je v důvodové zprávě uvedeno jen minimum skutečně 

relevantních argumentů, pomineme-li obecnou proklamaci, že jde o „jeden z 

prostředků realizace cílů, které sledují ozdravení veřejných financí a dosažení 

vyrovnanosti veřejných rozpočtů, což jsou bezpochyby stěžejní obecné atributy 

celospolečenského zájmu v současné době“. Máme za to, že o „ozdravení 

veřejných financí“ usilujeme ve veřejné správě všichni bez rozdílu, nicméně se 

domníváme, že pokud předkladatel návrhu přikročí k použití tohoto obratu, měl 

by velmi podrobně specifikovat, jak přesně má k onomu ozdravení přispět 

Neakceptováno. 

ROZPOR 

Účelem navrženého rozšíření kontrolní 

působnosti NKÚ není, aby tento prováděl 

kontrolu všech ÚSC v zájmu zajištění 

řádného nakládání s veřejnými prostředky 

a duploval tak kontroly prováděné podle 

stávající právní úpravy jinými kontrolními 

orgány. 

Cílem kontrolní činnosti NKÚ jako 

vrcholné ústavní kontrolní instituce v ČR 

je prostřednictvím svých kontrol a 

vyhodnocení kontrolních zjištění plnit 

svoji funkci spočívající především v tom 

poskytnout nezávislé ujištění veřejnosti a 

jejím zvoleným zástupcům (poslancům, 

senátorům, vládě), že s veřejnými 

prostředky je nakládáno řádně, a v 

případě, že tomu tak není, být 

významným zdrojem podkladů pro 

výkonné a zákonodárné orgány o tom, kde 

je třeba nastavené mechanizmy, které by 
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předkládaná legislativní změna, a to zejména s ohledem na kontext multiplicitního 

a už tak nepřehledného systému kontrol. 

měly řádné nakládání s veřejnými 

prostředky zajistit, změnit nebo upravit. 

Návrh zákona je předkládán v souladu 

s Programovým prohlášením vlády a 

Plánem legislativních prací vlády. Oba 

tyto dokumenty byly vládou schváleny a 

předkladatel je povinen je plnit. 

K upozornění na kontext stávajícího 

multiplicitního systému kontrol u ÚSC 

uvádíme, že materiálu byl doplněn o 

Analýzu systému kontrol ÚSC 

provedenou a vyhodnocenou 

Ministerstvem financí, která velmi 

podrobně mapuje stav v této oblasti a 

obsahuje opatření směřující zejména ke 

zlepšení stavu, pokud jde o duplicity 

kontrol. 

Z uvedené analýzy, pokud jde o kontrolu 

u ÚSC ze strany NKÚ, vyplynulo, že cíl 

kontroly NKÚ je oproti cílům kontrol 

jiných kontrolních orgánů zaměřených na 

hospodaření ÚCS odlišný. Smyslem 

kontroly NKÚ je poskytnout ujištění 

zejména externím subjektům, tedy 

občanům a jejich zástupcům (Poslanecká 

sněmovna, Senát), že s veřejnými 

prostředky je nakládáno řádně. Není-li 

tomu tak, kontrolní zjištění Nevyššího 

kontrolního úřadu pak představují 

významný prostředek k přijímání opatření 

směřujících k optimálnímu nastavení 

postupů v této oblasti. Analýza tak 

jednoznačně potvrdila tvrzení 

předkladatele, že kontroly ze strany NKÚ 
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nejsou, ve vztahu ke kontrolám 

vykonávaným jinými kontrolními orgány 

u ÚSC, kontrolami duplicitními. 

 

 Zásadní připomínka 

2. Obecně 
Jsme přesvědčeni, že navrhované opatření by představovalo značný zásah moci 

výkonné do samostatné působnosti územních samosprávných celků (obcí a krajů). 

V rámci kontrol by NKÚ zcela jistě hodnotil kromě souladu formálního postupu 

se zákonem také otázku účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti využitých 

prostředků, které pocházejí z rozpočtů územních samospráv v rámci výkonu 

samostatné působnosti, neboť jde o základní pravidlo hospodaření ÚSC a tudíž 

jej nelze v rámci kontroly opomenout. 

S vysokou pravděpodobností tuto účelnost vynaložených nákladů bude NKÚ 

vnímat zcela odlišně od představitelů územních samospráv, kteří disponují 

nezastupitelnou znalostí poměrů konkrétního regionu, a navíc za svá rozhodnutí 

nesou politickou odpovědnost, resp. odpovědnost vůči veřejnosti, když veškeré 

rozhodovací pravomoci odvozují od mandátu vzešlého z demokratických voleb 

a vůle voličů. Jak zákon o obcích, tak i zákon o krajích shodně stanoví povinnost 

pro ÚSC využívat majetek účelně a hospodárně, v souladu se zájmy ÚSC a úkoly 

vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. ÚSC je ze zákona povinen 

pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Porušením těchto povinností však 

není takové nakládání s majetkem obce, které sleduje jiný důležitý zájem obce, 

který je řádně odůvodněn. 

Dle našeho názoru musí mít územní samosprávné celky možnost prostřednictvím 

svých zastupitelských orgánů svobodně a autonomně rozhodovat, jakým 

způsobem naloží s finančními prostředky, jimiž disponují za účelem plnění 

povinností, které korespondují s výkonem práva na samosprávu. Právě 

samostatné hospodaření s vlastním majetkem (a na vlastní odpovědnost) je 

nedotknutelným atributem samosprávy. Nutným předpokladem naplnění 

efektivního výkonu územní samosprávy je tedy logicky využívání vlastních 

prostředků, přičemž účelnost vynaložených prostředků budou s ohledem na 

relevantní kontext schopni adekvátně posoudit pouze volení zástupci toho kterého 

ÚSC, nikoliv vrchnostensky dohlížející orgán typu NKÚ, byť se bude jednat 

Neakceptováno. 

ROZPOR 

Předkladatel neshledává navrženou právní 

úpravu ústavně nekonformní, což potvrdil 

i Parlamentní institut k žádosti ústavně 

právního výboru Poslanecké sněmovny 

při projednávání obdobné právní úpravy 

rozšíření kontrolní působnosti NKÚ 

v předchozím volebním období PS, jakož 

i legislativní orgány vlády a Poslanecká 

sněmovna samotná, která v tomto 

předchozím volebním období oba návrhy 

zákonu obsahující právní rámec tohoto 

rozšíření schválila. 

Kromě toho je v návrh zákona obsažena 

speciální úprava předmětu kontroly NKÚ 

u ÚSC, pokud půjde o výkon jeho 

samostatné působnosti, která má být 

zaměřena výlučně na legalitu hospodaření 

těchto subjektů. 

Cílem kontrol samosprávy ze strany NKÚ 

nebude posuzování jejích politických 

rozhodnutí v rámci nakládání s veřejnými 

prostředky, což představuje i posuzování 

účelnosti a hospodárnosti vynakládání. 
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o toliko formální posouzení. 

Navíc je zřejmé, že nehospodárné jednání ÚSC neujde následné kontrole ze strany 

jiných orgánů veřejné moci, a to zejména pokud jde o činnost orgánů činných 

v trestním řízení. Již dnes hospodaření územních samosprávných celků podléhá 

pravidelnému přezkoumání, ať již ze strany ministerstva financí či nezávislých 

auditorů nebo finančních a kontrolních výborů zastupitelstev, nemluvě o kontrole 

ze strany veřejnosti, která se ke kvalitě hospodaření samospráv pravidelně 

vyjadřuje ve volbách. V případě přijetí dotace pak musí územní samosprávný 

celek počítat rovněž s kontrolami ze strany poskytovatele dotace a také s finanční 

kontrolou ze strany příslušného finančního úřadu, pokud jde o dotaci ze státního 

rozpočtu. U tzv. „evropských dotací“ je pak nutné počítat s kontrolou ze strany 

příslušných auditních orgánů. S ohledem na výše uvedené zůstává otázkou, 

nakolik je nezbytné násilně inkorporovat do už tak roztříštěného systému ještě 

další kontrolní mechanismus, jehož efektivita se navíc jeví jako krajně 

diskutabilní. 

 Zásadní připomínka 

3. Obecně 
Další problém spatřujeme v kapacitních možnostech NKÚ, které jsou ze strany 

předkladatele řešeny jen velmi vágním způsobem. Sám navrhovatel přiznává, že 

počet potenciálně kontrolovaných subjektů by se po předmětné novelizaci 

enormně zvýšil, konkrétně z dosavadních stovek na přibližně dvacet tisíc. Není 

jasné, jakým způsobem by chtěl NKÚ personálně pokrýt tak velký objem kontrol, 

když v rámci možného navýšení počtu zaměstnanců hovoří předkladatel toliko 

v řádu jednotek. Z kontextu se tak jako pravděpodobná jeví varianta, že by po 

novele měly být z okruhu potenciálně kontrolovatelných subjektů vybírány 

přednostně zejména kraje coby „nejsnazší“ cíle zamýšleného opatření. Vzhledem 

k tomu, že NKÚ nedisponuje pravomocí ukládat na základě svých zjištění 

odpovídající sankce, není jasné, jakou relevanci by zjištění pracovníků NKÚ 

v reálu měla, zvláště pak přihlédneme-li k riziku selektivně, resp. účelově 

prováděných kontrol a jejich možnému zneužití. 

Vzhledem k výše uvedenému navíc není zřejmé, jak může předkladatel tvrdit, že 

navrhovaná úprava nebude mít dopad na státní rozpočet, když je zřejmé 

(a předkladatelem doložené), že navýšení personálních kapacit NKÚ si vyžádá 

nezanedbatelné náklady, a to minimálně v rovině vyplácených mezd. Nabízí se 

Neakceptováno. 

ROZPOR 

Účelem navrženého rozšíření kontrolní 

působnosti NKÚ není, aby tento prováděl 

kontrolu všech ÚSC v zájmu zajištění 

řádného nakládání s veřejnými prostředky 

a duploval tak kontroly prováděné podle 

stávající právní úpravy jinými kontrolními 

orgány. 

Není možné tvrdit, že kontrola NKÚ se 

bude zaměřovat především na 

hospodaření krajů. Je třeba zdůraznit, že 

NKÚ se nebude prioritně zaměřovat na 

kontroly celkového hospodaření územních 

samosprávných celků, které jsou 

předmětem pravidelného ročního 

přezkoumání podle zákona č. 420/2004 

Sb., o přezkoumávání hospodaření 

územních samosprávných celků a 
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úvaha, zda by příslušné prostředky nebylo možné využít lépe, efektivněji. 

Namísto toho, aby stát zákonem komplexně upravil hospodaření ÚSC, a tím 

předem stanovil srozumitelný a ucelený zákonný rámec, jímž se ÚSC při 

hospodaření se svým majetkem musí řídit, navrhuje posílit kontrolní pravomoci 

státu při nakládání ÚSC s jejich majetkem. Stát tedy nestanoví srozumitelně, jak 

mají ÚSC s veřejnými financemi nakládat, ale pověří svůj centrální kontrolní 

orgán, aby ÚSC při nakládání s jejich majetkem kontroloval. Tento postup může 

nepřímo založit absolutní volnost orgánů státu při kontrole hospodaření územních 

samosprávných celků. 

 

dobrovolných svazků obcí, ve znění 

pozdějších předpisů, ale bude provádět 

zpravidla systémově zaměřené kontrolní 

akce zařazené do plánu kontrolní činnosti 

NKÚ na základě vyhodnocení 

významnosti a aktuálnosti tématu, analýzy 

rizik odůvodňujících jejich realizaci a 

jejich předpokládaných přínosů. 

Mezi tématy připadajícími v úvahu pro 

takové kontrolní akce lze uvést např. 

rekonstrukci a modernizaci silnic II. a III. 

třídy, zajištění dopravní obslužnosti, 

sociální služby, sociální bydlení, 

infrastrukturu vodovodů a kanalizací, 

snižování rizika povodní, dostavbu 

pražského metra, podporu sportu a 

volnočasových aktivit dětí a mládeže, 

podporu kultury, památkové péče a 

cestovního ruchu aj. 

Rozsah administrativní zátěže 

potenciálních kontrolovaných osob 

významně ovlivňuje zejména rozsah 

kontrolní činnosti vykonávané u konkrétní 

kontrolované osoby, forma dokladů 

předávaných kontrolovanými osobami 

(elektronická, listinná, smíšená), možnost, 

resp. nemožnost dálkového přístupu NKÚ 

k podkladům potřebným k provedení 

kontroly, jakož i součinnost kontrolované 

osoby při výkonu kontroly.  

S rozvojem elektronizace veřejné správy 

jsou na straně NKÚ průběžně přijímána 

vhodná opatření k redukci administrativní 

zátěže kontrolovaných osob, která spolu 
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s legislativními opatřeními zavedenými do 

zákona o NKÚ s účinností od roku 2016 

(srov. ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 

166/1993 Sb.) vytváří potenciál pro další 

snižování administrativní zátěže 

kontrolovaných subjektů a minimalizaci 

fyzické přítomnosti kontrolorů NKÚ u 

kontrolované osoby. 

NKÚ standardně využívá doklady předané 

v elektronické podobě a informace, které 

jsou mu zpřístupněny v informačních 

systémech veřejné správy, popřípadě 

v provozních informačních systémech 

kontrolované osoby, jakož i v dalších 

souborech nebo aplikacích, a to již ve fázi 

přípravy plánu kontrolní činnosti a jeho 

změn. Informace získané v kontrolách 

kontrolující NKÚ v rámci zavedených 

interních postupů sdílí pro další výkon 

kontrolní činnosti. 

Efektivita kontroly je závislá na 

spolupráci s kontrolovanou osobou. Délku 

doby strávené u kontrolované osoby 

významně ovlivňuje kromě již zmíněné 

možnosti kontrolované osoby předávat 

doklady v elektronické podobě také její 

přístup k předávání požadovaných 

dokladů a poskytování informací. 

Z kontrolní praxe vyplývá, že pokud je 

kontrolovaná osoba schopna předat 

doklady v elektronické podobě, lze za 

předpokladu efektivní spolupráce 

kontrolovaného subjektu docílit 

výrazného zkrácení fyzické přítomnost 
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kontrolorů u kontrolované osoby na 

jednotky dnů. 

Nadto, za předpokladu že rozšířená 

působnost NKÚ nebude dopadat na obce, 

které nejsou obcemi s rozšířenou 

působností, lze konstatovat, že všechny 

potenciálně kontrolované subjekty jsou 

vybaveny dostatečným odborným 

personálním i technickým zázemím 

k poskytování efektivní součinnosti při 

kontrole vykonávané NKÚ. 

V současné době, kdy je kontrolní 

působnost NKÚ u územních 

samosprávných celků omezena na 

kontrolu prostředků poskytnutých ze 

státního rozpočtu nebo prostředků 

poskytnutých ze zahraničí, kontrola na 

místě u kontrolované osoby je zpravidla 

vykonávána dvoučlennou skupinou 

kontrolujících v časovém rozmezí 

průměrně dvou až deseti pracovních dnů 

fyzicky strávených u kontrolované osoby, 

v návaznosti na skutečnosti shora 

uvedené. 

Materiál k rozšíření kontrolní působnosti 

NKÚ neobsahuje tvrzení, že rozšíření 

kontrolní působnosti NKÚ nebude mít 

dopad na státní rozpočet, jak uvádí 

Olomoucký kraj, naopak vyčísluje dopady 

na státní rozpočet, pokud jde o personální 

posílení NKÚ a v důvodové zprávě je 

nyní ještě precizněji konkretizuje. 

Zároveň je třeba konstatovat, že v daném 

případě nelze mluvit o výrazných 
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dopadech na rozpočty ÚSC nad dnešní 

stav, neboť ze strany NKÚ se nebude 

jednat o „masivní“ nebo „plošnou“ 

kontrolní činnost každého ÚSC (což by se 

mohlo mít dopad do rozpočtu); ze strany 

NKÚ jde spíše o zákonnou možnost 

provádět nově kontrolu v souladu 

s plánem kontrolní činnosti, což nijak 

výrazně nemůže, i vzhledem k výše 

uvedenému, zatížit rozpočty ÚSC. 

 

 Zásadní připomínka 

4. Obecně 
Za velmi problematickou a nestandardní považujeme rovněž skutečnost, že 

předložené návrhy legislativních změn neobsahují nezbytné zhodnocení 

současného právního stavu, tedy systému již existujících kontrol vykonávaných 

například Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže nebo dalšími ústředními 

správními orgány. V materiálech absentuje komplexní analýza dopadů na nynější 

systém kontrol hospodaření s veřejnými prostředky a zhodnocení rizik možné 

duplicity ve vazbě na stávající kontrolní mechanizmy. Čistě z legislativně 

technického hlediska je navíc zarážející, že natolik závažnému počinu 

zákonodárce nepředcházelo rozeslání věcného záměru zákona, ani zpráva 

hodnocení dopadů regulace neboli RIA, a to bez ohledu na to, je-li nutné 

ji provádět. Olomoucký kraj plně respektuje potřebu kontroly hospodaření 

s veřejnými prostředky, ale navržené řešení, které je předmětem tohoto 

připomínkového řízení, s ohledem na výše zmíněné nesrovnalosti nepovažujeme 

za správné a ve stávající podobě jej odmítáme jako celek. 

 

Akceptováno částečně. 

Předkládaný materiál k rozšíření kontrolní 

působnosti NKÚ, pokud jde o dopady 

tohoto rozšíření na ÚSC, byl doplněn o 

„Analýzu systému kontrol územních 

samosprávných celků“ zpracovanou 

Ministerstvem financí. 

Z uvedené analýzy, pokud jde o kontrolu 

u ÚSC ze strany NKÚ, vyplynulo, že cíl 

kontroly NKÚ je oproti cílům kontrol 

jiných kontrolních orgánů zaměřených na 

hospodaření ÚCS odlišný. Smyslem 

kontroly NKÚ je poskytnout ujištění 

zejména externím subjektům, tedy 

občanům a jejich zástupcům (Poslanecká 

sněmovna, Senát), že s veřejnými 

prostředky je nakládáno řádně. Není-li 

tomu tak, kontrolní zjištění Nevyššího 

kontrolního úřadu pak představují 

významný prostředek k přijímání opatření 

směřujících k optimálnímu nastavení 

postupů v této oblasti. Analýza tak 

jednoznačně potvrdila tvrzení 
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předkladatele, že kontroly ze strany NKÚ 

nejsou, ve vztahu ke kontrolám 

vykonávaným jinými kontrolními orgány 

u ÚSC, kontrolami duplicitními. 

Pokud jde o zpracování RIA, uvádíme, že 

návrh zákona je „prováděcím“ právním 

předpisem k současně předloženému 

návrhu na ústavní změnu spočívající  

v rozšíření kontrolní působnosti NKÚ, 

k němuž se RIA podle bodu 3.8 písm. a) 

Obecných zásad pro hodnocení dopadů 

regulace (RIA) nezpracovává. Při 

schvalování Plánu legislativních prací 

vlády na zbývající část roku 2018 vláda 

současně podle bodu 3.8 písm. e) a bodu 

5.2 Obecných zásad pro hodnocení 

dopadů regulace (RIA) rozhodla o tom, že 

se k tomuto návrhu zákona RIA 

zpracovávat nebude. Předkladatel tedy 

postupoval v souladu s rozhodnutím 

vlády, kterým schválila uvedený plán 

legislativních prací vlády (usnesení vlády 

ze dne 7. 2. 2018 č. 91). 

 

Pardubický kraj Zásadní připomínka 

1. Obecně 
Pardubický kraj nesouhlasí s absencí RIA z důvodu, že se jedná o ústavní zákon a 

s ním související prováděcí zákon. Pardubický kraj se domnívá, že touto logikou 

by se RIA prakticky nemusela dělat u žádného návrhu, protože většina právních 

předpisů fakticky provádí Ústavu. Pardubický kraj se naopak domnívá, že u tak 

zásadní právní úpravy je RIA nezbytná. 

 

Neakceptováno. 

ROZPOR 

Návrh zákona je „prováděcím“ právním 

předpisem k současně předloženému 

návrhu na ústavní změnu spočívající  

v rozšíření kontrolní působnosti NKÚ, 

k němuž se RIA podle bodu 3.8 písm. a) 

Obecných zásad pro hodnocení dopadů 

regulace (RIA) nezpracovává. Při 

schvalování Plánu legislativních prací 
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vlády na zbývající část roku 2018 vláda 

současně podle bodu 3.8 písm. e) a bodu 

5.2 Obecných zásad pro hodnocení 

dopadů regulace (RIA) rozhodla o tom, že 

se k tomuto návrhu zákona RIA 

zpracovávat nebude. Předkladatel tedy 

postupoval v souladu s rozhodnutím 

vlády, kterým schválila uvedený plán 

legislativních prací vlády (usnesení vlády 

ze dne 7. 2. 2018 č. 91). 

K poznámce Pardubického kraje, že 

analogicky s výše uvedenou argumentací, 

by nebylo třeba provádět hodnocení 

dopadů regulace u většiny zákonů, 

uvádíme, že u většiny zákonů se nejedná o 

přímé provedení ústavní změny, jako 

v daném případě, kdy při zpracování 

návrhu novely zákona o NKÚ je 

předkladatel vázán věcným vymezením 

rozsahu kontrolní působnosti NKÚ právě 

touto souběžně předkládanou novelou 

Ústavy ČR. Zpracování RIA pouze 

k prováděcímu zákonu by bylo v daném 

případě kontraproduktivní. 

 

 Zásadní připomínka 

2. Obecně 
Navrhovatel uvádí, že předmětnou právní úpravou Vláda ČR naplňuje její 

programové prohlášení, v rámci kterého si vytýčila započít s reformou státu se 

zaměřením na efektivní využívání veřejných prostředků s tím, že kontrolní 

zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu je k dosažení tohoto cíle naprosto nezbytné. 

Je ale otázkou, do jaké míry může přispět NKÚ ke stabilizaci jak rozpočtů 

územních samosprávných celků a tak i ke stabilizaci státního rozpočtu, který 

velice silně ovlivňuje právě stabilitu rozpočtů ÚSC. Například již v roce 2010 

Neakceptováno. 

ROZPOR 

Cílem rozšíření kontrolní působnosti 

NKÚ není jakýkoliv zásah do stávajících 

kontrolních systémů. 

Co se týče účinnosti kontrol NKÚ, pokud 

jde o účinnost opatření přijatých a 

realizovaných kontrolovanými subjekty 

na základě kontrolních zjištění NKÚ, 
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Národní ekonomická rada vlády konstatovala nedostatečně fungující kontrolní 

mechanizmy, kdy pouze 30 % kontrolovaných subjektů nějak reaguje na kontroly 

NKÚ a kontroly realizované podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve 

znění pozdějších předpisů, jsou vesměs čistě formální. Z uvedených závěrů je 

zřejmé, že problém tedy není v rozsahu kontroly, ale spíše ve způsobu jejího 

provádění a v obtížné vynutitelnosti případné nápravy. Znovu tedy vyvstává 

otázka, čemu má pomoci nově zaváděná kontrola, či v čem spočívají jasně 

kvantifikované důkazy o tom, že stávající systém kontrol je nedostatečný. Pokud 

bylo záměrem předkladatele mimo jiné obsahové naplnění Limské deklarace, bylo 

by dle názoru Pardubického kraje potřeba spíše změnit celý kontrolní systém 

např. v podobě přenosu všech typů kontrol na NKÚ (tento systém se používá ve 

Francii) a výrazné posílení jeho územních pracovišť, čímž by bylo dosaženo 

sjednocení celého systému bez rizika duplicit a byla by tak zajištěna i včasnost 

prováděných kontrol. To však předkládaný materiál nepředpokládá. S výše 

uvedeným souvisí i personální možnosti Nejvyššího kontrolního úřadu. I 

předkladatel v připomínkovaném dokumentu konstatuje, že počet potencionálních 

kontrolovaných subjektů se zvýší z několika stovek na 20.000! Plánované 

personální navýšení uvedené v připomínkovaném dokumentu je dle názoru 

Pardubického kraje zcela nedostatečné. Nejvyšší kontrolní úřad nemá ani v tuto 

chvíli dle našeho názoru dostatečnou kapacitu na to, aby prováděl systematické 

kontroly hospodaření s prostředky státu. Uvažovaným rozšířením pravomoci 

Nejvyššího kontrolního úřadu dojde ještě k dalšímu zhoršení této situace, které 

spočívá v ještě větším kapacitním rozporu mezi žádoucí četností a rozsahem 

kontrolní činnosti na straně jedné a kapacitními možnostmi Nejvyššího 

kontrolního úřadu na straně druhé. 

 

podle statistik NKÚ za období lez 2015 a 

2016 kontrolní závěry z  53 kontrolních 

akcí obsahovaly celkem 292 opatření, 

které bylo možno následně vyhodnotit. Při 

posuzování spokojenosti NKÚ s přijatými 

opatřeními bylo zjištěno, že k 158 (54 %) 

zjištění NKÚ byla přijata opatření 

v plném rozsahu a k  93 (32 %) byla 

přijata opatření ve většině ohledů. 

K pouhým 25 (9 %) zjištění NKÚ 

kontrolovaná osoba nepřijala opatření 

nebo jí přijatá opatření byla vyhodnocena 

jako nedostatečná. Opatření již nebylo 

třeba u zbylých 16 (5 %) zjištění NKÚ, 

neboť nedostatky byly odstraněny již 

během samotné kontroly, případně nastala 

situace, kdy se opatření již stala 

bezpředmětnými vzhledem k nastalým 

okolnostem. 

Z celkového počtu zjištění NKÚ 

uvedených v kontrolních závěrech z 53 

kontrolních akcí dosáhla celková míra 

spokojenosti NKÚ s přijatými opatřeními 

výše 83,6 %. Při následném hodnocení po 

určité době od projednání kontrolního 

závěru ve vládě bylo prověřeno, jak 

kontrolované osoby plnily přijatá 

opatření, kterými reagovaly na zjištění 

NKÚ. Hodnocení z 53 kontrolních akcí 

ukázalo, že 156 (53 %) opatření bylo 

splněno, 54 (19 %) částečně splněno a 82 

(28 %) bylo považováno za nesplněné. 

Z tohoto vyplývá, že celkové plnění 

opatření je ve výši 62,5 %. Není tedy 
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pravda, že kontrola ze strany NKÚ oproti 

jiným druhům kontrol nevyúsťuje ve 

zjednání nápravy zjištěných nedostatků. 

Z uvedeného vyplývá, že kontroly NKÚ 

mají významný pozitivní vliv směřující 

k zajištění řádného nakládání s veřejnými 

prostředky. 

Současně je třeba zdůraznit, že účelem 

návrhu zákona není dosáhnout kontroly 

všech subjektů, které by NKÚ mohlo 

nově kontrolovat, rozšíření jeho kontrolní 

působnosti má plnit též významnou 

preventivní roli. 

 

 Zásadní připomínka 

3. Obecně 
Tak jak je uvedeno výše, jedním z argumentů předkladatele je i naplňování 

Limské deklarace z roku 1977, na základě které všechny finanční operace 

s veřejnými prostředky bez ohledu na to, zda a jakým způsobem se to odráží ve 

státním rozpočtu, mají podléhat kontrole příslušného nejvyššího kontrolního 

úřadu. Je ale otázkou, zda se nenacházíme v naplnění vize uvedeného dokumentu 

na „půli cesty“.  Signatáři Limské deklarace jistě neměli v úmyslu nastavit 

několikanásobný a v mnohých případech zdvojený systém kontroly, který 

postrádá rozumný řád. Již dnes hospodaření územních samosprávných celků 

podléhá každoročnímu přezkoumání, ať již například krajským úřadem (u obcí) či 

nezávislým auditorem. V případě přijetí dotace musí územní samosprávný celek 

počítat s kontrolami ze strany poskytovatele dotace a finanční kontrole za strany 

příslušného finančního úřadu (dotace ze státního rozpočtu). V případě tzv. 

„evropských dotací“ je rovněž nutné počítat s kontrolou ze strany příslušných 

auditních orgánů v různorodé podobě. Takto přijaté veřejné prostředky územní 

samosprávný celek přijímá s vědomím, že je s nimi povinen nakládat hospodárně 

s tím, že v opačném případě je bude muset vrátit (kraji není znám případ, kdy by 

právní titul k dotaci neobsahoval povinnost příjemce s dotací nakládat 

hospodárně). Nad uvedený rámec kontrolních mechanizmů, který je dle názoru 

Neakceptováno. 

ROZPOR 

Účelem navrženého rozšíření kontrolní 

působnosti NKÚ není, aby tento prováděl 

kontrolu všech ÚSC v zájmu zajištění 

řádného nakládání s veřejnými prostředky 

a duploval tak kontroly prováděné podle 

stávající právní úpravy jinými kontrolními 

orgány. 

Cílem kontrolní činnosti NKÚ jako 

vrcholné ústavní kontrolní instituce v ČR 

je prostřednictvím svých kontrol a 

vyhodnocení kontrolních zjištění plnit 

svoji funkci spočívající především v tom 

poskytnout nezávislé ujištění veřejnosti a 

jejím zvoleným zástupcům (poslancům, 

senátorům, vládě), že s veřejnými 

prostředky je nakládáno řádně, a v 

případě, že tomu tak není, být 

významným zdrojem podkladů pro 
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předkladatele nedostatečný, má tedy nově přibýt kontrola ze strany NKÚ, která 

ale oproti jiným druhům kontrol nevyúsťuje ve zjednání nápravy zjištěných 

nedostatků, ale zejména nezajišťuje ani včasnost a tímto i efektivnost 

prováděných kontrol. Skutečně velkým problémem je spíš včasné a jednoznačně 

specifikované znění zákonů, vyhlášek, nařízení, manuálů apod., což značně 

komplikuje realizaci požadovaného postupu při používání veřejných prostředků 

(viz. audity u evropských projektů prováděné MF ČR a jiná stanoviska RRRS 

často konzultovaná s MMR), četnost změn předpisů, atd. 

 

výkonné a zákonodárné orgány o tom, kde 

je třeba nastavené mechanizmy, které by 

měly řádné nakládání s veřejnými 

prostředky zajistit, změnit nebo upravit. 

Návrh zákona je předkládán v souladu 

s Programovým prohlášením vlády a 

Plánem legislativních prací vlády. Oba 

tyto dokumenty byly vládou schváleny a 

předkladatel je povinen je plnit. 

K upozornění na kontext stávajícího 

multiplicitního systému kontrol u ÚSC 

uvádíme, že materiálu byl doplněn o 

Analýzu systému kontrol ÚSC 

provedenou a vyhodnocenou 

Ministerstvem financí, která velmi 

podrobně mapuje stav v této oblasti a 

obsahuje opatření směřující zejména ke 

zlepšení stavu, pokud jde o duplicity 

kontrol. 

Z uvedené analýzy, pokud jde o kontrolu 

u ÚSC ze strany NKÚ, vyplynulo, že cíl 

kontroly NKÚ je oproti cílům kontrol 

jiných kontrolních orgánů zaměřených na 

hospodaření ÚCS odlišný. Smyslem 

kontroly NKÚ je poskytnout ujištění 

zejména externím subjektům, tedy 

občanům a jejich zástupcům (Poslanecká 

sněmovna, Senát), že s veřejnými 

prostředky je nakládáno řádně. Není-li 

tomu tak, kontrolní zjištění Nevyššího 

kontrolního úřadu pak představují 

významný prostředek k přijímání opatření 

směřujících k optimálnímu nastavení 

postupů v této oblasti. Analýza tak 
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jednoznačně potvrdila tvrzení 

předkladatele, že kontroly ze strany NKÚ 

nejsou, ve vztahu ke kontrolám 

vykonávaným jinými kontrolními orgány 

u ÚSC, kontrolami duplicitními. 

 

 Zásadní připomínka 

4. Obecně 
Jednou ze zásadních připomínek k minulému návrhu na změnu předmětných 

právních předpisů byl nepřípustný zásah do Ústavou zaručeného práva na 

samosprávu. Nově předkladatel tuto připomínku eliminoval tím, že by Nejvyšší 

kontrolní úřad kontroloval „pouze“ zákonnost nakládání s veřejnými prostředky a 

nikoli účelnost a hospodárnost. Dle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 129/2000 

Sb., o krajích, v platném znění musí být majetek kraje využíván účelně a 

hospodárně v souladu s jeho zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené 

působnosti. Z tohoto závěru je zřejmé, že kontrola zákonnosti i nadále znamená i 

kontrolu účelnosti a hospodárnosti a v tomto smyslu lze konstatovat, že úroveň 

nepřípustného zasahování do práva na samosprávu zůstává neměnná. Je potřeba si 

uvědomit, že posouzení kvality nakládání s majetkem územního samosprávného 

celku by mělo být vyhrazeno příslušným orgánům územního samosprávného 

celku, které nesou svoji politickou odpovědnost a pro nakládání s majetkem mají 

jednoznačný mandát od občanů. 

Neakceptováno. 

ROZPOR 

Předkladatel neshledává navrženou právní 

úpravu ústavně nekonformní, což potvrdil 

i Parlamentní institut k žádosti ústavně 

právního výboru Poslanecké sněmovny 

při projednávání obdobné právní úpravy 

rozšíření kontrolní působnosti NKÚ 

v předchozím volebním období PS, jakož 

i legislativní orgány vlády a Poslanecká 

sněmovna samotná, která v tomto 

předchozím volebním období oba návrhy 

zákonu obsahující právní rámec tohoto 

rozšíření schválila. 

Kromě toho je v návrh zákona obsažena 

speciální úprava předmětu kontroly NKÚ 

u ÚSC, pokud půjde o výkon jeho 

samostatné působnosti, která má být 

zaměřena výlučně na legalitu hospodaření 

těchto subjektů. 

Cílem kontrol samosprávy ze strany NKÚ 

nebude posuzování jejích politických 

rozhodnutí v rámci nakládání s veřejnými 

prostředky, což představuje i posuzování 

účelnosti a hospodárnosti vynakládání. 

 

Plzeňský kraj Zásadní připomínka 

1. Obecně 

Neakceptováno. 

ROZPOR 
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Plzeňský kraj považuje za nezbytné vyhotovení analýzy dopadů RIA, která 

vyhotovena nebyla. Řádně vypracovaná RIA by zároveň mohla poukázat na 

některé níže uvedené rozporuplnosti navrhované úpravy. 

 

Návrh zákona je „prováděcím“ právním 

předpisem k současně předloženému 

návrhu na ústavní změnu spočívající  

v rozšíření kontrolní působnosti NKÚ, 

k němuž se RIA podle bodu 3.8 písm. a) 

Obecných zásad pro hodnocení dopadů 

regulace (RIA) nezpracovává. Při 

schvalování Plánu legislativních prací 

vlády na zbývající část roku 2018 vláda 

současně podle bodu 3.8 písm. e) a bodu 

5.2 Obecných zásad pro hodnocení 

dopadů regulace (RIA) rozhodla o tom, že 

se k tomuto návrhu zákona RIA 

zpracovávat nebude. Předkladatel tedy 

postupoval v souladu s rozhodnutím 

vlády, kterým schválila uvedený plán 

legislativních prací vlády (usnesení vlády 

ze dne 7. 2. 2018 č. 91). 

 

 Zásadní připomínka 

2. Obecně 
Jednalo by se o příliš velký zásah moci výkonné do samostatné působnosti 

územních samosprávných celků (obcí a krajů). V rámci kontrol by NKÚ 

nepochybně hodnotil (a v podstatě i musel hodnotit) kromě běžného souladu 

operací se zákonem také otázku účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti 

příslušných veřejných výdajů. Takové posuzování však je a musí být vyhrazeno 

pouze příslušným orgánům územních samosprávných celků, které za svá 

rozhodnutí nesou politickou odpovědnost, resp. odpovědnost vůči veřejnosti 

(voličům) a pro rozhodování mají od občanů objektivní a jednoznačný mandát (v 

případě pravomoci zastupitelstev jde o mandát odvozený od přímých 

demokratických voleb, v případě rad ÚSC mandát z volby nepřímé navazující na 

již zmíněné volby přímé). Nad politickým rozhodnutím příslušných volených 

orgánů ÚSC nemůže stát názor jmenovaného státního úředníka. To by vedlo 

k popření postavení územní samosprávy, k jejímu postátnění. 

Neakceptováno. 

ROZPOR 

Předkladatel neshledává navrženou právní 

úpravu ústavně nekonformní, což potvrdil 

i Parlamentní institut k žádosti ústavně 

právního výboru Poslanecké sněmovny 

při projednávání obdobné právní úpravy 

rozšíření kontrolní působnosti NKÚ 

v předchozím volebním období PS, jakož 

i legislativní orgány vlády a Poslanecká 

sněmovna samotná, která v tomto 

předchozím volebním období oba návrhy 

zákonu obsahující právní rámec tohoto 

rozšíření schválila. 

Kromě toho je v návrh zákona obsažena 
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 speciální úprava předmětu kontroly NKÚ 

u ÚSC, pokud půjde o výkon jeho 

samostatné působnosti, která má být 

zaměřena výlučně na legalitu hospodaření 

těchto subjektů. 

Cílem kontrol samosprávy ze strany NKÚ 

nebude posuzování jejích politických 

rozhodnutí v rámci nakládání s veřejnými 

prostředky, což představuje i posuzování 

účelnosti a hospodárnosti vynakládání. 

 

 Zásadní připomínka 

3. Obecně 
Nejvyšší kontrolní úřad aktuálně nemá dostatečnou kapacitu ani na to, aby 

prováděl systematické, dostatečně četné kontroly hospodaření s prostředky státu, 

k čemuž je oprávněn a co je povinen činit podle stávající právní úpravy. 

Rozšířením pravomoci NKÚ kontrolovat i hospodaření s majetkem ÚSC by 

nepochybně vedlo ke zhoršení situace v kontrolách hospodaření s majetkem 

státu, k ještě většímu kapacitnímu rozporu mezi žádoucí četností a rozsahem 

kontrolní činnosti na straně jedné a kapacitními možnostmi NKÚ na straně druhé. 

V případě ÚSC by v nové situaci provázené zásadní kapacitní nedostatečností 

NKÚ vznikala rizika účelového, selektivního využívání tohoto nového nástroje, 

tedy rizika jeho politického zneužívání výkonnou mocí státu vůči těm ÚSC, které 

by byly vedeny politicky jinak orientovanou reprezentací nebo z jiného důvodu 

„nepohodlnou“ reprezentací. 

 

Neakceptováno. 

ROZPOR 

Účelem navrženého rozšíření kontrolní 

působnosti NKÚ není, aby tento prováděl 

kontrolu všech ÚSC v zájmu zajištění 

řádného nakládání s veřejnými prostředky 

a duploval tak kontroly prováděné podle 

stávající právní úpravy jinými kontrolními 

orgány. 

Vylučujeme tvrzení Plzeňského kraje o 

možném riziku účelového, popřípadě 

selektivního využívání navrženého 

rozšířené kontrolní působnosti NKÚ. Je 

třeba zdůraznit, že NKÚ se nebude 

prioritně zaměřovat na kontroly celkového 

hospodaření územních samosprávných 

celků, které jsou předmětem pravidelného 

ročního přezkoumání podle zákona č. 

420/2004 Sb., o přezkoumávání 

hospodaření územních samosprávných 

celků a dobrovolných svazků obcí, ve 

znění pozdějších předpisů, ale bude 

provádět zpravidla systémově zaměřené 
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kontrolní akce zařazené do plánu 

kontrolní činnosti NKÚ na základě 

vyhodnocení významnosti a aktuálnosti 

tématu, analýzy rizik odůvodňujících 

jejich realizaci a jejich předpokládaných 

přínosů. 

Mezi tématy připadajícími v úvahu pro 

takové kontrolní akce lze uvést např. 

rekonstrukci a modernizaci silnic II. a III. 

třídy, zajištění dopravní obslužnosti, 

sociální služby, sociální bydlení, 

infrastrukturu vodovodů a kanalizací, 

snižování rizika povodní, dostavbu 

pražského metra, podporu sportu a 

volnočasových aktivit dětí a mládeže, 

podporu kultury, památkové péče a 

cestovního ruchu aj. 

Rozsah administrativní zátěže 

potenciálních kontrolovaných osob 

významně ovlivňuje zejména rozsah 

kontrolní činnosti vykonávané u konkrétní 

kontrolované osoby, forma dokladů 

předávaných kontrolovanými osobami 

(elektronická, listinná, smíšená), možnost, 

resp. nemožnost dálkového přístupu NKÚ 

k podkladům potřebným k provedení 

kontroly, jakož i součinnost kontrolované 

osoby při výkonu kontroly.  

S rozvojem elektronizace veřejné správy 

jsou na straně NKÚ průběžně přijímána 

vhodná opatření k redukci administrativní 

zátěže kontrolovaných osob, která spolu 

s legislativními opatřeními zavedenými do 

zákona o NKÚ s účinností od roku 2016 
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(srov. ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 

166/1993 Sb.) vytváří potenciál pro další 

snižování administrativní zátěže 

kontrolovaných subjektů a minimalizaci 

fyzické přítomnosti kontrolorů NKÚ u 

kontrolované osoby. 

NKÚ standardně využívá doklady předané 

v elektronické podobě a informace, které 

jsou mu zpřístupněny v informačních 

systémech veřejné správy, popřípadě 

v provozních informačních systémech 

kontrolované osoby, jakož i v dalších 

souborech nebo aplikacích, a to již ve fázi 

přípravy plánu kontrolní činnosti a jeho 

změn. Informace získané v kontrolách 

kontrolující NKÚ v rámci zavedených 

interních postupů sdílí pro další výkon 

kontrolní činnosti. 

Efektivita kontroly je závislá na 

spolupráci s kontrolovanou osobou. Délku 

doby strávené u kontrolované osoby 

významně ovlivňuje kromě již zmíněné 

možnosti kontrolované osoby předávat 

doklady v elektronické podobě také její 

přístup k předávání požadovaných 

dokladů a poskytování informací. 

Z kontrolní praxe vyplývá, že pokud je 

kontrolovaná osoba schopna předat 

doklady v elektronické podobě, lze za 

předpokladu efektivní spolupráce 

kontrolovaného subjektu docílit 

výrazného zkrácení fyzické přítomnost 

kontrolorů u kontrolované osoby na 

jednotky dnů. 
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Nadto, za předpokladu že rozšířená 

působnost NKÚ nebude dopadat na obce, 

které nejsou obcemi s rozšířenou 

působností, lze konstatovat, že všechny 

potenciálně kontrolované subjekty jsou 

vybaveny dostatečným odborným 

personálním i technickým zázemím 

k poskytování efektivní součinnosti při 

kontrole vykonávané NKÚ. 

V současné době, kdy je kontrolní 

působnost NKÚ u územních 

samosprávných celků omezena na 

kontrolu prostředků poskytnutých ze 

státního rozpočtu nebo prostředků 

poskytnutých ze zahraničí, kontrola na 

místě u kontrolované osoby je zpravidla 

vykonávána dvoučlennou skupinou 

kontrolujících v časovém rozmezí 

průměrně dvou až deseti pracovních dnů 

fyzicky strávených u kontrolované osoby, 

v návaznosti na skutečnosti shora 

uvedené. 

 

 Zásadní připomínka 

4. Obecně 
Vznikl by další, nový mechanismus kontroly hospodaření s majetkem ÚSC. 

Pomineme-li evropské dotační peníze, je toto hospodaření pod přímou kontrolou 

veřejnosti s principem politické odpovědnosti, dále je kontrolováno zastupitelstvy, 

resp. jednotlivými zastupiteli, kontrolními výbory, finančními výbory, v rámci 

institutu přezkoumání hospodaření ÚSC krajskými úřady, autorizovanými 

auditory nebo ministerstvem financí (v případě krajů vždy ministerstvem 

financí).  Zařazení další linie kontroly by bylo v zásadě opatřením 

nehospodárným, velmi obtěžujícím a vytvářejícím další byrokratické postupy a 

aparáty. Z vyhodnocování výstupů z přezkoumání hospodaření nevyplývá žádná 

Neakceptováno. 

ROZPOR 

Účelem navrženého rozšíření kontrolní 

působnosti NKÚ není, aby tento prováděl 

kontrolu všech ÚSC v zájmu zajištění 

řádného nakládání s veřejnými prostředky 

a duploval tak kontroly prováděné podle 

stávající právní úpravy jinými kontrolními 

orgány. 

Cílem kontrolní činnosti NKÚ jako 

vrcholné ústavní kontrolní instituce v ČR 
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potřeba zařadit další linii kontroly. 

 

je prostřednictvím svých kontrol a 

vyhodnocení kontrolních zjištění plnit 

svoji funkci spočívající především v tom 

poskytnout nezávislé ujištění veřejnosti a 

jejím zvoleným zástupcům (poslancům, 

senátorům, vládě), že s veřejnými 

prostředky je nakládáno řádně, a v 

případě, že tomu tak není, být 

významným zdrojem podkladů pro 

výkonné a zákonodárné orgány o tom, kde 

je třeba nastavené mechanizmy, které by 

měly řádné nakládání s veřejnými 

prostředky zajistit, změnit nebo upravit. 

Návrh zákona je předkládán v souladu 

s Programovým prohlášením vlády a 

Plánem legislativních prací vlády. Oba 

tyto dokumenty byly vládou schváleny a 

předkladatel je povinen je plnit. 

Dále uvádíme, že materiálu byl doplněn o 

Analýzu systému kontrol ÚSC 

provedenou a vyhodnocenou 

Ministerstvem financí, která velmi 

podrobně mapuje stav působení 

stávajícího kontrolního systému a 

obsahuje opatření směřující zejména ke 

zlepšení stavu, pokud jde o duplicity 

kontrol. 

Z uvedené analýzy, pokud jde o kontrolu 

u ÚSC ze strany NKÚ, vyplynulo, že cíl 

kontroly NKÚ je oproti cílům kontrol 

jiných kontrolních orgánů zaměřených na 

hospodaření ÚCS odlišný. Smyslem 

kontroly NKÚ je poskytnout ujištění 

zejména externím subjektům, tedy 
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občanům a jejich zástupcům (Poslanecká 

sněmovna, Senát), že s veřejnými 

prostředky je nakládáno řádně. Není-li 

tomu tak, kontrolní zjištění Nevyššího 

kontrolního úřadu pak představují 

významný prostředek k přijímání opatření 

směřujících k optimálnímu nastavení 

postupů v této oblasti. Analýza tak 

jednoznačně potvrdila tvrzení 

předkladatele, že kontroly ze strany NKÚ 

nejsou, ve vztahu ke kontrolám 

vykonávaným jinými kontrolními orgány 

u ÚSC, kontrolami duplicitními. 

 

 Zásadní připomínka 

5. Obecně 
Existují již osvědčené i vcelku nové, velmi podrobné a rozsáhlé zákonné 

zveřejňovací povinnosti ÚSC (právní úprava zadávání veřejných zakázek, 

povinné zveřejňování v registru smluv, veřejný princip rozhodování zastupitelstev 

ÚSC se zvláštní právní úpravou týkající se zveřejňování záměrů zcizovat 

nemovitý majetek ÚSC, povinné zveřejňování rozpočtu, účetní závěrky včetně 

zprávy o přezkoumání hospodaření, veřejně dostupná data o hospodaření 

z celostátního informačního systému, povinnosti poskytnout informace na 

vyžádání spojené s informačním zákonem). Tyto nástroje plní svoji funkci a 

přispívají ke kontrole majetkových a finančních operací prováděných ÚSC. 

Neakceptováno. 

ROZPOR 

Účelem navrženého rozšíření kontrolní 

působnosti NKÚ není, aby tento prováděl 

kontrolu všech ÚSC v zájmu zajištění 

řádného nakládání s veřejnými prostředky 

a duploval tak kontroly prováděné podle 

stávající právní úpravy jinými kontrolními 

orgány. 

Cílem kontrolní činnosti NKÚ jako 

vrcholné ústavní kontrolní instituce v ČR 

je prostřednictvím svých kontrol a 

vyhodnocení kontrolních zjištění plnit 

svoji funkci spočívající především v tom 

poskytnout nezávislé ujištění veřejnosti a 

jejím zvoleným zástupcům (poslancům, 

senátorům, vládě), že s veřejnými 

prostředky je nakládáno řádně, a v 

případě, že tomu tak není, být 

významným zdrojem podkladů pro 
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výkonné a zákonodárné orgány o tom, kde 

je třeba nastavené mechanizmy, které by 

měly řádné nakládání s veřejnými 

prostředky zajistit, změnit nebo upravit. 

Stávající kontrolní mechanizmy uváděné 

Plzeňským krajem budou významným 

zdrojem informací pro NKÚ a podkladem 

při vyhodnocování oprávněnost zařazení 

určité oblasti hospodaření s veřejnými 

prostředky do plánu kontrolní činnosti. 

 

Hlavní město Praha Zásadní připomínka 

1. Obecně 

Návrh zákona, jehož smyslem je zejm. rozšíření kontrolní působnosti Nejvyššího 

kontrolního úřadu na hospodaření územních samosprávných celků, jejich 

příspěvkových organizací a společností jimi ovládaných, podle našeho názoru 

postrádá konkrétní zdůvodnění, a to s ohledem na nezbytnost navrhované právní 

úpravy v kontextu platné legislativy v oblasti kontroly územních samosprávných 

celků. Za takové zdůvodnění nepovažujeme prostý odkaz na Programové 

prohlášení vlády, obsah Limské deklarace o základních směrech finanční 

kontroly (přijaté IX. Kongresem Mezinárodní organizace nejvyšších auditních 

institucí (INTOSAI) v roce 1977) ani obdobnou právní úpravu v jiných zemích. 

Domníváme se, že pro seriózní srovnání s jinými státy by bylo třeba zpracovat 

komplexní analýzu právního prostředí v oblasti kontroly územních 

samosprávných celků v těchto zemích a srovnat jí se situací v České republice. 

Návrh zákona ani Důvodová zpráva k němu nic takového neobsahuje. Nebyla 

provedena ani analýza oblasti kontroly v České republice, jen v Důvodové 

zprávě k návrhu zákona je konstatováno, že rozšíření kontrolní působnosti 

Nejvyššího kontrolního úřadu nebude mít žádný vliv na dosavadní kontrolní 

působnost orgánů vymezenou jinými právními předpisy. 

Z uvedeného vyplývá, že návrh zákona bez dalšího zavádí pro územní 

samosprávné celky další typ kontroly vedle finanční kontroly, auditu, přezkumu 

hospodaření, kontroly podle zákonů o územních samosprávných celcích, 

kontroly podle zákona o zadávání veřejných zakázek atd. K tomu je nutno 

Neakceptováno. 

ROZPOR 

Návrh zákona je zpracován k naplnění 

Programového prohlášení vlády a v soudu 

s vládou schváleným Plánem 

legislativních prací vlády na zbývající část 

roku 2018. Předkladatel je tedy povinen 

uvedená rozhodnutí vlády naplnit. 

Smyslem návrhu na rozšíření kontrolní 

působnosti NKÚ není postihnou kontrolou 

výlučně ÚSC, jak uvádí hl. m. Praha. 

Účelem navrženého rozšíření kontrolní 

působnosti NKÚ není, aby tento prováděl 

kontrolu všech ÚSC v zájmu zajištění 

řádného nakládání s veřejnými prostředky 

a duploval tak kontroly prováděné podle 

stávající právní úpravy jinými kontrolními 

orgány. 

Cílem kontrolní činnosti NKÚ jako 

vrcholné ústavní kontrolní instituce v ČR 

je prostřednictvím svých kontrol a 

vyhodnocení kontrolních zjištění plnit 

svoji funkci spočívající především v tom 
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zahrnout nové povinnosti, které územní samosprávné celky a jejich orgány v 

zájmu „hospodárnějšího využívání veřejných prostředků“ musí nést, např. v 

oblasti zveřejňování smluv nebo v souvislosti se zákonem o pravidlech 

rozpočtové odpovědnosti. Jsme tudíž přesvědčeni, že existující legislativně 

i fakticky multiplicitní a nepřehledný systém kontrol a souvisejících povinností 

bude doplněn dalším typem kontroly jiného státního orgánu a tudíž svým 

způsobem i dalším typem zatěžování obcí a krajů. S ohledem na výše uvedené 

lze pak jako poměrně paradoxní označit konstatování Důvodové zprávy k návrhu 

zákona „Návrh zákona nemá dopady na rozpočty krajů a obcí. Naopak lze 

předpokládat větší tlak na hospodárné využívání veřejných prostředků obcemi a 

kraji, a tím i vytvoření předpokladů pro úsporu v rámci těchto rozpočtů.“, jakoby 

obce a kraje byly těmi institucemi, které masově hospodaří špatně a jakoby jejich 

kontrola byla nedostatečná. 

 

poskytnout nezávislé ujištění veřejnosti a 

jejím zvoleným zástupcům (poslancům, 

senátorům, vládě), že s veřejnými 

prostředky je nakládáno řádně, a v 

případě, že tomu tak není, být 

významným zdrojem podkladů pro 

výkonné a zákonodárné orgány o tom, kde 

je třeba nastavené mechanizmy, které by 

měly řádné nakládání s veřejnými 

prostředky zajistit, změnit nebo upravit. 

Stávající kontrolní mechanizmy uváděné 

Plzeňským krajem budou významným 

zdrojem informací pro NKÚ a podkladem 

při vyhodnocování oprávněnost zařazení 

určité oblasti hospodaření s veřejnými 

prostředky do plánu kontrolní činnosti. 

 

 Zásadní připomínka 

2. Obecně 
Podle obecné části důvodové zprávy není v tomto případě hodnocení dopadů 

regulace (RIA) provedeno, neboť se jedná o prováděcí zákon k návrhu na ústavní 

změnu. Současně je odkazováno na bod 3.8 písm. a) Obecných zásad pro 

hodnocení dopadů regulace (RIA). Podle tohoto bodu se RIA nezpracovává u 

návrhu novely ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky a 

ostatních ústavních zákonů. Prováděcí předpisy k uvedenému ústavnímu zákonu 

nejsou z povinnosti zpracování hodnocení dopadů regulace v uvedené výjimce 

obsaženy, k takovému závěru nelze dopět ani žádným výkladem. 

 

Neakceptováno. 

ROZPOR 

Návrh zákona navazuje na současně 

předložený návrh novely ústavního 

zákona, a to novely Ústavy ČR, kterou má 

být rozšířena kontrolní působnost Ústavou 

založeného nejvyššího nezávislého 

kontrolního orgánu – Nejvyššího 

kontrolního úřadu. 

K novelizaci Ústavy ČR bylo přistoupeno 

za účelem naplnění jednoho ze závazků 

vlády obsaženého v jejím Programovém 

prohlášení, a to podrobení hospodaření 

územních samosprávných celků a veřejně 

vlastněných obchodních společností 

kontrole NKÚ. 

V zájmu co nejmenšího zatížení subjektů, 
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které mají nově kontrole NKÚ podléhat, 

jakož i v zájmu maximálně efektivního 

využití kapacit Nejvyššího kontrolního 

úřadu, je navrženo neprobovat kontrole 

všechny relevantní subjekty, tak jak by to 

plynulo z cit. Programového prohlášení 

vlády, nýbrž jen ty subjekty, které jsou z 

hlediska dosažení řádného a 

transparentního nakládání s veřejnými 

prostředky nejvýznamnější. 

Návrh zákona je „prováděcím“ právním 

předpisem k současně předloženému 

návrhu na ústavní změnu spočívající v 

rozšíření kontrolní působnosti NKÚ, 

k němuž se RIA podle bodu 3.8 písm. a) 

Obecných zásad pro hodnocení dopadů 

regulace (RIA) nezpracovává. Při 

schvalování Plánu legislativních prací 

vlády na zbývající část roku 2018 vláda 

současně podle bodu 3.8 písm. e) a bodu 

5.2 Obecných zásad pro hodnocení 

dopadů regulace (RIA) rozhodla o tom, že 

se k tomuto návrhu zákona RIA 

zpracovávat nebude. Předkladatel tedy 

postupoval v souladu s rozhodnutím 

vlády, kterým schválila uvedený plán 

legislativních prací vlády (usnesení vlády 

ze dne 7. 2. 2018 č. 91). 

 

 Zásadní připomínka 

3. Obecně 

Návrh zákona neřeší situaci městských obvodů a městských částí územně 

členěných statutárních měst a městských částí hlavního města Prahy. Byť se jedná 

o subjekty, nakládající s majetkem územního samosprávného celku, samy 

Neakceptováno. 

ROZPOR 

Městské obvody a městské části územně 

členěných statutárních měst a městské 

části hlavního města Prahy jsou součástí 
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územním samosprávným celkem nejsou. Zejména z bodu 3 návrhu lze usoudit, že 

kontrola dopadá pouze na územní samosprávné celky, nikoliv již na městské části. 

Lze navrhnout zavedení legislativní zkratky „územní samosprávný celek“ i pro 

městské obvody a městské části. 

 

měst a hl. m. Prahy jako územních 

samosprávných celků a z tohoto titulu 

budou kontrovány v rámci kontroly těchto 

ÚSC. 

Další speciální úprava není v daném 

případě pro tyto součásti ÚSC bez právní 

subjektivity potřebná. 

 Zásadní připomínka 

4. K čl. I bodu 2 (§3 odst. 1) 

Nesouhlasíme s tím, aby Nejvyšší kontrolní úřad mohl kontrolovat pouze majetek 

obcí s počtem obyvatel nad 10 000; bude-li na zvážení Nejvyššího kontrolního 

úřadu, kde bude provádět kontrolu, což vyplývá z Důvodové zprávy k návrhu 

zákona, pak je, podle našeho názoru, zbytečné a nesystémové vypustit z 

působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu obce s počtem obyvatel do 10 000 

se zdůvodněním, že jejich ekonomické výsledky nemají vliv na celostátní úrovni 

– i obce s počtem obyvatel pod 10 000 mohou mít výrazně větší majetek a tedy i 

vliv na celostátní úrovni, než obce s počtem obyvatel vyšším než 10 000 obyvatel. 

 

Neakceptováno. 

ROZPOR 

Na základě připomínkového řízení bylo 

přistoupeno ke změně ve volbě kritéria 

pro zařazení obcí do kontrolní působnosti 

NKÚ, a to tak, že kontrole by měly 

podléhat pouze obce vykonávající 

rozšířenou působnost. 

Účelem navrženého omezení rozsahu 

územních samosprávných celků, které 

mají podléhat kontrole NKÚ, je využít 

kapacity NKÚ při navrženém rozšíření 

jeho působnosti, co nejúčelněji a 

nejefektivněji. 

 

 Zásadní připomínka 

5. K čl. I bodu 2 (§ 3 odst. 1) 

Ve vztahu k výše uvedené připomínce bude nezbytné upravit i kontrolu 

právnických osob, zřízených územním samosprávným celkem, neboť ani v tomto 

případě není racionálně odůvodnitelné, proč mají být právnické osoby, 

hospodařící dle obdobného rozpočtu, kontrolovány v návaznosti na počtu 

obyvatel zřizovatele. 

 

Neakceptováno. 

ROZPOR 

Na základě připomínkového řízení bylo 

přistoupeno ke změně ve volbě kritéria 

pro zařazení obcí a v návaznosti na to i 

právnických osob, v nichž mají 

většinovou majetkovou účast, do 

kontrolní působnosti NKÚ, a to tak, že 

kontrole by měly podléhat pouze obce 

vykonávající rozšířenou působnost. 
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 6. K čl. I bodu 2 (§ 3 odst. 1 písm. c) body 5 a 10) 

U písmene c) bodů 5 a 10 doporučujeme, v souladu s čl. 45 odst. 1 a čl. 71 

Legislativních pravidel vlády, slova „v odstavci 1 písm. b)“ nahradit slovy „v 

písmeni b)“. 

 

Akceptováno. 

 7. K čl. I bodu 3 (§ 4 odst. 1) 

Doporučujeme, v souladu s čl. 45 odst. 4 nebo 5 Legislativních pravidel vlády, za 

slovo „majetkem“ vložit normativní odkaz na jiné právní předpisy v podobě jejich 

zkrácených názvů nebo zobecněných názvů umožňujících jednoznačné určení 

těchto jiných právních předpisů nebo nenormativní odkaz na jiné právní předpisy 

s použitím slov „jiné právní předpisy“ a za slovo „prostředky“ vložit normativní 

odkaz na jiný právní předpis v podobě jeho zkráceného názvu nebo zobecněného 

názvu umožňujícího jednoznačné určení tohoto jiného právního předpisu nebo 

nenormativní odkaz na jiný právní předpis s použitím slov „jiný právní předpis“. 

 

Neakceptováno. 

V dikci hlavním městem Praha cit. 

ustanovení je právě použit normativní 

odkaz obsahující zobecněný název 

právních předpisů, na které je 

odkazováno, se současným uvedením 

úplné citace těchto právních předpisů 

v poznámce pod čarou. 

Navržená dikce je tedy v souladu s čl. 45 

odst. 4 Legislativních pravidel vlády. 

 

 Zásadní připomínka 

8. K čl. I bodu 4 (§ 4 odst. 1) 

Vymezení kontroly hospodaření pouze obecným způsobem (hospodaření 

v souladu s právními předpisy) nepovažujeme za dostatečné, neboť ani 

v důvodové zprávě není blíže specifikováno, co bude předmětem takové kontroly 

zejména v případě územních samosprávných celků. 

 

Neakceptováno. 

ROZPOR 

„Hospodařením v souladu s právními 

předpisy“ se rozumí prověřování 

zákonnosti postupu kontrolované osoby 

hospodařící s veřejnými prostředky, tj. 

zda při této činnosti postupuje v souladu 

s právními předpisy, které tento postup 

stanoví. 

Co bude konkrétně předmětem kontroly 

nelze zákonnou formou stanovit, neboť to 

spadá do výlučné kompetence NKÚ a 

určování, co má tato nejvyšší ústavní 

kontrolní instituce u jednotlivých 

kontrolovaných osob prověřovat by 

představovalo neústavní zásah do jejího 

nezávislého postavení. 

Příkladný výčet případných okruhů 
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zaměření kontroly NKÚ byl doplněn do 

obecné části důvodové zprávy, do její 

části 5. /b). 

 

 9. K čl. I bodu 6 (§ 4 odst. 1) 

Doporučujeme, v souladu s čl. 43 odst. 1 Legislativních pravidel vlády, slova 

„slovem „patnácti““ nahradit slovy „číslem „15““ 

 

Akceptováno. 

Legislativně technická úprava byla do 

návrhu zákona promítnuta. 

 10. K čl. II bodu 2  

Doporučujeme, v souladu s čl. 26 odst. 6 Legislativních pravidel vlády, čárku 

na konci textu nahradit středníkem: 

 

Neakceptováno. 

V daném případě se nejedná o případ 

upravený čl. 26 odst. 6 LPV, neboť text 

pododstavce není v daném případě 

samostatnou větou. 

 11. K čl. V(§ 39 odst. 2) 

Doporučujeme slova „hlavním městem Praha“ nahradit slovy „hlavním městem 

Prahou“. 

 

Akceptováno. 

Gramatická úprava byla do návrhu zákona 

promítnuta. 

 

Středočeský kraj 

 

Zásadní připomínka 

1. Obecně 
Dosavadní právní předpisy v oblasti kontroly dostatečně upravují možnost 

kontroly finančních prostředků, které obcím a krajům stát poskytuje. Kraje i obce 

dle platné právní úpravy rovněž disponují dostatečnými mechanismy kontroly 

hospodaření s vlastním majetkem, jakožto majetkem samosprávného společenství 

občanů. Nepovažujeme proto za účelné, aby do tohoto systému zasáhl stát 

rozšířením působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu ve vztahu k samosprávě. 

Rozšíření kontrolních pravomocí tohoto úřadu by znamenalo duplicitu v oblasti 

kontroly, která je prováděna též dalšími kontrolními orgány. 

Neakceptováno. 

ROZPOR 

Účelem navrženého rozšíření kontrolní 

působnosti NKÚ není, aby tento prováděl 

kontrolu všech ÚSC v zájmu zajištění 

řádného nakládání s veřejnými prostředky 

a duploval tak kontroly prováděné podle 

stávající právní úpravy jinými kontrolními 

orgány. 

Cílem kontrolní činnosti NKÚ jako 

vrcholné ústavní kontrolní instituce v ČR 

je prostřednictvím svých kontrol a 

vyhodnocení kontrolních zjištění plnit 

svoji funkci spočívající především v tom 

poskytnout nezávislé ujištění veřejnosti a 

jejím zvoleným zástupcům (poslancům, 
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senátorům, vládě), že s veřejnými 

prostředky je nakládáno řádně, a v 

případě, že tomu tak není, být 

významným zdrojem podkladů pro 

výkonné a zákonodárné orgány o tom, kde 

je třeba nastavené mechanizmy, které by 

měly řádné nakládání s veřejnými 

prostředky zajistit, změnit nebo upravit. 

Dále uvádíme, že materiálu byl doplněn o 

Analýzu systému kontrol ÚSC 

provedenou a vyhodnocenou 

Ministerstvem financí, která velmi 

podrobně mapuje stav působení 

stávajícího kontrolního systému a 

obsahuje opatření směřující zejména ke 

zlepšení stavu, pokud jde o duplicity 

kontrol. 

Z uvedené analýzy, pokud jde o kontrolu 

u ÚSC ze strany NKÚ, rovněž vyplynulo, 

jak je výše uvedeno, že cíl kontroly NKÚ 

je oproti cílům kontrol jiných kontrolních 

orgánů zaměřených na hospodaření ÚCS 

odlišný. Analýza tak jednoznačně 

potvrdila tvrzení předkladatele, že 

kontroly ze strany NKÚ nejsou, ve vztahu 

ke kontrolám vykonávaným jinými 

kontrolními orgány u ÚSC, kontrolami 

duplicitními. 

 

 Zásadní připomínka 

2. Obecně 
Rovněž poukazujeme na skutečnost, že v daném případě nebylo zpracováno 

hodnocení dopadů regulace na právní prostředí (RIA), což považujeme u tak 

Neakceptováno. 

ROZPOR 

Návrh zákona navazuje na současně 

předložený návrh novely ústavního 

zákona, a to novely Ústavy ČR, kterou má 
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zásadní právní úpravy za nezbytné. být rozšířena kontrolní působnost Ústavou 

založeného nejvyššího nezávislého 

kontrolního orgánu – Nejvyššího 

kontrolního úřadu. 

K novelizaci Ústavy ČR bylo přistoupeno 

za účelem naplnění jednoho ze závazků 

vlády obsaženého v jejím Programovém 

prohlášení, a to podrobení hospodaření 

územních samosprávných celků a veřejně 

vlastněných obchodních společností 

kontrole NKÚ. 

V zájmu co nejmenšího zatížení subjektů, 

které mají nově kontrole NKÚ podléhat, 

jakož i v zájmu maximálně efektivního 

využití kapacit Nejvyššího kontrolního 

úřadu, je navrženo neprobovat kontrole 

všechny relevantní subjekty, tak jak by to 

plynulo z cit. Programového prohlášení 

vlády, nýbrž jen ty subjekty, které jsou z 

hlediska dosažení řádného a 

transparentního nakládání s veřejnými 

prostředky nejvýznamnější. 

Návrh zákona je „prováděcím“ právním 

předpisem k současně předloženému 

návrhu na ústavní změnu spočívající v 

rozšíření kontrolní působnosti NKÚ, 

k němuž se RIA podle bodu 3.8 písm. a) 

Obecných zásad pro hodnocení dopadů 

regulace (RIA) nezpracovává. Při 

schvalování Plánu legislativních prací 

vlády na zbývající část roku 2018 vláda 

současně podle bodu 3.8 písm. e) a bodu 

5.2 Obecných zásad pro hodnocení 

dopadů regulace (RIA) rozhodla o tom, že 
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se k tomuto návrhu zákona RIA 

zpracovávat nebude. Předkladatel tedy 

postupoval v souladu s rozhodnutím 

vlády, kterým schválila uvedený plán 

legislativních prací vlády (usnesení vlády 

ze dne 7. 2. 2018 č. 91). 

 

 Zásadní připomínka 

3. Obecně 
Kontrola zákonnosti nakládání s veřejnými prostředky, která by dle návrhu měla 

být NKÚ svěřena, by nadále znamenala též kontrolu účelnosti a hospodárnosti 

využívání těchto prostředků územně samosprávným celkem, jak mu tuto 

povinnost ukládají příslušné zákony. V tomto směru se na nepřípustnosti 

zasahování do práva na samosprávu zaručeného Ústavou oproti předchozím 

návrhům a našim připomínkám nic nemění. 

Neakceptováno. 

ROZPOR 

Předkladatel neshledává navrženou právní 

úpravu ústavně nekonformní, což potvrdil 

i Parlamentní institut k žádosti ústavně 

právního výboru Poslanecké sněmovny 

při projednávání obdobné právní úpravy 

rozšíření kontrolní působnosti NKÚ 

v předchozím volebním období PS, jakož 

i legislativní orgány vlády a Poslanecká 

sněmovna samotná, která v tomto 

předchozím volebním období oba návrhy 

zákonu obsahující právní rámec tohoto 

rozšíření schválila. 

Kromě toho je v návrh zákona obsažena 

speciální úprava předmětu kontroly NKÚ 

u ÚSC, pokud půjde o výkon jeho 

samostatné působnosti, která má být 

zaměřena výlučně na legalitu hospodaření 

těchto subjektů. 

Cílem kontrol samosprávy ze strany NKÚ 

nebude posuzování jejích politických 

rozhodnutí v rámci nakládání s veřejnými 

prostředky, což představuje i posuzování 

účelnosti a hospodárnosti vynakládání. 
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 Zásadní připomínka 

4. Obecně 
Návrh zákona rozšiřující kontrolní působnost NKÚ postrádá konkrétní 

zdůvodnění tohoto postupu. Odkaz na Programové prohlášení vlády, Limskou 

deklaraci či zahraniční právní úpravu nemůže toto zdůvodnění nahradit. 

Vzhledem k uplatňované argumentaci je minimálně paradoxní, že analýza, která 

byla k systému kontrol zpracována a projednána vládou v roce 2017, vede i přes 

jednoznačné závěry o duplicitách kontrol ke snaze vlády rozšířit počet kontrolních 

subjektů. Návrhem je tak zaváděn další typ kontroly a kromě stávajících 

povinností, vyplývajících z různých druhů prováděných kontrol, jsou ukládány 

nové povinnosti. Již tak nepřehledný systém kontrol, jemuž činnost územních 

samosprávných celků v oblasti samostatné i přenesené působnosti podléhá, se 

dále znepřehledňuje. 

Neakceptováno. 

ROZPOR 

Účelem navrženého rozšíření kontrolní 

působnosti NKÚ není, aby tento prováděl 

kontrolu všech ÚSC v zájmu zajištění 

řádného nakládání s veřejnými prostředky 

a duploval tak kontroly prováděné podle 

stávající právní úpravy jinými kontrolními 

orgány. 

Cílem kontrolní činnosti NKÚ jako 

vrcholné ústavní kontrolní instituce v ČR 

je prostřednictvím svých kontrol a 

vyhodnocení kontrolních zjištění plnit 

svoji funkci spočívající především v tom 

poskytnout nezávislé ujištění veřejnosti a 

jejím zvoleným zástupcům (poslancům, 

senátorům, vládě), že s veřejnými 

prostředky je nakládáno řádně, a v 

případě, že tomu tak není, být 

významným zdrojem podkladů pro 

výkonné a zákonodárné orgány o tom, kde 

je třeba nastavené mechanizmy, které by 

měly řádné nakládání s veřejnými 

prostředky zajistit, změnit nebo upravit. 

Dále uvádíme, že materiálu byl doplněn o 

Analýzu systému kontrol ÚSC 

provedenou a vyhodnocenou 

Ministerstvem financí, která velmi 

podrobně mapuje stav působení 

stávajícího kontrolního systému a 

obsahuje opatření směřující zejména ke 

zlepšení stavu, pokud jde o duplicity 

kontrol. 

Z uvedené analýzy, pokud jde o kontrolu 
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u ÚSC ze strany NKÚ, rovněž vyplynulo, 

jak je výše uvedeno, že cíl kontroly NKÚ 

je oproti cílům kontrol jiných kontrolních 

orgánů zaměřených na hospodaření ÚCS 

odlišný. Analýza tak jednoznačně 

potvrdila tvrzení předkladatele, že 

kontroly ze strany NKÚ nejsou, ve vztahu 

ke kontrolám vykonávaným jinými 

kontrolními orgány u ÚSC, kontrolami 

duplicitními. 

 

 Zásadní připomínka 

5. Obecně 
Za nesystémové rovněž považujeme vypustit z působnosti NKÚ obce s počtem 

obyvatel do 10 tisíc s odůvodněním, že ekonomické výsledky těchto obcí nemají 

na celostátní úrovni vliv. I tyto obce mohou mít větší majetek než obce, na které 

má být kontrola NKÚ zaměřena. 

Neakceptováno. 

ROZPOR 

Na základě připomínkového řízení bylo 

přistoupeno ke změně ve volbě kritéria 

pro zařazení obcí do kontrolní působnosti 

NKÚ, a to tak, že kontrole by měly 

podléhat pouze obce vykonávající 

rozšířenou působnost. 

Účelem navrženého omezení rozsahu 

územních samosprávných celků, které 

mají podléhat kontrole NKÚ, je využít 

kapacity NKÚ při navrženém rozšíření 

jeho působnosti, co nejúčelněji a 

nejefektivněji. 

 

 Zásadní připomínka 

6. Obecně 

Kontrola hospodaření je vymezena pouze obecně na hospodaření v souladu 

s právními předpisy a není blíže specifikováno, co bude předmětem takovéto 

kontroly, což není pro tento účel dostatečné. 

Kontrola by měla být systémová, disponovat potřebnými nástroji k nápravě 

zjištěných nedostatků a měla by být vykonávána početně dostatečným odborným 

Neakceptováno. 

ROZPOR 

„Hospodařením v souladu s právními 

předpisy“ se rozumí prověřování 

zákonnosti postupu kontrolované osoby 

hospodařící s veřejnými prostředky, tj. 

zda při této činnosti postupuje v souladu 

s právními předpisy, které tento postup 
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aparátem. Tyto znaky však právní úprava v podobě, v níž je navrhována, postrádá. 

NKÚ nedisponuje ani v současnosti dostatečnou personální kapacitou k tomu, aby 

prováděl systematické kontroly hospodaření s prostředky státu a přitom by se měl 

počet kontrolovaných subjektů podstatně zvýšit. Rozšířením kontrolních 

pravomocí úřadu by se tento stav ještě zhoršil. 

Kromě toho, jak vyplývá z důvodové zprávy, předpokládá navrhovaná právní 

úprava kontrolní činnost NKÚ pouze výběrově nebo na podnět a nestanoví úřadu 

pravomoci ke zjednání nápravy zjištěných nedostatků a její vynutitelnost. 

Pokud by měly být NKÚ svěřeny nové pravomoci, bylo by třeba celý systém 

kontrol kompletně změnit a přizpůsobit ho novým podmínkám, aby do něho 

nebyly vnášeny nejasnosti a nejistota. 

Žádáme rovněž, aby byla realizována provázanost s připravovaným zákonem o 

finanční kontrole ve věci jednotného auditu/kontroly. 

 

stanoví. 

Co bude konkrétně předmětem kontroly 

nelze zákonnou formou stanovit, neboť to 

spadá do výlučné kompetence NKÚ a 

určování, co má tato nejvyšší ústavní 

kontrolní instituce u jednotlivých 

kontrolovaných osob prověřovat by 

představovalo neústavní zásah do jejího 

nezávislého postavení. 

Příkladný výčet případných okruhů 

zaměření kontroly NKÚ byl doplněn do 

obecné části důvodové zprávy, do její 

části 5. /b). 

Nicméně k výhradám Středočeského kraje 

ohledně potřeby změnit stávající způsob 

provádění kontrol ze strany NKÚ a 

následného vymáhání jím doporučených 

opatření k nápravě je nutno zdůraznit 

ústavní zakotvení NKÚ jako nejvyšší 

nezávislé kontrolní instituce v ČR, jejímž 

úkolem není primárně kontrolovat 

hospodaření všech potenciálních subjektů 

kontroly s cílem dosáhnout řádného 

nakládání s veřejnými prostředky. Úloha 

NKÚ spočívá především v tom 

poskytnout nezávislé ujištění veřejnosti a 

jejím zvoleným zástupcům (poslancům, 

senátorům, vládě), že s veřejnými 

prostředky je nakládáno řádně, a v 

případě, že tomu tak není, být 

významným zdrojem podkladů pro 

výkonné a zákonodárné orgány o tom, kde 

je třeba nastavené mechanizmy, které by 

měly řádné nakládání s veřejnými 
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prostředky zajistit, změnit nebo upravit. 

Uvedený smysl působení NKÚ nebyl 

nikdy ze strany zákonodárných orgánů ani 

vlády zpochybňován a nebyly 

zaznamenány ani jiné podněty 

zpochybňující uvedenou úlohu NKÚ 

v ústavním systému našeho státu. 

Předkladatel proto neshledává důvod 

k revizi ve smyslu požadovaném MO 

přistupovat. 

Kromě toho na podporu vhodnosti nyní 

nastaveného působení NKÚ uvádíme, že, 

pokud jde o účinnost opatření přijatých a 

realizovaných kontrolovanými subjekty 

na základě kontrolních zjištění NKÚ, 

podle statistik NKÚ za období let 2015 a 

2016 kontrolní závěry z  53 kontrolních 

akcí obsahovaly celkem 292 opatření, 

které bylo možno následně vyhodnotit. Při 

posuzování spokojenosti NKÚ s přijatými 

opatřeními bylo zjištěno, že k 158 (54 %) 

zjištění NKÚ byla přijata opatření 

v plném rozsahu a k  93 (32 %) byla 

přijata opatření ve většině ohledů. 

K pouhým 25 (9 %) zjištění NKÚ 

kontrolovaná osoba nepřijala opatření 

nebo jí přijatá opatření byla vyhodnocena 

jako nedostatečná. Opatření již nebylo 

třeba u zbylých 16 (5 %) zjištění NKÚ, 

neboť nedostatky byly odstraněny již 

během samotné kontroly, případně nastala 

situace, kdy se opatření již stala 

bezpředmětnými vzhledem k nastalým 

okolnostem. 
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Z celkového počtu zjištění NKÚ 

uvedených v kontrolních závěrech z 53 

kontrolních akcí dosáhla celková míra 

spokojenosti NKÚ s přijatými opatřeními 

výše 83,6 %. Při následném hodnocení po 

určité době od projednání kontrolního 

závěru ve vládě bylo prověřeno, jak 

kontrolované osoby plnily přijatá 

opatření, kterými reagovaly na zjištění 

NKÚ. Hodnocení z 53 kontrolních akcí 

ukázalo, že 156 (53 %) opatření bylo 

splněno, 54 (19 %) částečně splněno a 82 

(28 %) bylo považováno za nesplněné. 

Z tohoto vyplývá, že celkové plnění 

opatření je ve výši 62,5 %. Není tedy 

pravda, že kontrola ze strany NKÚ oproti 

jiným druhům kontrol nevyúsťuje ve 

zjednání nápravy zjištěných nedostatků. 

Z uvedeného vyplývá, že kontroly NKÚ 

mají významný pozitivní vliv směřující 

k zajištění řádného nakládání s veřejnými 

prostředky. 

 

Ústecký kraj Zásadní připomínka 

1. Obecně 
Nesouhlasíme s absencí RIA z důvodu, že se jedná o ústavní zákon a s ním 

související prováděcí zákon. U tak zásadní právní úpravy jsme názoru, že RIA je 

nezbytná. V čl. 3 odst. 8 písm. a) Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace 

(RIA) se uvádí, že se RIA nezpracovává k návrhu ústavního zákona, nemluví však 

o „běžném“ zákonu a nezná pojem „prováděcí“ zákon jak ho uvádí obecná část 

důvodové zprávy k novele zákona o NKÚ. 

 

Neakceptováno. 

ROZPOR 

Návrh zákona navazuje na současně 

předložený návrh novely ústavního 

zákona, a to novely Ústavy ČR, kterou má 

být rozšířena kontrolní působnost Ústavou 

založeného nejvyššího nezávislého 

kontrolního orgánu – Nejvyššího 

kontrolního úřadu. 

K novelizaci Ústavy ČR bylo přistoupeno 

za účelem naplnění jednoho ze závazků 
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vlády obsaženého v jejím Programovém 

prohlášení, a to podrobení hospodaření 

územních samosprávných celků a veřejně 

vlastněných obchodních společností 

kontrole NKÚ. 

V zájmu co nejmenšího zatížení subjektů, 

které mají nově kontrole NKÚ podléhat, 

jakož i v zájmu maximálně efektivního 

využití kapacit Nejvyššího kontrolního 

úřadu, je navrženo neprobovat kontrole 

všechny relevantní subjekty, tak jak by to 

plynulo z cit. Programového prohlášení 

vlády, nýbrž jen ty subjekty, které jsou z 

hlediska dosažení řádného a 

transparentního nakládání s veřejnými 

prostředky nejvýznamnější. 

Návrh zákona je „prováděcím“ právním 

předpisem k současně předloženému 

návrhu na ústavní změnu spočívající v 

rozšíření kontrolní působnosti NKÚ, 

k němuž se RIA podle bodu 3.8 písm. a) 

Obecných zásad pro hodnocení dopadů 

regulace (RIA) nezpracovává. Při 

schvalování Plánu legislativních prací 

vlády na zbývající část roku 2018 vláda 

současně podle bodu 3.8 písm. e) a bodu 

5.2 Obecných zásad pro hodnocení 

dopadů regulace (RIA) rozhodla o tom, že 

se k tomuto návrhu zákona RIA 

zpracovávat nebude. Předkladatel tedy 

postupoval v souladu s rozhodnutím 

vlády, kterým schválila uvedený plán 

legislativních prací vlády (usnesení vlády 

ze dne 7. 2. 2018 č. 91). 
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 Zásadní připomínka 

2. Obecně 
Kraje i obce či města dlouhodobě poukazují na multiplicitu prováděných kontrol a 

nulovou provázanost mezi nimi. Stát by měl uvažovat spíše o tom, jak kontroly 

zefektivnit či sloučit, než zavádět další a další kontroly, které kontrolují již 

mnohokrát kontrolované. V současné době není zřejmé, jak bude vypadat 

v budoucnu přezkum hospodaření územních samosprávných celků či zda bude 

opětovně připravován nový zákon o finanční kontrole a jaké bude mít případně 

parametry. Oba tyto předpisy jsou přitom zcela zásadní pro úvahu, zda je skutečně 

nutné, aby NKÚ mělo další pravomoci vůči územním samosprávným celkům. 

Pokud důvodová zpráva v obecné části uvádí, že multiplicita kontrol není problém 

zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, svědčí to o naprosté rezignaci 

předkladatelů na revizi systému kontrol ve veřejné správě a nulové snaze o 

zlepšení právního prostředí. 

Je otázkou, do jaké míry může přispět NKÚ ke stabilizaci jak rozpočtů územních 

samosprávných celků a tak i ke stabilizaci státního rozpočtu, který velice silně 

ovlivňuje právě stabilitu rozpočtů ÚSC. 

Neakceptováno. 

ROZPOR 

Účelem navrženého rozšíření kontrolní 

působnosti NKÚ není, aby tento prováděl 

kontrolu všech ÚSC v zájmu zajištění 

řádného nakládání s veřejnými prostředky 

a duploval tak kontroly prováděné podle 

stávající právní úpravy jinými kontrolními 

orgány. 

Cílem kontrolní činnosti NKÚ jako 

vrcholné ústavní kontrolní instituce v ČR 

je prostřednictvím svých kontrol a 

vyhodnocení kontrolních zjištění plnit 

svoji funkci spočívající především v tom 

poskytnout nezávislé ujištění veřejnosti a 

jejím zvoleným zástupcům (poslancům, 

senátorům, vládě), že s veřejnými 

prostředky je nakládáno řádně, a v 

případě, že tomu tak není, být 

významným zdrojem podkladů pro 

výkonné a zákonodárné orgány o tom, kde 

je třeba nastavené mechanizmy, které by 

měly řádné nakládání s veřejnými 

prostředky zajistit, změnit nebo upravit. 

Dále uvádíme, že materiálu byl doplněn o 

Analýzu systému kontrol ÚSC 

provedenou a vyhodnocenou 

Ministerstvem financí, která velmi 

podrobně mapuje stav působení 

stávajícího kontrolního systému a 

obsahuje opatření směřující zejména ke 

zlepšení stavu, pokud jde o duplicity 

kontrol. 
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Z uvedené analýzy, pokud jde o kontrolu 

u ÚSC ze strany NKÚ, rovněž vyplynulo, 

jak je výše uvedeno, že cíl kontroly NKÚ 

je oproti cílům kontrol jiných kontrolních 

orgánů zaměřených na hospodaření ÚCS 

odlišný. Analýza tak jednoznačně 

potvrdila tvrzení předkladatele, že 

kontroly ze strany NKÚ nejsou, ve vztahu 

ke kontrolám vykonávaným jinými 

kontrolními orgány u ÚSC, kontrolami 

duplicitními. 

 

 Zásadní připomínka 

3. Obecně 

Problém vidíme nikoliv v rozsahu kontroly, ale ve způsobu jejího provádění.  

Pokud bylo záměrem předkladatele mimo jiné obsahové naplnění Limské 

deklarace, je pak spíše otázkou zda nezměnit celý kontrolní systém posílit jeho 

územní pracoviště. V této souvislosti upozorňujeme, že INTOSAI se sama 

definuje jako autonomní, nestátní a nepolitická organizace sdružující auditory. 

Jedná se tedy o jakousi stavovskou organizaci svého druhu, či spíše mezinárodní 

auditorskou lobby. Jakákoliv pravidla tvořená touto organizací přitom nemají pro 

Českou republiku závazný charakter a nijak se nevztahují k povinnostem České 

republiky implementovat legislativu EU. Skutečnost, že se ČR v kapitole č. 28 

přístupových jednání k EU velmi obecně zavázala k rozvoji a zdokonalování 

systému vnitřního řízení a kontroly ve veřejné správě, nezakládá jakoukoliv 

formální povinnost převzít bez dalšího právě standardy INTOSAI. Signatáři 

Limské deklarace jistě neměli v úmyslu nastavit několikanásobný a v mnohých 

případech zdvojený systém kontroly, který postrádá rozumný řád. 

Podstatu věci pak vidíme v jednoznačné právní úpravě (zákon, vyhláška, nařízení) 

ale i manuálů apod., jejichž nedostatečnost značně komplikuje realizaci 

požadovaného postupu při používání veřejných prostředků (viz audity u 

Neakceptováno. 

ROZPOR 

Předkladatel si je skutečností uváděných 

ohledně Limské deklarace Ústeckým 

krajem vědom. 

K návrhu na rozšíření kontrolní 

působnosti NKÚ nedochází z důvodů 

naplnění postupů uváděných v této 

deklaraci, ale za účelem poskytnutí této 

naší nejvyšší nezávislé kontrolní instituci 

zákonný prostor pro výkon jejího 

hlavního poslání, a to poskytnout 

nezávislé ujištění veřejnosti a jejím 

zvoleným zástupcům (poslancům, 

senátorům, vládě), že s veřejnými 

prostředky je nakládáno řádně, a v 

případě, že tomu tak není, být 

významným zdrojem podkladů pro 

výkonné a zákonodárné orgány o tom, kde 

je třeba nastavené mechanizmy, které by 

měly řádné nakládání s veřejnými 

prostředky zajistit, změnit nebo upravit. 
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evropských projektů prováděné MF ČR a jiná stanoviska RRRS často 

konzultovaná s MMR), četnost změn předpisů, atd. 

S výše uvedeným souvisí i personální možnosti Nejvyššího kontrolního úřadu. 

Plánované personální navýšení uvedené v připomínkovaném dokumentu je dle 

našeho názoru zcela nedostatečné. Uvažovaným rozšířením pravomoci 

Nejvyššího kontrolního úřadu dojde ještě k dalšímu zhoršení této situace, které 

spočívá v ještě větším kapacitním rozporu mezi žádoucí četností a rozsahem 

kontrolní činnosti na straně jedné a kapacitními možnostmi Nejvyššího 

kontrolního úřadu na straně druhé. 

 

 

 Zásadní připomínka 

4. Obecně 

Návrh zákona je dle našeho názoru v rozporu s ústavně garantovaným právem 

územně samosprávných celků na samosprávu dle čl. 8 Ústavy ČR. Proto považuje 

Ústecký kraj předložený návrh zákona za nesouladný s čl. 101 odst. 4 Ústavy ČR. 

– „Stát může zasahovat do činnosti územních samosprávných celků, jen vyžaduje-

li to ochrana zákona, a jen způsobem stanoveným zákonem.“ Tato námitka byla 

vznesena k předchozímu návrhu. V podstatě se nyní situace opakuje. Předkladatel 

se s touto připomínkou vypořádal tezí, že Nejvyšší kontrolní úřad by kontroloval 

„pouze“ zákonnost nakládání s veřejnými prostředky a nikoli účelnost a 

hospodárnost. Dle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, 

v platném znění musí být majetek kraje využíván účelně a hospodárně v souladu s 

jeho zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti.  Je zřejmé, 

že kontrola zákonnosti i nadále znamená i kontrolu účelnosti a hospodárnosti. 

 

Neakceptováno. 

ROZPOR 

Předkladatel neshledává navrženou právní 

úpravu ústavně nekonformní, což potvrdil 

i Parlamentní institut k žádosti ústavně 

právního výboru Poslanecké sněmovny 

při projednávání obdobné právní úpravy 

rozšíření kontrolní působnosti NKÚ 

v předchozím volebním období PS, jakož 

i legislativní orgány vlády a Poslanecká 

sněmovna samotná, která v tomto 

předchozím volebním období oba návrhy 

zákonu obsahující právní rámec tohoto 

rozšíření schválila. 

Kromě toho je v návrh zákona obsažena 

speciální úprava předmětu kontroly NKÚ 

u ÚSC, pokud půjde o výkon jeho 

samostatné působnosti, která má být 

zaměřena výlučně na legalitu hospodaření 

těchto subjektů. 

Cílem kontrol samosprávy ze strany NKÚ 

nebude posuzování jejích politických 

rozhodnutí v rámci nakládání s veřejnými 
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prostředky, což představuje i posuzování 

účelnosti a hospodárnosti vynakládání 

těchto prostředků ÚSC. 

 

Kraj Vysočina Zásadní připomínka 

1. Obecně 

V rámci kontrol by NKÚ nepochybně hodnotil (a v podstatě i musel hodnotit), 

kromě běžného souladu operací se zákonem, také otázku účelnosti, efektivnosti a 

hospodárnosti příslušných veřejných výdajů. Takové posuzování však je a musí 

být vyhrazeno pouze příslušným orgánům územních samosprávných celků, které 

za svá rozhodnutí nesou politickou odpovědnost, resp. odpovědnost vůči 

veřejnosti (voličům) a pro rozhodování mají od občanů objektivní a jednoznačný 

mandát (v případě pravomoci zastupitelstev jde o mandát odvozený od přímých 

demokratických voleb, v případě rad ÚSC mandát z volby nepřímé navazující na 

již zmíněné volby přímé). Nad politickým rozhodnutím příslušných volených 

orgánů ÚSC nemůže stát názor jmenovaného státního úředníka. To by vedlo k 

popření postavení územní samosprávy, k jejímu postátnění. 

 

Neakceptováno. 

ROZPOR 

Cílem kontrol samosprávy ze strany NKÚ 

nebude posuzování jejích politických 

rozhodnutí v rámci nakládání s veřejnými 

prostředky, což představuje i posuzování 

účelnosti a hospodárnosti vynakládání 

těchto prostředků ÚSC. 

Je třeba zdůraznit, že NKÚ se nebude 

prioritně zaměřovat ani na kontroly 

celkového hospodaření územních 

samosprávných celků, které jsou 

předmětem pravidelného ročního 

přezkoumání podle zákona č. 420/2004 

Sb., o přezkoumávání hospodaření 

územních samosprávných celků a 

dobrovolných svazků obcí, ve znění 

pozdějších předpisů, ale bude provádět 

zpravidla systémově zaměřené kontrolní 

akce zařazené do plánu kontrolní činnosti 

NKÚ na základě vyhodnocení 

významnosti a aktuálnosti tématu, analýzy 

rizik odůvodňujících jejich realizaci a 

jejich předpokládaných přínosů. 

Mezi tématy připadajícími v úvahu pro 

takové kontrolní akce lze uvést např. 

rekonstrukci a modernizaci silnic II. a III. 

třídy, zajištění dopravní obslužnosti, 

sociální služby, sociální bydlení, 

infrastrukturu vodovodů a kanalizací, 
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snižování rizika povodní, dostavbu 

pražského metra, podporu sportu a 

volnočasových aktivit dětí a mládeže, 

podporu kultury, památkové péče a 

cestovního ruchu aj. 

 

 Zásadní připomínka 

2. Obecně 

Nejvyšší kontrolní úřad aktuálně nemá dostatečnou kapacitu ani na to, aby 

prováděl systematické, dostatečně četné kontroly hospodaření s prostředky státu, 

k čemuž je oprávněn a co je povinen činit podle stávající právní úpravy. 

Rozšířením pravomoci NKÚ kontrolovat i hospodaření s majetkem ÚSC by 

nepochybně vedlo ke zhoršení situace v kontrolách hospodaření s majetkem státu, 

k ještě většímu kapacitnímu rozporu mezi žádoucí četností a rozsahem kontrolní 

činnosti na straně jedné a kapacitními možnostmi NKÚ na straně druhé (není 

právě toto hlavním záměrem navrhované změny ústavy a dalších zákonů?). V 

případě ÚSC by v nové situaci provázené zásadní kapacitní nedostatečností NKÚ 

vznikala rizika účelového, selektivního využívání tohoto nového nástroje, tedy 

rizika jeho politického zneužívání výkonnou mocí státu vůči těm ÚSC, které by 

byly vedeny politicky jinak orientovanou reprezentací nebo z jiného důvodu 

„nepohodlnou“ reprezentací. 

 

Neakceptováno. 

ROZPOR 

Účelem navrženého rozšíření kontrolní 

působnosti NKÚ není, aby tento prováděl 

kontrolu všech ÚSC v zájmu zajištění 

řádného nakládání s veřejnými prostředky 

a duploval tak kontroly prováděné podle 

stávající právní úpravy jinými kontrolními 

orgány. 

Vylučujeme tvrzení Kraje Vysočina o 

možném riziku účelového, popřípadě 

selektivního využívání navrženého 

rozšířené kontrolní působnosti NKÚ. Je 

třeba zdůraznit, že NKÚ se nebude 

prioritně zaměřovat na kontroly celkového 

hospodaření územních samosprávných 

celků, které jsou předmětem pravidelného 

ročního přezkoumání podle zákona č. 

420/2004 Sb., o přezkoumávání 

hospodaření územních samosprávných 

celků a dobrovolných svazků obcí, ve 

znění pozdějších předpisů, ale bude 

provádět zpravidla systémově zaměřené 

kontrolní akce zařazené do plánu 

kontrolní činnosti NKÚ na základě 

vyhodnocení významnosti a aktuálnosti 

tématu, analýzy rizik odůvodňujících 

jejich realizaci a jejich předpokládaných 
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přínosů. 

Mezi tématy připadajícími v úvahu pro 

takové kontrolní akce lze uvést např. 

rekonstrukci a modernizaci silnic II. a III. 

třídy, zajištění dopravní obslužnosti, 

sociální služby, sociální bydlení, 

infrastrukturu vodovodů a kanalizací, 

snižování rizika povodní, dostavbu 

pražského metra, podporu sportu a 

volnočasových aktivit dětí a mládeže, 

podporu kultury, památkové péče a 

cestovního ruchu aj. 

Rozsah administrativní zátěže 

potenciálních kontrolovaných osob 

významně ovlivňuje zejména rozsah 

kontrolní činnosti vykonávané u konkrétní 

kontrolované osoby, forma dokladů 

předávaných kontrolovanými osobami 

(elektronická, listinná, smíšená), možnost, 

resp. nemožnost dálkového přístupu NKÚ 

k podkladům potřebným k provedení 

kontroly, jakož i součinnost kontrolované 

osoby při výkonu kontroly.  

S rozvojem elektronizace veřejné správy 

jsou na straně NKÚ průběžně přijímána 

vhodná opatření k redukci administrativní 

zátěže kontrolovaných osob, která spolu 

s legislativními opatřeními zavedenými do 

zákona o NKÚ s účinností od roku 2016 

(srov. ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 

166/1993 Sb.) vytváří potenciál pro další 

snižování administrativní zátěže 

kontrolovaných subjektů a minimalizaci 

fyzické přítomnosti kontrolorů NKÚ u 
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kontrolované osoby. 

NKÚ standardně využívá doklady předané 

v elektronické podobě a informace, které 

jsou mu zpřístupněny v informačních 

systémech veřejné správy, popřípadě 

v provozních informačních systémech 

kontrolované osoby, jakož i v dalších 

souborech nebo aplikacích, a to již ve fázi 

přípravy plánu kontrolní činnosti a jeho 

změn. Informace získané v kontrolách 

kontrolující NKÚ v rámci zavedených 

interních postupů sdílí pro další výkon 

kontrolní činnosti. 

Efektivita kontroly je závislá na 

spolupráci s kontrolovanou osobou. Délku 

doby strávené u kontrolované osoby 

významně ovlivňuje kromě již zmíněné 

možnosti kontrolované osoby předávat 

doklady v elektronické podobě také její 

přístup k předávání požadovaných 

dokladů a poskytování informací. 

Z kontrolní praxe vyplývá, že pokud je 

kontrolovaná osoba schopna předat 

doklady v elektronické podobě, lze za 

předpokladu efektivní spolupráce 

kontrolovaného subjektu docílit 

výrazného zkrácení fyzické přítomnost 

kontrolorů u kontrolované osoby na 

jednotky dnů. 

Nadto, za předpokladu že rozšířená 

působnost NKÚ nebude dopadat na obce, 

které nejsou obcemi s rozšířenou 

působností, lze konstatovat, že všechny 

potenciálně kontrolované subjekty jsou 
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vybaveny dostatečným odborným 

personálním i technickým zázemím 

k poskytování efektivní součinnosti při 

kontrole vykonávané NKÚ. 

V současné době, kdy je kontrolní 

působnost NKÚ u územních 

samosprávných celků omezena na 

kontrolu prostředků poskytnutých ze 

státního rozpočtu nebo prostředků 

poskytnutých ze zahraničí, kontrola na 

místě u kontrolované osoby je zpravidla 

vykonávána dvoučlennou skupinou 

kontrolujících v časovém rozmezí 

průměrně dvou až deseti pracovních dnů 

fyzicky strávených u kontrolované osoby, 

v návaznosti na skutečnosti shora 

uvedené. 

 

 Zásadní připomínka 

3. Obecně 

Vznikl by další, nový mechanismus kontroly hospodaření s majetkem ÚSC. 

Pomineme-li evropské dotační peníze, je toto hospodaření pod přímou kontrolou 

veřejnosti s principem politické odpovědnosti, dále je kontrolováno zastupitelstvy 

resp. jednotlivými zastupiteli, kontrolními výbory, finančními výbory, v rámci 

institutu přezkoumání hospodaření ÚSC krajskými úřady, autorizovanými 

auditory nebo ministerstvem financí (v případě krajů vždy ministerstvem financí).  

Zařazení další linie kontroly by bylo v zásadě opatřením nehospodárným, velmi 

obtěžujícím a vytvářejícím další byrokratické postupy a aparáty. Z vyhodnocování 

výstupů z přezkoumání hospodaření nevyplývá žádná potřeba zařadit další linii 

kontroly. 

Existují již osvědčené i vcelku nové, velmi podrobné a rozsáhlé zákonné 

Neakceptováno. 

ROZPOR 

Účelem navrženého rozšíření kontrolní 

působnosti NKÚ není, aby tento prováděl 

kontrolu všech ÚSC v zájmu zajištění 

řádného nakládání s veřejnými prostředky 

a duploval tak kontroly prováděné podle 

stávající právní úpravy jinými kontrolními 

orgány. 

Cílem kontrolní činnosti NKÚ jako 

vrcholné ústavní kontrolní instituce v ČR 

je prostřednictvím svých kontrol a 

vyhodnocení kontrolních zjištění plnit 

svoji funkci spočívající především v tom 

poskytnout nezávislé ujištění veřejnosti a 

jejím zvoleným zástupcům (poslancům, 
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zveřejňovací povinnosti ÚSC (právní úprava zadávání veřejných zakázek, 

povinné zveřejňování v registru smluv, veřejný princip rozhodování zastupitelstev 

ÚSC se zvláštní právní úpravou týkající se zveřejňování záměrů zcizovat 

nemovitý majetek ÚSC, povinné zveřejňování rozpočtu, účetní závěrky včetně 

zprávy o přezkoumání hospodaření, veřejně dostupná data o hospodaření z 

celostátního informačního systému, povinnosti poskytnout informace na vyžádání 

spojené s informačním zákonem). Tyto nástroje plní svoji funkci a přispívají ke 

kontrole majetkových a finančních operací prováděných ÚSC. 

 

senátorům, vládě), že s veřejnými 

prostředky je nakládáno řádně, a v 

případě, že tomu tak není, být 

významným zdrojem podkladů pro 

výkonné a zákonodárné orgány o tom, kde 

je třeba nastavené mechanizmy, které by 

měly řádné nakládání s veřejnými 

prostředky zajistit, změnit nebo upravit. 

Dále uvádíme, že materiálu byl doplněn o 

Analýzu systému kontrol ÚSC 

provedenou a vyhodnocenou 

Ministerstvem financí, která velmi 

podrobně mapuje stav působení 

stávajícího kontrolního systému a 

obsahuje opatření směřující zejména ke 

zlepšení stavu, pokud jde o duplicity 

kontrol. 

Z uvedené analýzy, pokud jde o kontrolu 

u ÚSC ze strany NKÚ, rovněž vyplynulo, 

jak je výše uvedeno, že cíl kontroly NKÚ 

je oproti cílům kontrol jiných kontrolních 

orgánů zaměřených na hospodaření ÚCS 

odlišný. Analýza tak jednoznačně 

potvrdila tvrzení předkladatele, že 

kontroly ze strany NKÚ nejsou, ve vztahu 

ke kontrolám vykonávaným jinými 

kontrolními orgány u ÚSC, kontrolami 

duplicitními. 

 

 4. Obecně 

Kraj Vysočina vyslovuje doporučení, aby se problematikou zabývaly také 

organizace sdružující obce a kraje či organizace sdružující příslušníky související 

profesní skupiny (zejména Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv 

Akceptováno. 

Materiál byl standardně v rámci 

připomínkového řízení zaslán Svazu měst 

a obcí ČR, Sdružení místních samospráv 

ČR a Asociace krajů ČR, které k němu 
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ČR, Asociace krajů ČR, Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR). 

 

zaujaly své připomínky, a obdobně jako 

všechny kraje, pokud jde o rozšíření 

kontrolní působnosti NKÚ na ÚSC, 

s návrhem této právní úpravy nesouhlasí. 

 

 5. Zásadní připomínka 

Obecně 

Navrhujeme návrh zákona stáhnout z legislativního procesu. 

Místní samospráva představuje nezastupitelnou složku rozvoje demokracie jako 

právo územního společenství občanů vyrůstající z jeho vlastností a schopností. 

Místní samospráva je výrazem práva a schopnosti místních orgánů, v mezích 

daných zákonem, v rámci své odpovědnosti a v zájmu místního obyvatelstva 

regulovat a řídit část veřejných záležitostí.  

Ústava tuto schopnost umožňuje prosadit mimo jiné tím, že zakládá právní 

subjektivitu územních samosprávných celků a počítá s tím, že samosprávné 

subjekty mají vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu (čl. 101 odst. 

3). Na ústavní úrovni se též potvrzuje demokratický ráz samosprávy v garanci 

volených zastupitelstev (čl. 101 odst. 1 a 2 a čl. 102). Ústava ovšem také 

předpokládá státní jednotnou úpravu samosprávy v podobě zákonného rámce. 

Vymezení oné části veřejných záležitostí, již je místní nebo oblastní společenství 

občanů způsobilé řídit, je svěřeno zákonodárci, čili státní moci (čl. 104), nikoli 

ústavodárci, který by na nejvyšší úrovni vnitrostátního práva vymezoval 

záležitosti místního významu. S pověřením zákonodárce k vymezení záležitostí 

územně omezeného významu, které se svěří územním samosprávným celkům, 

počítají i ústavy dalších evropských států. 

Vládní návrh nereflektuje současné právní zakotvení kontroly územních 

samosprávných celků v právním řádu České republiky, přičemž není jasné, jaký 

dopad vyvolají změny zákonů v souvislosti se změnou Ústavy a jak se tyto změny 

promítnou do prováděných kontrol vztahujících se k územním samosprávným 

celkům (např. delimitace dozorových pracovníků ústředních správních úřadů ve 

vztahu k hospodaření krajů, resp. pracovníků krajského úřadu ve vztahu k 

hospodaření obcí apod.). 

Nelze opomenout, že Ústava v čl. 105 výslovně počítá s podílem územních 

samosprávných celků na výkonu státní moci na základě zákonného pověření. 

Neakceptováno. 

ROZPOR 

Navržené rozšíření kontrolní působnosti 

NKÚ sleduje především vytvoření 

zákonného prostoru pro naplňování 

hlavního cíle kontrolní činnosti NKÚ jako 

vrcholné ústavní kontrolní instituce v ČR.  

Je tím sledováno to, aby NKÚ 

prostřednictvím svých kontrol a 

vyhodnocení kontrolních zjištění plnil 

svoji funkci spočívající především v tom 

poskytnout nezávislé ujištění veřejnosti a 

jejím zvoleným zástupcům (poslancům, 

senátorům, vládě), že s veřejnými 

prostředky je nakládáno řádně, a v 

případě, že tomu tak není, být 

významným zdrojem podkladů pro 

výkonné a zákonodárné orgány o tom, kde 

je třeba nastavené mechanizmy, které by 

měly řádné nakládání s veřejnými 

prostředky zajistit, změnit nebo upravit. 

Navržená právní úprava tak pouze 

umožňuje, aby NKÚ mohl tuto svoji 

funkci plnit ve vztahu k veškerému 

nakládání s veřejnými prostředky, nikoliv 

jen, pokud jde o majetek státu. 

K námitce kraje Vysočina týkající se 

zpochybňování politické neutrality NKÚ, 

když její členové jsou voleni Poslaneckou 
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Takové zprostředkování výkonu veřejné moci samozřejmě s sebou nese podřízení 

samosprávných celků státní kontrole, jejímž smyslem je zabezpečení kvalitního 

výkonu státní moci. Toto podřízení pochopitelně rovněž musí předvídat zákon. 

V případě, že bude Nejvyššímu kontrolnímu úřadu umožněna kontrola 

hospodaření územních samosprávných celků, hrozí nebezpečí, že bude právo na 

nerušený výkon územní samosprávy narušeno útoky na suverenitu Nejvyššího 

kontrolního úřadu, jehož náznaky se vyskytly i v době nedávné, a došlo by tím k 

prohloubení závislosti územních samosprávných celků na státu a popření jejich 

poslání, jak bylo naznačeno výše. 

Za situace, kdy návrh obsahuje ustanovení, kdy se na výkonu působnosti 

Nejvyššího kontrolního úřadu podílí patnáct členů Nejvyššího kontrolního úřadu, 

které volí Poslanecká sněmovna, lze mít důvodné pochybnosti o politické 

neutralitě Nejvyššího kontrolního úřadu. 

Návrh ústavního zákona předpokládá, že Nejvyšší kontrolní úřad bude 

kontrolovat hospodaření s majetkem územních samosprávných celků, a to z 

hlediska souladu se zákony a jinými právními předpisy. Taková kontrola 

hospodaření však nebude zaměřena na pouhou zákonnost, jak se předkladatel 

snaží nastínit v důvodové zprávě, avšak bude se jednat o kontrolu v celém 

rozsahu, protože zákonnost hospodaření územních samosprávných celků je dána 

(v případě vyšších územních samosprávných celků) již ustanovením § 1 odst. 2 

zákona o krajích, kdy kraj jakožto veřejnoprávní korporace vlastnící majetek a 

vlastní příjmy vymezené zákonem hospodaří za podmínek stanovených zákonem 

podle vlastního rozpočtu. Nejvyšší kontrolní úřad tak bude kontrolovat 

„zákonnost“ hospodaření územních samosprávných celků, avšak taková kontrola 

zákonnosti se bude shodovat s kontrolou podle zákona 420/2004 Sb., o 

přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných 

svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.  

Podle předkládací zprávy má Nejvyšší kontrolní úřad kontrolovat hospodaření 

s majetkem pouze z hlediska souladu se zákony a jinými právními předpisy a tato 

kontrola nemá znamenat posuzování hospodaření z hlediska vhodnosti, účelnosti 

či hospodárnosti. Nejvyšší kontrolní úřad tak má obdobné pravomoci jako 

přezkoumávající orgán dle zákona č. 420/2004 Sb., snad kromě možnosti 

kontrolovat i předcházející období (hospodaření v minulých letech) vzhledem k 

tomu, že v navrhované novele zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu není 

sněmovnou, uvádíme, že předmětem 

předloženého návrhu novely zákona o 

NKÚ není úprava způsobu volení členů 

NKÚ. Jedná se o stávající právní úpravu. 
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stanoveno žádné časové omezení.  

Podle našeho názoru by realizace předkládaného rozšíření pravomocí NKÚ vedla 

k dalšímu zatěžování obcí kontrolami a nesouhlasíme zejména s následujícím 

textem v důvodové zprávě: 

„Předložená novela zákona č. 166/1993 Sb. neobsahuje žádné ustanovení, ze 

kterého vyplývá, že by Nejvyšší kontrolní úřad prováděl činnost obdobou 

přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků podle zákona 

č. 420/2004 Sb., resp. tuto činnost přebíral. Novela zákona č. 166/1993 Sb. nemá 

žádnou souvislost ani s kontrolou prováděnou podle zákona o finanční kontrole ve 

veřejné správě.“ 

Domnívám se, že rozšířená kontrolní činnost NKÚ ve vztahu k ÚSC by byla do 

značné míry duplicitní s každoročním přezkoumáním hospodaření obcí a DSO, 

prováděným krajským úřadem nebo soukromými auditory. V nově navrhovaném 

§ 4 zákona o NKÚ se uvádí: 

„(...) při kontrole územního samosprávného celku, jde-li o výkon jeho samostatné 

působnosti, a dobrovolného svazku obcí prověřuje Úřad kontrolované činnosti 

v rozsahu povinností uložených územnímu samosprávnému celku zákony 

upravujícími způsob nakládání s jejich majetkem (jedná se o zákony o obcích 

a krajích),  a způsob hospodaření s jejich finančními prostředky (jedná se o zákon 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů).“ 

Přitom zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO 

stanovuje již od roku 2004, že předmětem každoročního přezkoumání 

hospodaření je mj. nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního 

celku a plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se 

rozpočtových prostředků (tj. zákon o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů), a to mj. z hlediska dodržování povinností stanovených zvláštními 

právními předpisy o finančním hospodaření územních samosprávných celků, o 

hospodaření s jejich majetkem ... (opět se jedná o zákony o obcích a krajích a o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů). 

Na základě našich mnohaletých zkušeností získaných při přezkoumávání 

hospodaření obcí a z vyřizování podnětů a stížností občanů se domníváme, že 

rozšíření pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu nepřispěje k lepšímu 

hospodaření územních samosprávných celků. Dojde k neúměrnému zatížení 

územních samosprávných celků, a to zejména prováděním duplicitních kontrol ze 
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strany kontrolních orgánů a nově Nejvyššího kontrolního úřadu. 

 

Zlínský kraj Zásadní připomínka 

Obecně 

Hospodárné nakládání s veřejnými prostředky je v zájmu všech občanů státu a 

hospodárnost obecně je předpokladem pro jeho řádné fungování. Dodržování 

principů 3E (tedy spolu s hospodárností i účelnosti a efektivnosti vynakládání 

veřejných prostředků) by mělo být alfou a omegou všech subjektů, kterým bylo 

nakládání s veřejnými financemi svěřeno. Zároveň lze souhlasit i s premisou, že 

řádné hospodaření je neodmyslitelně spojeno i s kontrolním mechanismem, neboť je 

nanejvýš vhodné a do jisté míry též nezbytné podrobit nakládání s veřejnými 

financemi zpětné vazbě směrem k subjektům, které o takovém nakládání rozhodují, i 

ve vztahu k veřejnosti. 

Zároveň však je třeba říci, že taková kontrola musí být systémová, musí být 

podpořena vhodnými nástroji pro případnou nápravu zjištěných nedostatků a musí 

být zajištěna odborným aparátem tak, aby pro veřejné finance znamenala ochranu. To 

vše však navrhovaná právní úprava postrádá. Zároveň kontrola nesmí kontrolovaným 

subjektům komplikovat jejich působení a vnášet nejistotu ohledně správnosti postupů 

do probíhajících procesů, což v případě navrhovaného rozšíření pravomocí NKÚ 

může nastat. 

Předkladatel návrhu se odvolává na závěry učiněné Mezinárodní organizací 

kontrolních úřadů v Limské deklaraci z roku 1977, která v čl. 18 odst. 3, jak uvádí 

předkladatel, hovoří o tom, že všechny finanční operace s veřejnými prostředky bez 

ohledu na to, zda a jakým způsobem se to odráží ve státním rozpočtu, mají podléhat 

kontrole příslušného Nejvyššího kontrolního úřadu. S tímto závěrem se lze do jisté 

míry ztotožnit, avšak je zcela zřejmé, že toto doporučení může být naplněno i jiným 

systémem provádění kontrol, tedy jiným kontrolním mechanismem. To je dle našeho 

názoru i případ České republiky, kde je kontrola nakládání s veřejnými prostředky 

založena na jiném kontrolním systému než na centralizovaném v jednom kontrolním 

orgánu – úřadu. Z Limské deklarace zajisté nevyplývá, že k zavedenému kontrolnímu 

systému má přibýt kontrolní systém duplicitní. 

Činnost územních samosprávných celků v dnešní době podléhá celé řadě kontrol jak 

na poli samostatné, tak přenesené působnosti. Pomineme-li zcela specifické kontroly 

ve vztahu k veřejným zakázkám, k ad hoc dotacím přijatým z rozpočtu státu nebo 

Neakceptováno. 

ROZPOR 

Účelem navrženého rozšíření kontrolní 

působnosti NKÚ není, aby tento prováděl 

kontrolu všech ÚSC v zájmu zajištění 

řádného nakládání s veřejnými prostředky 

a duploval tak kontroly prováděné podle 

stávající právní úpravy jinými kontrolními 

orgány. 

Cílem kontrolní činnosti NKÚ jako 

vrcholné ústavní kontrolní instituce v ČR 

je prostřednictvím svých kontrol a 

vyhodnocení kontrolních zjištění plnit 

svoji funkci spočívající především v tom 

poskytnout nezávislé ujištění veřejnosti a 

jejím zvoleným zástupcům (poslancům, 

senátorům, vládě), že s veřejnými 

prostředky je nakládáno řádně, a v 

případě, že tomu tak není, být 

významným zdrojem podkladů pro 

výkonné a zákonodárné orgány o tom, kde 

je třeba nastavené mechanizmy, které by 

měly řádné nakládání s veřejnými 

prostředky zajistit, změnit nebo upravit. 

K Zlínským krajem namítané neúčinnosti 

kontrol NKÚ, pokud jde o přijímání 

opatření k nápravě kontrolovanými 

subjekty v reakci na kontrolní zjištění 

NKÚ, uvádíme, že, podle statistik NKÚ 

za období lez 2015 a 2016 kontrolní 

závěry z  53 kontrolních akcí obsahovaly 

celkem 292 opatření, které bylo možno 
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EU, pak je tu zejména kontrola hospodaření, kterou ve vztahu ke krajům provádí 

Ministerstvo financí (tedy stát) a ve vztahu k obcím krajské úřady, nejedná-li se o 

obce, které provádějí přezkum auditorem. Obce a kraje potom vykonávají kontrolu 

ve vztahu k jimi zřízeným organizacím. K těmto kontrolám je nyní navrhována 

kontrola další, kterou má vykonávat NKÚ. 

K případné námitce zásahu do práva na samosprávu předkladatel návrhu již 

v odůvodnění uvádí celou řadu argumentů, přičemž jedním z nich je i zdůraznění, že 

v rámci nové pravomoci ve vztahu k ÚSC, bude NKÚ posuzovat „pouze“ zákonnost 

nakládání s veřejnými prostředky, a že výsledkem činnosti NKÚ bude kontrolní 

závěr, který nebude mít vliv na majetkoprávní úkony. Avšak toto odůvodnění samo o 

sobě popírá doporučení vyplývající z Limské deklarace, když sám předkladatel 

upozorňuje na čl. 21 deklarace a uvádí, že „mají mít nejvyšší kontrolní úřady 

pravomoc uskutečňovat důkladnou kontrolu veřejných zakázek, a to nejen 

regulérností vynaložených plateb, ale i hospodárnosti jejich provádění a prověření 

jejich jakosti.“ (str. 8 Důvodové zprávy I. Obecná část k návrhu novely Ústavy). 

Pokud se tedy předkladatel návrhu odvolává na závěry učiněné v Limské deklaraci, 

pak se však navrhovaná úprava těmto závěrům nepřibližuje, a to nejen v rozsahu 

prováděné kontroly (zákonnost X hospodárnost), ale i v plošném řešení, neboť 

navrhovaná právní úprava předpokládá kontrolní činnost NKÚ výběrově či na podnět 

(str. 9 Důvodové zprávy I. Obecná část k návrhu novely Ústavy), zatímco deklarace 

počítá s kontrolou všech finančních operací. 

Nelze si nevšimnout, že z materiálu nevyplývá, jaký je vztah kontrolních orgánů 

navzájem, jak budou řešeny kontrolní závěry jednotlivých kontrolních orgánů a 

s jakými dopady na ÚSC a jeho organizace, např. při čerpání fondů EU a dotací. Jaké 

řešení bude mít případ dvou odlišných kontrolních závěrů? Podle našeho názoru a 

naší zkušenosti mohou mít zejména ve vztahu k evropským dotacím, kde se lze už 

nyní setkávat s odlišnými auditními závěry, které ve většině případů znamenají pro 

ÚSC negativní a jen velice těžko zvratitelný dopad, nepředvídatelné následky. 

Nemá-li tedy rozšíření pravomocí mít žádný dopad do dosavadní kontrolní 

působnosti ministerstev, dalších správních úřadů a ÚSC ani souvislost s kontrolou 

prováděnou podle zákona o finanční kontrole a zároveň nemá-li návrh zákona, 

kterým se novelizuje zákon o NKÚ, žádné ustanovení, ze kterého vyplývá, že by 

NKÚ prováděl činnost obdobnou přezkoumávání hospodaření ÚSC, pak se nabízí 

otázka, jakou přidanou hodnotu tato pravomoc NKÚ bude mít? Co dnes zásadně 

následně vyhodnotit. Při posuzování 

spokojenosti NKÚ s přijatými opatřeními 

bylo zjištěno, že k 158 (54 %) zjištění 

NKÚ byla přijata opatření v plném 

rozsahu a k  93 (32 %) byla přijata 

opatření ve většině ohledů. K pouhým 25 

(9 %) zjištění NKÚ kontrolovaná osoba 

nepřijala opatření nebo jí přijatá opatření 

byla vyhodnocena jako nedostatečná. 

Opatření již nebylo třeba u zbylých 16 (5 

%) zjištění NKÚ, neboť nedostatky byly 

odstraněny již během samotné kontroly, 

případně nastala situace, kdy se opatření 

již stala bezpředmětnými vzhledem 

k nastalým okolnostem. 

Z celkového počtu zjištění NKÚ 

uvedených v kontrolních závěrech z 53 

kontrolních akcí dosáhla celková míra 

spokojenosti NKÚ s přijatými opatřeními 

výše 83,6 %. Při následném hodnocení po 

určité době od projednání kontrolního 

závěru ve vládě bylo prověřeno, jak 

kontrolované osoby plnily přijatá 

opatření, kterými reagovaly na zjištění 

NKÚ. Hodnocení z 53 kontrolních akcí 

ukázalo, že 156 (53 %) opatření bylo 

splněno, 54 (19 %) částečně splněno a 82 

(28 %) bylo považováno za nesplněné. 

Z tohoto vyplývá, že celkové plnění 

opatření je ve výši 62,5 %. Není tedy 

pravda, že kontrola ze strany NKÚ oproti 

jiným druhům kontrol nevyúsťuje ve 

zjednání nápravy zjištěných nedostatků. 

Z uvedeného vyplývá, že kontroly NKÚ 
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nefunguje v systému kontroly ÚSC, aby je musel kontrolovat ještě další orgán, jehož 

doporučení jsou ze strany ústředních orgánů státní správy plněna pouze z jedné 

třetiny? [zdroj: Sborník textů pracovní skupiny pro boj proti korupci NERV (Boj 

proti korupci) dostupné na www.vlada.cz – „pouze 30% kontrolovaných subjektů 

nějak reaguje na kontroly NKÚ“]. 

V minulosti bylo opakovaně poukazováno, že případnému rozšíření pravomocí NKÚ 

by měla předcházet analýza kontrolního systému. Ta v roce 2017 opravdu vznikla a 

vláda ji vzala na vědomí usnesením č. 297 dne 19. 4. 2017. Paradoxně však nyní 

dochází k tomu, že Ministerstvo financí v Analýze systému kontrol územních 

samosprávných celků navrhuje postupy pro odstranění duplicit a Úřad vlády navrhuje 

počet kontrol ještě rozšířit. 

V neposlední řadě vidíme rozpor v tom, že podle předkladatele návrhu si od přijetí 

této právní úpravy stát slibuje hospodárnější nakládání s veřejnými prostředky na 

straně ÚSC, přitom však NKÚ není přiznána žádná nápravná pravomoc. ÚSC jsou již 

v současnosti svázány celou řadou opatření přijatých k posílení transparentnosti 

nakládání s veřejnými financemi (svobodný přístup k informacím, registr smluv, 

zveřejňování rozpočtu a výhledu rozpočtu v zákonem stanovených lhůtách, 

zveřejňování smluv na úřední desce, profil zadavatele ad.), tudíž odvolávat se na 

poskytnutí zpětné vazby občanům o dodržování zákonů při hospodaření s veřejnými 

financemi považujeme za zcela liché. Z čeho tedy předkladatel dovozuje špatné 

hospodaření s veřejnými prostředky na straně ÚSC? Závěr o nehospodárném 

nakládání s veřejnými prostředky není v materiálu ničím relevantně podložen. Jako 

nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky hodnotíme finanční dopad 

navrhované právní úpravy na státní rozpočet, který (zcela nelogicky) u návrhu 

ústavního zákona zpracovatel nepředpokládá, ale u návrhu na změnu zákona o NKÚ 

již ano. 

Také si dovolujeme připojit pochybnost o závěrech učiněných předkladatelem ve 

vztahu ke korupčním rizikům. Pokud je předpokládáno, že kontrolní činnost NKÚ 

bude prováděna výběrovým způsobem na základě vlastního zjištění NKÚ nebo na 

základě podnětu, pak dle našeho návrhu nelze vyloučit riziko korupce ve vztahu 

k podání/nepodání takového podnětu.  

Toto riziko a další, která z navrhované právní úpravy vyplývají včetně přesného 

zmapování dopadů na státní rozpočet a v neposlední řadě i analýza, zda se kontrolní 

závěry NKÚ podílejí na hospodárnějším nakládání s veřejnými prostředky v případě 

mají významný pozitivní vliv směřující 

k zajištění řádného nakládání s veřejnými 

prostředky. 

Dále uvádíme, že materiálu byl doplněn o 

Zlínským krajem zmiňovanou Analýzu 

systému kontrol ÚSC provedenou a 

vyhodnocenou Ministerstvem financí, 

která velmi podrobně mapuje stav 

působení stávajícího kontrolního systému 

a obsahuje opatření směřující zejména ke 

zlepšení stavu, pokud jde o duplicity 

kontrol. 

Z uvedené analýzy, pokud jde o kontrolu 

u ÚSC ze strany NKÚ, rovněž vyplynulo, 

jak je výše uvedeno, že cíl kontroly NKÚ 

je oproti cílům kontrol jiných kontrolních 

orgánů zaměřených na hospodaření ÚCS 

odlišný. Analýza tak jednoznačně 

potvrdila tvrzení předkladatele, že 

kontroly ze strany NKÚ nejsou, ve vztahu 

ke kontrolám vykonávaným jinými 

kontrolními orgány u ÚSC, kontrolami 

duplicitními. 

Je třeba současně zdůraznit, že NKÚ se 

nebude prioritně zaměřovat na kontroly 

celkového hospodaření územních 

samosprávných celků, které jsou 

předmětem pravidelného ročního 

přezkoumání podle zákona č. 420/2004 

Sb., o přezkoumávání hospodaření 

územních samosprávných celků a 

dobrovolných svazků obcí, ve znění 

pozdějších předpisů, ale bude provádět 

zpravidla systémově zaměřené kontrolní 
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subjektů, které podléhají kontrole NKÚ v současnosti, a v jaké míře lze tedy 

předpokládat zlepšení hospodaření i u ÚSC, to vše by mělo být součástí analýzy RIA, 

která však bez podrobného odůvodnění absentuje. Zákon o NKÚ v žádném případě 

není „pouze“ prováděcím zákonem k návrhu ústavních změn, jak předkladatel uvádí. 

Jedná se o zcela zásadní právní úpravu, a proto její přípravě měla být věnována ze 

strany předkladatele náležitá pozornost. 

akce zařazené do plánu kontrolní činnosti 

NKÚ na základě vyhodnocení 

významnosti a aktuálnosti tématu, analýzy 

rizik odůvodňujících jejich realizaci a 

jejich předpokládaných přínosů. 

Mezi tématy připadajícími v úvahu pro 

takové kontrolní akce lze uvést např. 

rekonstrukci a modernizaci silnic II. a III. 

třídy, zajištění dopravní obslužnosti, 

sociální služby, sociální bydlení, 

infrastrukturu vodovodů a kanalizací, 

snižování rizika povodní, dostavbu 

pražského metra, podporu sportu a 

volnočasových aktivit dětí a mládeže, 

podporu kultury, památkové péče a 

cestovního ruchu aj. 

 

Asociace krajů České 

republiky 

Zásadní připomínka 

1. Obecně 

AK ČR nesouhlasí s absencí analýzy dopadů RIA, kterou u tak zásadní právní 

úpravy považuje za zcela nezbytnou. Řádně vypracovaná RIA by zároveň mohla 

identifikovat některé níže uvedené rozporuplnosti navrhované úpravy. 

 

Neakceptováno. 

ROZPOR 

Návrh zákona navazuje na současně 

předložený návrh novely ústavního 

zákona, a to novely Ústavy ČR, kterou má 

být rozšířena kontrolní působnost Ústavou 

založeného nejvyššího nezávislého 

kontrolního orgánu – Nejvyššího 

kontrolního úřadu. 

K novelizaci Ústavy ČR bylo přistoupeno 

za účelem naplnění jednoho ze závazků 

vlády obsaženého v jejím Programovém 

prohlášení, a to podrobení hospodaření 

územních samosprávných celků a veřejně 

vlastněných obchodních společností 

kontrole NKÚ. 

V zájmu co nejmenšího zatížení subjektů, 
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které mají nově kontrole NKÚ podléhat, 

jakož i v zájmu maximálně efektivního 

využití kapacit Nejvyššího kontrolního 

úřadu, je navrženo neprobovat kontrole 

všechny relevantní subjekty, tak jak by to 

plynulo z cit. Programového prohlášení 

vlády, nýbrž jen ty subjekty, které jsou z 

hlediska dosažení řádného a 

transparentního nakládání s veřejnými 

prostředky nejvýznamnější. 

Návrh zákona je „prováděcím“ právním 

předpisem k současně předloženému 

návrhu na ústavní změnu spočívající v 

rozšíření kontrolní působnosti NKÚ, 

k němuž se RIA podle bodu 3.8 písm. a) 

Obecných zásad pro hodnocení dopadů 

regulace (RIA) nezpracovává. Při 

schvalování Plánu legislativních prací 

vlády na zbývající část roku 2018 vláda 

současně podle bodu 3.8 písm. e) a bodu 

5.2 Obecných zásad pro hodnocení 

dopadů regulace (RIA) rozhodla o tom, že 

se k tomuto návrhu zákona RIA 

zpracovávat nebude. Předkladatel tedy 

postupoval v souladu s rozhodnutím 

vlády, kterým schválila uvedený plán 

legislativních prací vlády (usnesení vlády 

ze dne 7. 2. 2018 č. 91). 

 

 Zásadní připomínka 

2. Obecně 

Dle názoru AK ČR není jasné, do jaké míry může přispět rozšíření kontrolních 

pravomocí NKÚ ke stabilizaci veřejných rozpočtů, neboť z dostupných analýz 

(např. již v roce 2010 Národní ekonomická rada vlády konstatovala nedostatečně 

Neakceptováno. 

ROZPOR 

Navržené rozšíření kontrolní působnosti 

NKÚ sleduje především vytvoření 

zákonného prostoru pro naplňování 
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fungující kontrolní mechanizmy, kdy pouze 30 % kontrolovaných subjektů nějak 

reaguje na kontroly NKÚ a kontroly realizované podle zákona č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, jsou vesměs čistě formální) je 

zřejmé, že problém není v rozsahu kontroly, ale spíše ve způsobu jejího provádění 

a v obtížné vynutitelnosti případné nápravy, což navrhovaná úprava nijak neřeší. 

V tomto směru též důvodová zpráva předkladatele neobsahuje jasné a věcné 

argumenty pro nezbytnost přijetí zvoleného řešení, tj. rozšíření kontrolní 

pravomoci NKÚ. Pokud bylo záměrem předkladatele mimo jiné obsahové 

naplnění Limské deklarace z r. 1977 (která nemá právní závaznost), bylo by dle 

názoru AK ČR potřeba spíše změnit celý kontrolní systém tak, aby bylo 

zamezeno výskytu nesystémových duplicit a bylo zajištěno skutečně včasné a 

efektivní provádění kontrol. S tím však předkládaný materiál nepočítá a posílení 

kontrolních pravomocí NKÚ jako jediný partikulární krok tuto situaci sám o sobě 

neřeší. 

Již dnes hospodaření územních samosprávných celků podléhá každoročnímu 

přezkoumání, ať již například krajským úřadem (u obcí) či nezávislým auditorem. 

V případě přijetí dotace musí územní samosprávný celek počítat s kontrolami ze 

strany poskytovatele dotace a finanční kontrole za strany příslušného finančního 

úřadu (dotace ze státního rozpočtu). V případě tzv. „evropských dotací“ je rovněž 

nutné počítat s kontrolou ze strany příslušných auditních orgánů v různorodé 

podobě. Nad uvedený rámec kontrolních mechanizmů, který je dle názoru 

předkladatele nedostatečný, má tedy nově přibýt kontrola ze strany NKÚ, která 

ale oproti jiným druhům kontrol nevyúsťuje ve zjednání nápravy zjištěných 

nedostatků, ale zejména nezajišťuje ani včasnost a tímto i efektivnost 

prováděných kontrol. Skutečně velkým problémem je spíš včasné a jednoznačně 

specifikované znění právních předpisů vč. navazujících stanovisek či metodik a 

četnost jejich změn. 

 

 

hlavního cíle kontrolní činnosti NKÚ jako 

vrcholné ústavní kontrolní instituce v ČR.  

Je tím sledováno to, aby NKÚ 

prostřednictvím svých kontrol a 

vyhodnocení kontrolních zjištění plnil 

svoji funkci spočívající především v tom 

poskytnout nezávislé ujištění veřejnosti a 

jejím zvoleným zástupcům (poslancům, 

senátorům, vládě), že s veřejnými 

prostředky je nakládáno řádně, a v 

případě, že tomu tak není, být 

významným zdrojem podkladů pro 

výkonné a zákonodárné orgány o tom, kde 

je třeba nastavené mechanizmy, které by 

měly řádné nakládání s veřejnými 

prostředky zajistit, změnit nebo upravit. 

Navržená právní úprava tak pouze 

umožňuje, aby NKÚ mohl tuto svoji 

funkci plnit ve vztahu k veškerému 

nakládání s veřejnými prostředky, nikoliv 

jen, pokud jde o majetek státu. 

Kromě toho na podporu vhodnosti nyní 

nastaveného působení NKÚ uvádíme, že, 

pokud jde o účinnost opatření přijatých a 

realizovaných kontrolovanými subjekty 

na základě kontrolních zjištění NKÚ, 

podle statistik NKÚ za období let 2015 a 

2016 kontrolní závěry z  53 kontrolních 

akcí obsahovaly celkem 292 opatření, 

které bylo možno následně vyhodnotit. Při 

posuzování spokojenosti NKÚ s přijatými 

opatřeními bylo zjištěno, že k 158 (54 %) 

zjištění NKÚ byla přijata opatření 

v plném rozsahu a k  93 (32 %) byla 
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přijata opatření ve většině ohledů. 

K pouhým 25 (9 %) zjištění NKÚ 

kontrolovaná osoba nepřijala opatření 

nebo jí přijatá opatření byla vyhodnocena 

jako nedostatečná. Opatření již nebylo 

třeba u zbylých 16 (5 %) zjištění NKÚ, 

neboť nedostatky byly odstraněny již 

během samotné kontroly, případně nastala 

situace, kdy se opatření již stala 

bezpředmětnými vzhledem k nastalým 

okolnostem. 

Z celkového počtu zjištění NKÚ 

uvedených v kontrolních závěrech z 53 

kontrolních akcí dosáhla celková míra 

spokojenosti NKÚ s přijatými opatřeními 

výše 83,6 %. Při následném hodnocení po 

určité době od projednání kontrolního 

závěru ve vládě bylo prověřeno, jak 

kontrolované osoby plnily přijatá 

opatření, kterými reagovaly na zjištění 

NKÚ. Hodnocení z 53 kontrolních akcí 

ukázalo, že 156 (53 %) opatření bylo 

splněno, 54 (19 %) částečně splněno a 82 

(28 %) bylo považováno za nesplněné. 

Z tohoto vyplývá, že celkové plnění 

opatření je ve výši 62,5 %. Není tedy 

pravda, že kontrola ze strany NKÚ oproti 

jiným druhům kontrol nevyúsťuje ve 

zjednání nápravy zjištěných nedostatků. 

Z uvedeného vyplývá, že kontroly NKÚ 

mají významný pozitivní vliv směřující 

k zajištění řádného nakládání s veřejnými 

prostředky. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAZ8DATEG)



135 

 

 Zásadní připomínka 

3. Obecně 

S navrhovanou úpravou bezprostředně souvisí otázka personálních a souvisejících 

kapacitních možností Nejvyššího kontrolního úřadu. Předkladatel v 

připomínkovaném dokumentu konstatuje, že počet potencionálních 

kontrolovaných subjektů se zvýší z několika stovek na 20.000 (!) Plánované 

personální navýšení uvedené v předloženém materiálu je dle názoru AK ČR zcela 

nedostatečné. Nejvyšší kontrolní úřad nemá ani v tuto chvíli dle našeho názoru 

dostatečnou kapacitu na to, aby prováděl systematické kontroly hospodaření 

s prostředky státu. Uvažovaným rozšířením pravomoci Nejvyššího kontrolního 

úřadu dojde ještě k dalšímu zhoršení této situace, které spočívá v ještě větším 

kapacitním rozporu mezi žádoucí četností a rozsahem kontrolní činnosti na straně 

jedné a kapacitními možnostmi Nejvyššího kontrolního úřadu na straně druhé. 

Neakceptováno. 

ROZPOR 

Je třeba zdůraznit, že NKÚ se nebude 

prioritně zaměřovat na kontroly celkového 

hospodaření územních samosprávných 

celků, které jsou předmětem pravidelného 

ročního přezkoumání podle zákona č. 

420/2004 Sb., o přezkoumávání 

hospodaření územních samosprávných 

celků a dobrovolných svazků obcí, ve 

znění pozdějších předpisů, ale bude 

provádět zpravidla systémově zaměřené 

kontrolní akce zařazené do plánu 

kontrolní činnosti NKÚ na základě 

vyhodnocení významnosti a aktuálnosti 

tématu, analýzy rizik odůvodňujících 

jejich realizaci a jejich předpokládaných 

přínosů. 

Mezi tématy připadajícími v úvahu pro 

takové kontrolní akce lze uvést např. 

rekonstrukci a modernizaci silnic II. a III. 

třídy, zajištění dopravní obslužnosti, 

sociální služby, sociální bydlení, 

infrastrukturu vodovodů a kanalizací, 

snižování rizika povodní, dostavbu 

pražského metra, podporu sportu a 

volnočasových aktivit dětí a mládeže, 

podporu kultury, památkové péče a 

cestovního ruchu aj. 

 

 

 Zásadní připomínka 

4. Obecně 

Jednou ze zásadních připomínek zůstává též nepřípustný zásah do Ústavou 

Neakceptováno. 

ROZPOR 

Předkladatel neshledává navrženou právní 
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zaručeného práva na samosprávu. Předkladatel tuto připomínku eliminoval tím, že 

by Nejvyšší kontrolní úřad kontroloval „pouze“ zákonnost nakládání s veřejnými 

prostředky a nikoli účelnost a hospodárnost. Dle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 

129/2000 Sb., o krajích, v platném znění musí být majetek kraje využíván účelně 

a hospodárně v souladu s jeho zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem 

vymezené působnosti. Z tohoto závěru je zřejmé, že kontrola zákonnosti i nadále 

znamená i kontrolu účelnosti a hospodárnosti a v tomto smyslu lze konstatovat, že 

úroveň nepřípustného zasahování do práva na samosprávu zůstává neměnná. Je 

potřeba si uvědomit, že posouzení kvality nakládání s majetkem územního 

samosprávného celku by mělo být vyhrazeno příslušným orgánům územního 

samosprávného celku, které nesou svoji politickou odpovědnost a pro nakládání 

s majetkem mají jednoznačný mandát od občanů. 

úpravu ústavně nekonformní, což potvrdil 

i Parlamentní institut k žádosti ústavně 

právního výboru Poslanecké sněmovny 

při projednávání obdobné právní úpravy 

rozšíření kontrolní působnosti NKÚ 

v předchozím volebním období PS, jakož 

i legislativní orgány vlády a Poslanecká 

sněmovna samotná, která v tomto 

předchozím volebním období oba návrhy 

zákonu obsahující právní rámec tohoto 

rozšíření schválila. 

Kromě toho je v návrh zákona obsažena 

speciální úprava předmětu kontroly NKÚ 

u ÚSC, pokud půjde o výkon jeho 

samostatné působnosti, která má být 

zaměřena výlučně na legalitu hospodaření 

těchto subjektů. 

Cílem kontrol samosprávy ze strany NKÚ 

nebude posuzování jejích politických 

rozhodnutí v rámci nakládání s veřejnými 

prostředky, což představuje i posuzování 

účelnosti a hospodárnosti vynakládání 

těchto prostředků ÚSC. 

 

 Zásadní připomínka 

5. Obecně 

V neposlední řadě navržené rozšíření kontrolní činnosti NKÚ vytváří faktickou i 

právní nerovnost mezi subjekty soukromého práva. Některé (ty s majetkovou 

účastí státu či územního samosprávného celku) budou podléhat jeho kontrolní 

pravomoci a jiné nikoli. Navrhovaná změna rovněž založí nerovnost mezi 

vlastníky právnických osob (typicky obchodních korporací) dle jejich povahy, což 

ve svém důsledku může vést též k neústavnímu zásahu do vlastnického práva a 

svobody podnikání. Důvodová zpráva předkladatele též zcela opomíjí úvahu nad 

finančními dopady na kontrolované subjekty, kdy nové kontroly budou vždy 

Neakceptováno. 

ROZPOR 

K otázce ústavnosti návrhu zákona 

v AK ČR uváděném směru se rovněž 

k žádosti poslanců v minulém volebním 

období vyjadřoval Parlamentní institut. 

Níže uvádíme jeho stanovisko, ze 

kterého vyplývá, že ani zde nejde o 

řešení, které by bylo v rozporu 

s ústavním pořádkem. 
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znamenat organizační a finanční zátěž pro kontrolovaný subjekt a ve svém 

důsledku tak omezí jejich primární činnost. 
„Při řešení je třeba si klást otázku, zda 

kontrola ze strany NKÚ může být 

takového charakteru, že zasáhne do 

výkonu práv, která jsou obsažena ve 

vlastnickém právu kontrolovaného 

subjektu. NKÚ nemá žádné oprávnění k 

ovlivnění nebo omezení výkonu 

vlastnického práva vlastníka. Jeho 

pravomoci jsou v tomto směru pouze 

deklaratorního charakteru. NKÚ 

nemůže žádným způsobem omezit 

dispozice ani jiná práva k majetku, a to 

ani tehdy, pokud má pravomoc 

posuzovat účelnost, hospodárnost a 

efektivitu. Omezující vůči dispozicím s 

majetkem je pouze nepřímá hrozba 

spojená s kontrolními závěry a výroční 

zprávou NKÚ. Naproti tomu z hlediska 

ochrany veřejných prostředků je 

pravomoc NKÚ sice nezávazná, ale 

významným způsobem přispívající k 

transparentnosti hospodaření. Účelem 

rozšíření kategorie kontrolovaných 

subjektů je ochrana prostředků, které 

mají kvalifikovaný vztah k veřejným 

prostředkům, svěřených 

zprostředkovaně občany. Tento účel je 

cílem, který je všeobecně uznáván jako 

nutný, o čemž svědčí nejen existence 

podobných institucí s rozšiřujícími se 

pravomocemi v západoevropských 

státech, ale i stále se zvyšující podíl 

veřejných rozpočtů ve vztahu k HDP. 
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Koncepce postavení nejvyšších 

kontrolních úřadů či kontrolních komor 

je (v ČR i v jiných státech) zpracována 

tak, aby sama nezasahovala do 

vlastnické autonomie veřejnoprávního 

subjektu, ale aby přispívala k právu 

občanů na informace o veřejné správě a 

zajišťovala dodržování zákonnosti a 

hospodárnosti při hospodaření s 

prostředky. Ústavní soud v nálezu sp. 

zn. II. ÚS 451/2000 toto pojetí 

potvrzuje: NKÚ „nedisponuje 

exekutivními, příp. soudními 

pravomocemi; plní pouze funkci 

kontrolní s tím, že je oprávněn a 

povinen výsledky provedených kontrol 

zveřejnit, a tak upozornit příslušné 

orgány státní moci na nedostatky 

zjištěné při kontrole. Nemá však 

oprávnění ukládat sankce (odhlédnuto 

od sankcí za porušení procesních 

předpisů) nebo opatření k odstranění 

nedostatků. Závěry NKÚ se stávají 

toliko podnětem, případně podkladem 

pro další postup orgánů státní moci. 

Kontrolní protokol, obsahující popis 

zjištěných skutečností s uvedením 

nedostatků a označení ustanovení 

právních předpisů, které byly porušeny, 

není vykonatelným titulem, nejsou jím 

ani rozhodnutí o námitkách proti 

kontrolnímu protokolu či o odvolání 

proti rozhodnutí o námitkách. Z výše 
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uvedeného vyplývá, že rozhodnutí NKÚ 

sama o sobě nemohou představovat 

zásah do základního práva nebo 

svobody zaručené ústavním zákonem 

nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 

Ústavy ve smyslu § 72 odst. 1 písm. a) 

zákona č. 182/1993 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, ledaže by NKÚ 

překročil své kompetence.“ 

Osoby veřejného práva (§ 3a odst. 1 

návrhu) 
Pokud se týká prostředků osob 

veřejného práva, není zde žádné 

pochybnosti o tom, že rozdílné 

zacházení s majetkem v oblasti 

veřejného práva není žádným způsobem 

článkem 11 odst. 1 Listiny zakázáno. 

Pro tento majetek a tyto osoby platí celá 

řada jiných předpisů, které tyto osoby 

omezují (zákon o státním rozpočtu, 

zákony o rozpočtových pravidlech, 

zákon o hospodaření s majetkem státu, 

zákony upravující státní a veřejnou 

službu, obecní zřízení, krajské zřízení, 

zákony zakládající tyto osoby atd.) Jen a 

pouze zvláštní úprava (rozdílná od 

soukromoprávní regulace hospodaření a 

jiného disponování s majetkem) může 

zajistit, aby osoby veřejného práva, 

přesněji řečeno jejich orgány a 

zaměstnanci, hospodařili s majetkem ve 

veřejném zájmu. K čemuž je majetek 

veřejnoprávních osob výhradně svou 
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podstatou určen. Z tohoto hlediska je 

rozšíření pravomocí NKÚ jen dalším 

zvláštním veřejnoprávním předpisem, 

který veřejný zájem zajišťuje. Nemůže 

tedy být porušením rovnosti v institutu 

vlastnického práva.  

Osoby soukromého práva (§ 3a odst. 3 

návrhu)  
Pro osoby soukromého práva podle 

návrhu zákona má platit, že NKÚ smí 

kontrolovat podle ustanovení § 4 odst. 1 

návrhu jen soulad jejich hospodaření s 

právními předpisy (nikoliv aspekt 

hospodárnosti apod.) Při odpovědi na 

otázku, zda se osoby soukromého práva, 

které jsou vyjmenovány v uvedeném 

ustanovení, neocitají ve znevýhodněném 

postavení, které by odporovalo čl. 11 

odst. 1 Listiny, je třeba vycházet z 

podobných východisek, jak bylo 

uvedeno výše. Kontrolní funkce 

běžných orgánů obchodních společností 

je stanovena soukromým právem, pro 

všechny osoby stejného druhu (názvu) 

shodně. I když je majetek právnických 

osob, ovládaných veřejnoprávní 

právnickou osobou, ve stejném 

soukromoprávním postavení jako 

majetek osob, které nejsou ovládány 

veřejnoprávními korporacemi, 

neznamená to, že tento majetek a 

hospodaření s ním nesmí být 

kontrolováno ještě jinak. Vychází se z 
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myšlenky, že hospodaření je vlastními 

orgány právnické osoby zabezpečováno 

a kontrolováno shodnými mechanismy u 

všech osob stejného typu. Tento 

mechanismus je však soukromým 

právem určen pro právnické osoby, 

jejichž cílem a zájmem je vlastní rozvoj 

(povětšině zisk). Ale zájmy, které 

mohou mít zástupci veřejnoprávních 

osob, kteří obsazují řídící a kontrolní 

orgány právnické osoby, se mohou lišit 

od zájmů, které mají běžně řídící a 

kontrolní orgány v čistě soukromých 

společnostech. Jejich vztah vůči 

ovládaným právnickým osobám 

přitom musí být takový, aby byl 

zajištěn veřejný zájem při 

hospodaření s podílem ovládaným 

veřejnoprávní osobou (stejně jak bylo 

konstatováno výše u veřejnoprávních 

osob.) Z tohoto důvodu není možno 

považovat další kontrolní 

mechanismus vůči hospodaření, tedy 

mechanismus kontrolující orgány a 

zaměstnance právnické osoby, za 

bezúčelný a proto ani odporující čl. 11 

odst. 1 Listiny. Tím méně může být 

odporující ústavnímu pořádku 

kontrola jen s ohledem na tzv. 

„právnost“ hospodaření.“ 
 

Svaz měst a obcí České Zásadní připomínka 

1. Obecně 

Neakceptováno. 

ROZPOR 
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republiky SMO ČR i nadále trvá na tom, aby rozšíření působnosti NKÚ předcházelo 

odstranění duplicitních či multiplicitních kontrol téhož. Duplicitu, resp. 

multiplicitu kontrol jednoznačně potvrdila Analýza systému kontrol územních 

samosprávných celků, která byla zpracována Ministerstvem financí a projednána 

vládou na jednání dne 19. dubna 2017. Analýza byla vypracována na základě 

požadavku poslanců a senátorů v souvislosti s navrhovaným rozšířením 

působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu. Závěry analýzy nejsou v předloženém 

materiálu respektovány. Stejně tak není respektováno usnesení Senátu Parlamentu 

České republiky č. 449. ze dne 26. května 2016, ve kterém Senát doporučuje 

vládě ČR předložit návrh změny Ústavy České republiky týkající se rozšíření 

pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu a návrh změny zákona č. 166/1993 Sb., 

o Nejvyšším kontrolním úřadu, až současně s návrhem na odstranění duplicit 

kontrolních systémů. 

Předkladatel nepředložil celkovou analýzu kontrol, kterým se podrobují subjekty, 

u nichž by měl NKÚ kontrolu provádět, ani nedostatků stávajících kontrol, a 

především výše zmíněné multiplicity stávajícího kontrolního systému. 

 

Předkladatel při zpracování návrhu 

zákona vycházel, kromě jiného, rovněž ze 

závěrů SMO ČR zmiňované Analýzy 

systému kontrol územních samosprávných 

celků. 

Z uvedené analýzy, pokud jde o kontrolu 

u ÚSC ze strany NKÚ, vyplynulo, že cíl 

kontroly NKÚ je oproti cílům kontrol 

jiných kontrolních orgánů zaměřených na 

hospodaření ÚCS odlišný. Smyslem 

kontroly NKÚ je poskytnout ujištění 

zejména externím subjektům, tedy 

občanům a jejich zástupcům (Poslanecká 

sněmovna, Senát), že s veřejnými 

prostředky je nakládáno řádně. Není-li 

tomu tak, kontrolní zjištění Nevyššího 

kontrolního úřadu pak představují 

významný prostředek k přijímání opatření 

směřujících k optimálnímu nastavení 

postupů v této oblasti. Analýza tak 

jednoznačně potvrdila tvrzení 

předkladatele, že kontroly ze strany NKÚ 

nejsou, ve vztahu ke kontrolám 

vykonávaným jinými kontrolními orgány 

u ÚSC, kontrolami duplicitními. 

Pokud jde o dopady navrženého rozšíření 

kontrolní působnosti NKÚ na ÚSC je 

třeba současně zdůraznit, že účelem 

návrhu zákona není dosáhnout kontroly 

všech ÚSC, novela má plnit též 

významnou preventivní roli. 

 

 Zásadní připomínka 

2. Obecně 

Neakceptováno. 

ROZPOR 
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Po procesní stránce nelze akceptovat skutečnost, že předložený návrh neobsahuje 

zhodnocení dopadů regulace. Podle důvodové zprávy není hodnocení dopadů 

regulace provedeno, s poukazem na postup podle bodu 3.8 písm. a) Obecných 

zásad pro hodnocení dopadů regulace s tím, že návrh zákona je „prováděcím“ 

zákonem k návrhu na ústavní změnu v oblasti rozšíření působnosti NKÚ. Bod 3.8. 

písm. a) Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace ovšem stanoví, že se 

RIA nezpracovává „u návrhu ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava české 

republiky a ostatních ústavních zákonů“. O „prováděcích“ zákonech tento bod 

nehovoří, pouze o zákonech ústavních a tím zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším 

kontrolním úřadě není. S ohledem na významný dopad do fungování značného 

množství subjektů, které by přijetí návrhu znamenalo, je zcela nezbytné analýzu 

RIA zpracovat. Jedině tak lze alespoň rámcově vymezit důsledky nové regulace a 

její dopady na dotčené subjekty. Na tuto skutečnost ostatně bylo poukazováno již 

v minulosti, kdy byl podobný návrh předložen též bez zpracované RIA. 

Důvodová zpráva zcela opomíjí finanční dopady na kontrolované subjekty. 

Příprava podkladů a realizace další, nové kontroly bude vždy znamenat 

organizační a finanční zátěž, a tudíž omezení jejich vlastní, činnosti. 

Důvodová zpráva neobsahuje věcné argumenty pro nezbytnost rozšíření 

kontrolních kompetencí Nejvyššího kontrolního úřadu a omezuje se v obecné 

části na formální důvody opřené o Limskou deklaraci z roku 1977. Připomeňme, 

že Limská deklarace byla zpracována sdružením nejvyšších kontrolních institucí a 

není právně závazná. Obsahuje doporučení, která mají zajistit nezávislost 

kontrolních orgánů při kontrole dodržování zásady hospodárnosti, účelnosti a 

efektivity nakládání s veřejnými prostředky. I s vědomím, že dokument není 

závazný, se předkladatel novely odvolává na čl. 18 odst. 3 deklarace, podle 

kterého mají auditu podléhat veškeré operace s veřejnými prostředky bez ohledu 

na to, zda a jakým způsobem se odrážejí v národním rozpočtu. V odstavci druhém 

se zároveň uvádí, že konkrétní podoba auditních pravomocí závisí na podmínkách 

a požadavcích každé země. Otázkou zůstává, jak vykládat spojení operace 

s veřejnými prostředky, tj. jak rozlišit, kdy se ještě jedná o veřejné prostředky a 

kdy již jde o operaci s vlastními prostředky. Účelovost odvolání se na Limskou 

deklaraci, která, jak bylo předestřeno výše, byla přijata již v roce 1977, je zcela 

zřejmé. Účelovost odvolání se na Limskou deklaraci spatřujeme i v tom, že 

Limská deklarace o principech auditu se vztahuje na auditní postupy, nikoliv na 

Návrh zákona navazuje na současně 

předložený návrh novely ústavního 

zákona, a to novely Ústavy ČR, kterou má 

být rozšířena kontrolní působnost Ústavou 

založeného nejvyššího nezávislého 

kontrolního orgánu – Nejvyššího 

kontrolního úřadu. 

K novelizaci Ústavy ČR bylo přistoupeno 

za účelem naplnění jednoho ze závazků 

vlády obsaženého v jejím Programovém 

prohlášení, a to podrobení hospodaření 

územních samosprávných celků a veřejně 

vlastněných obchodních společností 

kontrole NKÚ. 

V zájmu co nejmenšího zatížení subjektů, 

které mají nově kontrole NKÚ podléhat, 

jakož i v zájmu maximálně efektivního 

využití kapacit Nejvyššího kontrolního 

úřadu, je navrženo neprobovat kontrole 

všechny relevantní subjekty, tak jak by to 

plynulo z cit. Programového prohlášení 

vlády, nýbrž jen ty subjekty, které jsou z 

hlediska dosažení řádného a 

transparentního nakládání s veřejnými 

prostředky nejvýznamnější. 

Návrh zákona je „prováděcím“ právním 

předpisem k současně předloženému 

návrhu na ústavní změnu spočívající v 

rozšíření kontrolní působnosti NKÚ, 

k němuž se RIA podle bodu 3.8 písm. a) 

Obecných zásad pro hodnocení dopadů 

regulace (RIA) nezpracovává. Při 

schvalování Plánu legislativních prací 

vlády na zbývající část roku 2018 vláda 
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výkon kontroly, jak ji zná zákon č. 166/1993 Sb. Zde ve stručnosti odkazujeme na 

výkon auditu z pohledu zákona č. 320/2001 Sb., na který primárně tato směrnice o 

principech auditu dopadá, nikoliv na výkon státní kontroly, jak předpokládá 

navrhovaná právní úprava. 

Signatáři Limské deklarace navíc jistě neměli v úmyslu nastavit několikanásobný 

a v mnohých případech zdvojený systém kontroly, který postrádá jakýkoli řád. Již 

dnes hospodaření územních samosprávných celků podléhá každoročnímu 

přezkoumání, ať již například krajským úřadem či nezávislým auditorem. 

V případě přijetí dotace musí územní samosprávný celek počítat s kontrolami ze 

strany poskytovatele dotace a finanční kontrole za strany příslušného finančního 

úřadu (dotace ze státního rozpočtu). V důvodové zprávě je dále uvedeno, že 

rozšíření kontrolní působnosti nebude mít žádný dopad na dosavadní kontrolní 

působnost ministerstev, dalších správních úřadů a ÚSC, jak je vymezena jinými 

právními předpisy. Současně je uvedeno, že předložená novela neobsahuje žádné 

ustanovení, ze kterého vyplývá, že by NKÚ prováděl činnost obdobnou 

přezkoumávání hospodaření ÚSC. Předložená novela dle důvodové zprávy nemá 

žádnou souvislost ani s kontrolou prováděnou podle zákona o finanční kontrole ve 

veřejné správě. Toto tvrzení se nezakládá na pravdě. Překladatel v důvodové 

zprávě neuvádí, v čem se bude lišit kontrola prováděná NKÚ od kontroly 

prováděné v rámci přezkumu hospodaření nebo dle zákona o finanční kontrole.  

 

současně podle bodu 3.8 písm. e) a bodu 

5.2 Obecných zásad pro hodnocení 

dopadů regulace (RIA) rozhodla o tom, že 

se k tomuto návrhu zákona RIA 

zpracovávat nebude. Předkladatel tedy 

postupoval v souladu s rozhodnutím 

vlády, kterým schválila uvedený plán 

legislativních prací vlády (usnesení vlády 

ze dne 7. 2. 2018 č. 91). 

Věci, které SMO ČR postrádá v důvodové 

zprávě, byly do ní doplněny. 

 

 Zásadní připomínka 

3. K čl. I bodu 1 (§ 3 odst. 1) 
Nově navržené ustanovení § 3 odst. 1 rozšiřuje kontrolní činnost NKÚ o kontrolu 

hospodaření s veřejnými prostředky a s prostředky poskytnutými z veřejných 

rozpočtů a o kontrolu hospodaření s majetkem právnických osob s majetkovou 

účastí státu nebo územního samosprávného celku. V souvislosti s nově 

navrženým zněním § 3 odst. 1 písm. b) vyvstává pochybnost o ústavní konformitě 

uvedeného návrhu novely zákona. Nově by kontrole NKÚ podléhalo hospodaření 

s majetkem právnických osob s majetkovou účastí státu nebo územního 

samosprávného celku, ve které má stát nebo územní samosprávný celek více než 

50% majetkovou účast. Navržené znění článku I. odst. 1 písm. b) není v souladu 

s čl. 11 Listiny základních práv a svobod, zakotvujícím ústavní ochranu institutu 

vlastnictví. Při kontrole má být prověřováno hospodaření právnických osob 

Neakceptováno. 

ROZPOR 

Předkladatel neshledává navržený návrh 

na rozšíření kontrolní působnosti NKÚ na 

hospodaření právnických osob, ve které 

má stát nebo ÚSC většinovou účast. Tento 

názor byl k žádosti poslanců v minulém 

volebním období potvrzen rovněž 

Parlamentním institutem, jehož stanovisko 

na podporu ústavnosti navržené právní 

úpravy, uvádíme. 

„Při řešení je třeba si klást otázku, zda 

kontrola ze strany NKÚ může být 
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s majetkovou účastí státu nebo ÚSC jako celku, takže i ta část majetku, která je ve 

vlastnictví soukromém, bude podléhat zvýšené kontrole, kterou kontrola NKÚ 

představuje, tím dochází k narušení principu rovnosti soukromého a „veřejného“ 

vlastnictví, který zaručuje Listina základních práv a svobod v článku 11 odst. 1. 

Dále lze v návrhu shledávat nerovnost v postavení právnických osob, které mají 

majetkovou účast státu nebo ÚSC, a budou tedy podrobeny kontrole, a ostatních 

právnických osob bez takovéto účasti nebo s účastí nižší než 50 %, které kontrole 

NKÚ podrobeny nebudou. 

Dochází tak k porušení ústavně právní zásady rovného zacházení. Každé rozšíření 

kontroly právnických osob může vzhledem k výše uvedenému představovat 

omezení jejich ústavních práv. Na základě ustálené judikatury Ústavního soudu 

musí takovéto omezení projít testem přiměřenosti, v rámci něhož se hodnotí 

legitimnost cíle, který omezení sleduje, potřebnost omezení základního práva 

z hlediska šetrnosti ve vztahu k základnímu právu a přiměřenost újmy na 

základním právu ve vztahu k zamýšlenému cíli. Pokud jde o podmínku 

legitimnosti cíle, ta by u navrhované úpravy mohla být splněna, neboť zaváděné 

zvláštní povinnosti mohou být odůvodněny veřejným zájmem na řádném 

nakládání s veřejnými finančními prostředky. Pochybnosti však existují u druhé 

podmínky, tedy podmínky potřebnosti zvoleného prostředku. U dotčených 

právnických osob převládají soukromoprávní prvky a jejich vlastnictví státem či 

ÚSC nemůže automaticky odůvodňovat potřebu jejich zvýšené kontroly. Pro 

přípustnost takové kontroly musí být jasně a konkrétně prokázáno, že pro takovou 

kontrolu existují specifické důvody. Je třeba respektovat, že u dotčených 

obchodních společností lze zamýšlenou zvýšenou kontrolu dosáhnout již 

existujícími běžnými a standardními prostředky, např. prostřednictvím zákona 

o veřejných zakázkách, zákona o svobodném přístupu k informacím, zákona o 

obchodních korporacích. Nastavení kontrolního mechanismu tak musí vedle 

požadavku na transparenci též zohledňovat požadavky na ochranu oprávněných 

zájmů dotčených subjektů působících v tržním prostředí. 

Má-li novela přinést skutečně koncepční změnu ve vztahu k právnickým osobám 

soukromého práva, je třeba vycházet z nepřekročitelné teze, která stanoví, že 

kontrole podléhají pouze veřejné prostředky. Pouze tehdy je obhajitelný veřejný 

zájem na výkonu kontroly. Samotná kontrola by se měla omezit pouze na 

kontrolu zákonnosti, tedy zda kontrolovaný subjekt jedná v souladu s platným 

takového charakteru, že zasáhne do 

výkonu práv, která jsou obsažena ve 

vlastnickém právu kontrolovaného 

subjektu. NKÚ nemá žádné oprávnění k 

ovlivnění nebo omezení výkonu 

vlastnického práva vlastníka. Jeho 

pravomoci jsou v tomto směru pouze 

deklaratorního charakteru. NKÚ 

nemůže žádným způsobem omezit 

dispozice ani jiná práva k majetku, a to 

ani tehdy, pokud má pravomoc 

posuzovat účelnost, hospodárnost a 

efektivitu. Omezující vůči dispozicím s 

majetkem je pouze nepřímá hrozba 

spojená s kontrolními závěry a výroční 

zprávou NKÚ. Naproti tomu z hlediska 

ochrany veřejných prostředků je 

pravomoc NKÚ sice nezávazná, ale 

významným způsobem přispívající k 

transparentnosti hospodaření. Účelem 

rozšíření kategorie kontrolovaných 

subjektů je ochrana prostředků, které 

mají kvalifikovaný vztah k veřejným 

prostředkům, svěřených 

zprostředkovaně občany. Tento účel je 

cílem, který je všeobecně uznáván jako 

nutný, o čemž svědčí nejen existence 

podobných institucí s rozšiřujícími se 

pravomocemi v západoevropských 

státech, ale i stále se zvyšující podíl 

veřejných rozpočtů ve vztahu k HDP. 

Koncepce postavení nejvyšších 

kontrolních úřadů či kontrolních komor 
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právem. S ohledem na funkční kontrolní a sankční mechanismy soukromého 

práva je žádoucí, aby se kontrola NKÚ ve vztahu k subjektům soukromého práva 

s veřejnou majetkovou účastí omezila na to, jak stát či územně samosprávné celky 

nakládají se svou majetkovou účastí v těchto právnických osobách, nikoliv na to, 

jak tyto subjekty hospodaří se svým majetkem, který je svou povahou majetkem 

soukromým. V takto vymezeném právním rámci lze zahájit odbornou diskuzi o 

účelnosti případného rozšíření kontrolní kompetence NKÚ. 

Současně upozorňujeme, že znění § 3 odst. 1 písm. b) terminologicky neodpovídá 

platné právní úpravě obchodních korporací, která je obsažena v zákoně č. 90/2012 

Sb., o obchodních korporacích. Platná právní úprava pojem „majetková účast“ na 

právnické osobě nezná. 

je (v ČR i v jiných státech) zpracována 

tak, aby sama nezasahovala do 

vlastnické autonomie veřejnoprávního 

subjektu, ale aby přispívala k právu 

občanů na informace o veřejné správě a 

zajišťovala dodržování zákonnosti a 

hospodárnosti při hospodaření s 

prostředky. Ústavní soud v nálezu sp. 

zn. II. ÚS 451/2000 toto pojetí 

potvrzuje: NKÚ „nedisponuje 

exekutivními, příp. soudními 

pravomocemi; plní pouze funkci 

kontrolní s tím, že je oprávněn a 

povinen výsledky provedených kontrol 

zveřejnit, a tak upozornit příslušné 

orgány státní moci na nedostatky 

zjištěné při kontrole. Nemá však 

oprávnění ukládat sankce (odhlédnuto 

od sankcí za porušení procesních 

předpisů) nebo opatření k odstranění 

nedostatků. Závěry NKÚ se stávají 

toliko podnětem, případně podkladem 

pro další postup orgánů státní moci. 

Kontrolní protokol, obsahující popis 

zjištěných skutečností s uvedením 

nedostatků a označení ustanovení 

právních předpisů, které byly porušeny, 

není vykonatelným titulem, nejsou jím 

ani rozhodnutí o námitkách proti 

kontrolnímu protokolu či o odvolání 

proti rozhodnutí o námitkách. Z výše 

uvedeného vyplývá, že rozhodnutí NKÚ 

sama o sobě nemohou představovat 
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zásah do základního práva nebo 

svobody zaručené ústavním zákonem 

nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 

Ústavy ve smyslu § 72 odst. 1 písm. a) 

zákona č. 182/1993 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, ledaže by NKÚ 

překročil své kompetence.“ 

Osoby veřejného práva (§ 3a odst. 1 

návrhu) 
Pokud se týká prostředků osob 

veřejného práva, není zde žádné 

pochybnosti o tom, že rozdílné 

zacházení s majetkem v oblasti 

veřejného práva není žádným způsobem 

článkem 11 odst. 1 Listiny zakázáno. 

Pro tento majetek a tyto osoby platí celá 

řada jiných předpisů, které tyto osoby 

omezují (zákon o státním rozpočtu, 

zákony o rozpočtových pravidlech, 

zákon o hospodaření s majetkem státu, 

zákony upravující státní a veřejnou 

službu, obecní zřízení, krajské zřízení, 

zákony zakládající tyto osoby atd.) Jen a 

pouze zvláštní úprava (rozdílná od 

soukromoprávní regulace hospodaření a 

jiného disponování s majetkem) může 

zajistit, aby osoby veřejného práva, 

přesněji řečeno jejich orgány a 

zaměstnanci, hospodařili s majetkem ve 

veřejném zájmu. K čemuž je majetek 

veřejnoprávních osob výhradně svou 

podstatou určen. Z tohoto hlediska je 

rozšíření pravomocí NKÚ jen dalším 
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zvláštním veřejnoprávním předpisem, 

který veřejný zájem zajišťuje. Nemůže 

tedy být porušením rovnosti v institutu 

vlastnického práva.  

Osoby soukromého práva (§ 3a odst. 3 

návrhu)  
Pro osoby soukromého práva podle 

návrhu zákona má platit, že NKÚ smí 

kontrolovat podle ustanovení § 4 odst. 1 

návrhu jen soulad jejich hospodaření s 

právními předpisy (nikoliv aspekt 

hospodárnosti apod.) Při odpovědi na 

otázku, zda se osoby soukromého práva, 

které jsou vyjmenovány v uvedeném 

ustanovení, neocitají ve znevýhodněném 

postavení, které by odporovalo čl. 11 

odst. 1 Listiny, je třeba vycházet z 

podobných východisek, jak bylo 

uvedeno výše. Kontrolní funkce 

běžných orgánů obchodních společností 

je stanovena soukromým právem, pro 

všechny osoby stejného druhu (názvu) 

shodně. I když je majetek právnických 

osob, ovládaných veřejnoprávní 

právnickou osobou, ve stejném 

soukromoprávním postavení jako 

majetek osob, které nejsou ovládány 

veřejnoprávními korporacemi, 

neznamená to, že tento majetek a 

hospodaření s ním nesmí být 

kontrolováno ještě jinak. Vychází se z 

myšlenky, že hospodaření je vlastními 

orgány právnické osoby zabezpečováno 
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a kontrolováno shodnými mechanismy u 

všech osob stejného typu. Tento 

mechanismus je však soukromým 

právem určen pro právnické osoby, 

jejichž cílem a zájmem je vlastní rozvoj 

(povětšině zisk). Ale zájmy, které 

mohou mít zástupci veřejnoprávních 

osob, kteří obsazují řídící a kontrolní 

orgány právnické osoby, se mohou lišit 

od zájmů, které mají běžně řídící a 

kontrolní orgány v čistě soukromých 

společnostech. Jejich vztah vůči 

ovládaným právnickým osobám 

přitom musí být takový, aby byl 

zajištěn veřejný zájem při 

hospodaření s podílem ovládaným 

veřejnoprávní osobou (stejně jak bylo 

konstatováno výše u veřejnoprávních 

osob.) Z tohoto důvodu není možno 

považovat další kontrolní 

mechanismus vůči hospodaření, tedy 

mechanismus kontrolující orgány a 

zaměstnance právnické osoby, za 

bezúčelný a proto ani odporující čl. 11 

odst. 1 Listiny. Tím méně může být 

odporující ústavnímu pořádku 

kontrola jen s ohledem na tzv. 

„právnost“ hospodaření.“ 
 

 

 Zásadní připomínka 

4. K čl. I bodu 2 (§ 3a odst. 1) 
Nově vložený § 3a v odst. 1) definuje, co se pro účely tohoto zákona rozumí 

Neakceptováno. 

ROZPOR 

Účelem navrženého omezení rozsahu 
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veřejnými prostředky. V odst. 1 písm. b) je uvedeno, že se jedná o majetek 

územního samosprávného celku, s výjimkou obcí s počtem obyvatel 

nepřevyšujícím 10 000. Je třeba odmítnout zavádění nové kategorie právnických 

osob, a to obcí s méně než 10 000 obyvateli. Dělení obcí na základě jediného 

kritéria, kterým je počet obyvatel, nelze akceptovat jak z ekonomických, tak z 

právních důvodů. Z ekonomického hlediska je počet obyvatel veličinou, která 

nevypovídá o hospodářské situaci obce. Nebude neobvyklé, že obec s méně než 

10 000 obyvateli bude hospodařit i s řádově vyšším rozpočtem než obce mající 

více než 10 000 obyvatel. Typické to bude jak u obcí hraničních tedy těch, které 

mají nad 9 000 ale méně než 10 000, či u obcí, které mají více než 10 000, ale 

méně než 11 000 obyvatel, tak u obcí, které díky své geografické poloze – hory, 

přírodní rezervaci či ekonomické aktivitě – lázně, budou mít i při relativně 

nízkém počtu obyvatel významnou hospodářskou bilanci. Z právního hlediska jde 

o kritérium zjevně diskriminační. Důsledkem takové právní úpravy by bylo 

zavedení nerovného postavení mezi subjekty. 

V důvodové zprávě je uvedeno, že v souladu se zásadou efektivnosti kontroly a 

hospodárného využití kapacit Nejvyššího kontrolního úřaduje cílem návrhu 

zahrnout do jeho kontrolní působnosti pouze ty obce, kde z dosavadních 

zkušeností vyplývá, že jejich ekonomické výsledky mají významný vliv i na 

celostátní úrovni. Toto tvrzení není podloženo žádnými dalšími daty. V této 

souvislosti pro porovnání uvádíme, že z celkového počtu obcí, kterých bylo dle 

ČSÚ 6 528 k 31. 12. 2016, bylo 130 obcí s počtem obyvatel nad 10 000 (tj. 1,99 

% všech obcí).  Lze předpokládat, že stav k 31. 12. 2017 se výrazně lišit nebude. 

 

územních samosprávných celků, které 

mají podléhat kontrole NKÚ, je využít 

kapacity NKÚ při navrženém rozšíření 

jeho působnosti, co nejúčelněji a 

nejefektivněji. 

K tomu se zároveň uvádí, že na základě 

připomínkového řízení bylo přistoupeno 

ke změně ve volbě kritéria pro zařazení 

obcí do kontrolní působnosti NKÚ, a to 

tak, že kontrole by měly podléhat pouze 

obce vykonávající rozšířenou působnost. 

Navržený § 3a odst. 2 se v návaznosti na 

uvedenou změnu stal nadbytečným a byl 

z návrhu zákona vypuštěn. 

Důvodová zpráva byla v tomto směru 

upravena. 

Navrhované kritérium „obcí 

vykonávajících rozšířenou působnost“ 

koresponduje s předpokladem plánování 

systémově zaměřených kontrol. 

Nadto, za předpokladu že rozšířená 

působnost NKÚ nebude dopadat na obce, 

které nejsou obcemi s rozšířenou 

působností, lze konstatovat, že všechny 

potenciálně kontrolované subjekty jsou 

vybaveny dostatečným odborným 

personálním i technickým zázemím 

k poskytování efektivní součinnosti při 

kontrole vykonávané NKÚ. 

 

 Zásadní připomínka 

5. K čl. I bodu 2 (§ 3a odst. 3) 
V předloženém návrhu v § 3a odst. 3 je uvedena definice prostředků poskytnutých 

z veřejných rozpočtů a to tak, že se jimi rozumí prostředky poskytnuté ze státního 

Neakceptováno. 

ROZPOR 

Při definici pojmu „hospodaření s 

prostředky poskytnutými z veřejných 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAZ8DATEG)



151 

 

rozpočtu, ze státních finančních aktiv, ze státních fondů, z rozpočtů ÚSC nebo 

regionálních rad regionu soudržnosti. Samostatné vymezení pojmů „veřejné 

prostředky“ a „prostředky z veřejných rozpočtů“ zaručuje dle důvodové zprávy, 

že kontrolu hospodaření s prostředky poskytnutými z veřejných rozpočtů, bude 

moci NKÚ provádět bez ohledu na počet obyvatel ÚSC. Při vymezení definice 

prostředků poskytnutých z veřejných rozpočtů, však nelze vycházet z toho, že 

jakékoliv prostředky poskytnuté z veřejných rozpočtů, jsou i nadále prostředky 

veřejnými bez ohledu na jejich další osud. Takové pojetí je excesivní, protože by 

sem v takovém případě mohly spadat i prostředky vyplácené fyzickým osobám 

v podobě různých sociálních dávek nebo mzda vyplácena zaměstnancům ÚSC 

apod. Hospodaření s takto poskytnutými prostředky z veřejných rozpočtů by 

podléhalo dle navrhovaného ustanovení kontrole NKÚ. I v tomto případě se totiž 

jedná o prostředky poskytnuté z veřejných rozpočtů. Navržená formulace 

neodpovídá požadavku na jednoznačné vymezení textu právního předpisu. 

 

rozpočtů“ vycházel předkladatel 

z dosavadní praxe, kdy kontrole NKÚ 

podléhá nakládání s těmito prostředky jak 

u jejich poskytovatel, tak u jejich 

příjemce. 

To pokrývá navržená dikce, určující, že 

předmětem kontroly NKÚ má být 

„hospodaření“ s prostředky poskytnutými 

z veřejných rozpočtů, nikoliv pouze jejich 

„poskytnutí“. 

Pokud jde o SMO ČR uváděný možný 

excesivní výklad navrženého vymezení 

pojmu „hospodaření s prostředky 

poskytnutými z veřejných rozpočtů“, 

nakládání s veřejnými prostředky, které 

v této souvislosti zmiňuje, mohou být 

předmětem kontroly NKÚ podle 

navrženého znění § 3a odst. 1 písm. a) až 

c) u jejich poskytovatelů. NKÚ 

bezpochyby nebude zákonnost nakládání 

s těmito prostředky kontrolovat u jejich 

příjemců. 

 

 Zásadní připomínka 

6. K důvodové zprávě 
V důvodové zprávě je dále uvedeno, že navrhovaná právní úprava nemá dopady 

na rozpočty krajů a obcí. Předkladatel dále uvádí, že lze předpokládat větší tlak na 

řádné využívání veřejných prostředků obcemi a kraji a tím i vytvoření 

předpokladů pro úsporu v rámci těchto rozpočtů. Toto tvrzení předkladatele není 

doloženo žádnými daty, ze kterých by vyplývalo, že obce a kraje nevyužívají 

veřejné prostředky řádně. Rovněž tvrzení o tom, že navrhovaná úprava nebude 

mít dopad na rozpočty krajů a obcí není pravdivé. Neúměrné zatěžování 

kontrolovaných subjektů by dle předkladatele mělo být eliminováno povinností 

NKÚ šetřit práva a právem chráněné zájmy kontrolovaných osob. To, že bude 

Neakceptováno. 

ROZPOR 

Ve vztahu k subjektům, které je navrženo 

nově podrobit kontrole NKÚ, mezi které 

je navrženo zařadit i ÚSC, se ze strany 

NKÚ nebude jednat o „masivní“ nebo 

„plošnou“ kontrolní činnost u těchto 

subjektů. 

NKÚ se nebude prioritně zaměřovat na 

kontroly celkového hospodaření územních 

samosprávných celků, které jsou 
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NKÚ šetřit práva právem chráněné zájmy kontrolovaného subjektu, nemá vliv na 

povinnost kontrolovaného subjektu prostřednictvím vyčleněných zaměstnanců 

poskytovat součinnost mnohdy i v řádech desítek hodin, což vyvolá náklady na 

rozpočet ÚSC. Rovněž se uvádí, že současné výhrady týkající se množství 

prováděných kontrol některými kontrolními orgány se vztahují na kontroly 

prováděné v obecném právním režimu podle jiných právních předpisů. Uvedený 

problém se tedy netýká zákona o NKÚ. Toto tvrzení se nezakládá na pravdě. 

Vstupem dalšího subjektu do stávajícího systému kontrol, bez ohledu na právní 

základ opravňující k provedení kontroly, dojde k navýšení zátěže kontrolovaných 

subjektů. V důvodové zprávě není uveden jediný argument, který by dokládal 

mezeru v kontrolovaných oblastech, tj. že by existovala ve stávajícím systému 

oblast, která by nebyla pokryta současným kontrolním systémem. Tj. každá další 

kontrola bude jen dublovat některou z kontrol stávajících. 

 

předmětem pravidelného ročního 

přezkoumání podle zákona č. 420/2004 

Sb., o přezkoumávání hospodaření 

územních samosprávných celků a 

dobrovolných svazků obcí, ve znění 

pozdějších předpisů, ale bude provádět 

zpravidla systémově zaměřené kontrolní 

akce zařazené do plánu kontrolní činnosti 

NKÚ na základě vyhodnocení 

významnosti a aktuálnosti tématu, analýzy 

rizik odůvodňujících jejich realizaci a 

jejich předpokládaných přínosů. 

Mezi tématy připadajícími v úvahu pro 

takové kontrolní akce lze uvést např. 

rekonstrukci a modernizaci silnic II. a III. 

třídy, zajištění dopravní obslužnosti, 

sociální služby, sociální bydlení, 

infrastrukturu vodovodů a kanalizací, 

snižování rizika povodní, dostavbu 

pražského metra, podporu sportu a 

volnočasových aktivit dětí a mládeže, 

podporu kultury, památkové péče a 

cestovního ruchu aj. 

Rozsah administrativní zátěže 

potenciálních kontrolovaných osob 

významně ovlivňuje zejména rozsah 

kontrolní činnosti vykonávané u konkrétní 

kontrolované osoby, forma dokladů 

předávaných kontrolovanými osobami 

(elektronická, listinná, smíšená), možnost, 

resp. nemožnost dálkového přístupu NKÚ 

k podkladům potřebným k provedení 

kontroly, jakož i součinnost kontrolované 

osoby při výkonu kontroly.  
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S rozvojem elektronizace veřejné správy 

jsou na straně NKÚ průběžně přijímána 

vhodná opatření k redukci administrativní 

zátěže kontrolovaných osob, která spolu 

s legislativními opatřeními zavedenými do 

zákona o NKÚ s účinností od roku 2016 

(srov. ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 

166/1993 Sb.) vytváří potenciál pro další 

snižování administrativní zátěže 

kontrolovaných subjektů a minimalizaci 

fyzické přítomnosti kontrolorů NKÚ u 

kontrolované osoby. 

NKÚ standardně využívá doklady předané 

v elektronické podobě a informace, které 

jsou mu zpřístupněny v informačních 

systémech veřejné správy, popřípadě 

v provozních informačních systémech 

kontrolované osoby, jakož i v dalších 

souborech nebo aplikacích, a to již ve fázi 

přípravy plánu kontrolní činnosti a jeho 

změn. Informace získané v kontrolách 

kontrolující NKÚ v rámci zavedených 

interních postupů sdílí pro další výkon 

kontrolní činnosti. 

Efektivita kontroly je závislá na 

spolupráci s kontrolovanou osobou. Délku 

doby strávené u kontrolované osoby 

významně ovlivňuje kromě již zmíněné 

možnosti kontrolované osoby předávat 

doklady v elektronické podobě také její 

přístup k předávání požadovaných 

dokladů a poskytování informací. 

Z kontrolní praxe vyplývá, že pokud je 

kontrolovaná osoba schopna předat 
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doklady v elektronické podobě, lze za 

předpokladu efektivní spolupráce 

kontrolovaného subjektu docílit 

výrazného zkrácení fyzické přítomnost 

kontrolorů u kontrolované osoby na 

jednotky dnů. 

Nadto, za předpokladu že rozšířená 

působnost NKÚ nebude dopadat na obce, 

které nejsou obcemi s rozšířenou 

působností, lze konstatovat, že všechny 

potenciálně kontrolované subjekty jsou 

vybaveny dostatečným odborným 

personálním i technickým zázemím 

k poskytování efektivní součinnosti při 

kontrole vykonávané NKÚ. 

V současné době, kdy je kontrolní 

působnost NKÚ u územních 

samosprávných celků omezena na 

kontrolu prostředků poskytnutých ze 

státního rozpočtu nebo prostředků 

poskytnutých ze zahraničí, kontrola na 

místě u kontrolované osoby je zpravidla 

vykonávána dvoučlennou skupinou 

kontrolujících v časovém rozmezí 

průměrně dvou až deseti pracovních dnů 

fyzicky strávených u kontrolované osoby, 

v návaznosti na skutečnosti shora 

uvedené. 

Navržené opatření směřující k možnosti 

NKÚ provést kontrolu hospodaření 

s veřejnými prostředky u vybraných 

subjektů koresponduje s veřejným 

zájmem na řádném nakládání s těmito 

prostředky, přičemž se předpokládá, že 
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navržená úprava rozšíření kontrolní 

působnosti NKÚ bude mít z hlediska 

dosažení řádného nakládání s veřejnými 

prostředky rovněž preventivní funkci. 

Důvodová zpráva byla ve výše uvedeném 

směru doplněna. 

 

 Zásadní připomínka 

7. K důvodové zprávě 
V důvodové zprávě je dále uvedeno, že rozšíření kontrolní působnosti NKÚ se 

s určitým časovým zpožděním nepochybně pozitivně projeví v tom, že se 

přirozeně sníží potenciál osob jednat korupčně, neboť riziko odhalení korupčního 

jednání ze stran NKÚ se zvýší. Důvodová zpráva neuvádí, kde je spatřován 

prostor pro korupci, který nelze postihnout současným systémem kontrol. 

 

Neakceptováno. 

ROZPOR 

Podle předkladatele uvedené potenciální 

působení navrženého rozšíření kontrolní 

působnosti NKÚ i v této oblasti lze jenom 

přivítat. Z veřejného života jsou známy 

případy, kdy stávající kontrolní systémy 

případy korupčních jednání v souvislosti 

s hospodařením s veřejnými prostředky 

neodhalily. 

V této souvislosti je však nutné opětovně 

zdůraznit jednu z hlavních funkcí činnosti 

NKÚ spočívající v tom, že na základě 

jejich zjištění je veřejnost informována o 

způsobu nakládání s veřejnými prostředky 

a jím zjištěné nedostatky v této oblasti 

jsou pro veřejností zvolené zákonodárné 

orgány, jakož i pro orgány moci výkonné, 

výmazným zdrojem informací o stavu 

v této oblasti a podkladem pro přijímání 

odpovídajících opatření v případě zjištění, 

že mechanizmy hospodaření s veřejnými 

prostředky nejsou nastaveny správně nebo 

dostatečně. 

 

Sdružení místních 

samospráv České 

Zásadní připomínka 

Obecně 

Neakceptováno. 

ROZPOR 
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republiky Sdružení místních samospráv ČR požaduje zúžení navrhovaného rozšíření 

působnosti Národního kontrolního úřadu (NKÚ). A to vyloučením kontroly 

veřejných prostředků územních samosprávných celků – obcí nad 10 000 

obyvatel, jejich příspěvkových organizací, dobrovolných svazků obcí a jejich 

příspěvkových organizací a školských právnických osob, které jsou zřízeny výše 

uvedenými municipalitami nebo dobrovolnými svazky obcí; a vyloučením 

majetku právnických osob s majetkovou účastí obcí jakékoliv populační 

velikosti. 

Rozšíření působnosti NKÚ je zdůvodněno potřebou zavést do všech úrovní a částí 

veřejného sektoru v České republice efektivní hospodaření s veřejnými prostředky a 

veřejným majetkem. Současná legislativa však přímo obcím (potažmo dobrovolným 

svazkům obcí) ukládá se takto chovat, tj. s péčí řádného hospodáře. Tento princip do 

sebe již zahrnuje požadavek efektivního nakládání s veřejnými prostředky a 

majetkem obcí. Zároveň nejsou obce subjekty veřejné správy, které by měly rozsáhlé 

možnosti investic majetku a prostředků, popř. by byly náchylné k riskantnímu 

zakládání obchodních společností. Pokud se k tomuto obce přikloní, ať už samy, 

nebo v rámci svazku, obvykle právě z důvodu dosažení efektivního nakládání 

s veřejnými prostředky, např. v oblasti odpadového hospodářství, technických služeb 

apod., nebo poskytování veřejných služeb především v oblasti školství. Obce jsou 

vysoce motivovány nakládat s veřejnými prostředky efektivně a spíše se snažit o 

udržování dostatečných úspor pro případy, kdy dojde např. k náhlému propadu 

výnosů z rozpočtového určení daní, nebo je nutné obnovit, popř. vybudovat nový 

obecní majetek. 

Sdružení místních samospráv ČR dále upozorňuje, že další kontrola ze strany 

centrálního orgánu, ačkoliv nezávislého kontrolního úřadu, jen přinese zvýšení zátěže 

pro obecní samosprávy. Již dnes jsou obce kontrolovány různými subjekty veřejné 

správy podle zákona o obcích, zákona o finanční kontrole, zákona o přezkoumávání 

hospodaření územně samosprávných celků, zákona o rozpočtových pravidlech nebo 

zákona o rozpočtových pravidlech územně samosprávných celků. Nově navrhovaná 

kontrola by jen nadbytečně znásobila množství povinností, které již dnes fakticky 

plní podle jiných právních předpisů. 

Nezanedbatelné jsou i předpokládané náklady novely zákona. Podle důvodové 

zprávy musí dojít k případnému navýšení počtu zaměstnanců NKÚ, a to znamená 

navýšení nákladů úřadu o cca 6,5 mil. Kč za první tři roky účinnosti novely zákona. 

Vzhledem k počtu subjektů, které by měly 

podle navržené právní úpravy nově 

podléhat kontrole NKÚ nelze, i přes 

navržené navýšení počtu členů a 

zaměstnanců NKÚ, počítat s velkou 

četností kontrol NKÚ u obcí. 

Ve vztahu k ÚSC, které je navrženo nově 

podrobit kontrole NKÚ, se ze strany 

NKÚ nebude jednat o „masivní“ nebo 

„plošnou“ kontrolní činnost. 

NKÚ se nebude prioritně zaměřovat na 

kontroly celkového hospodaření 

územních samosprávných celků, které 

jsou předmětem pravidelného ročního 

přezkoumání podle zákona č. 420/2004 

Sb., o přezkoumávání hospodaření 

územních samosprávných celků a 

dobrovolných svazků obcí, ve znění 

pozdějších předpisů, ale bude provádět 

zpravidla systémově zaměřené kontrolní 

akce zařazené do Plánu kontrolní činnosti 

NKÚ na základě vyhodnocení 

významnosti a aktuálnosti tématu, 

analýzy rizik odůvodňujících jejich 

realizaci a jejich předpokládaných 

přínosů.  

Mezi tématy připadajícími v úvahu pro 

takové kontrolní akce lze uvést např. 

rekonstrukci a modernizaci silnic II. a III. 

třídy, zajištění dopravní obslužnosti, 

sociální služby, sociální bydlení, 

infrastrukturu vodovodů a kanalizací, 

snižování rizika povodní, dostavbu 

pražského metra, podporu sportu a 
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To přímo míří proti cíli veřejného sektoru na snížení zaměstnanců a finančních 

nákladů na jejich platy. 

volnočasových aktivit dětí a mládeže, 

podporu kultury, památkové péče a 

cestovního ruchu aj. 

Rozsah administrativní zátěže 

potenciálních kontrolovaných osob 

významně ovlivňuje zejména rozsah 

kontrolní činnosti vykonávané u 

konkrétní kontrolované osoby, forma 

dokladů předávaných kontrolovanými 

osobami (elektronická, listinná, smíšená), 

možnost, resp. nemožnost dálkového 

přístupu NKÚ k podkladům potřebným k 

provedení kontroly, jakož i součinnost 

kontrolované osoby při výkonu kontroly.  

S rozvojem elektronizace veřejné správy 

jsou na straně NKÚ průběžně přijímána 

vhodná opatření k redukci administrativní 

zátěže kontrolovaných osob, která spolu 

s legislativními opatřeními zavedenými do 

zákona o NKÚ s účinností od roku 2016 

(srov. ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 

166/1993 Sb.) vytváří potenciál pro další 

snižování administrativní zátěže 

kontrolovaných subjektů a minimalizaci 

fyzické přítomnosti kontrolorů NKÚ u 

kontrolované osoby. 

NKÚ standardně využívá doklady předané 

v elektronické podobě a informace, které 

jsou mu zpřístupněny v informačních 

systémech veřejné správy, popřípadě 

v provozních informačních systémech 

kontrolované osoby, jakož i v dalších 

souborech nebo aplikacích, a to již ve fázi 

přípravy plánu kontrolní činnosti a jeho 
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změn. Informace získané v kontrolách 

kontrolující NKÚ v rámci zavedených 

interních postupů sdílí pro další výkon 

kontrolní činnosti. 

Efektivita kontroly je závislá na 

spolupráci s kontrolovanou osobou. Délku 

doby strávené u kontrolované osoby 

významně ovlivňuje kromě již zmíněné 

možnosti kontrolované osoby předávat 

doklady v elektronické podobě také její 

přístup k předávání požadovaných 

dokladů a poskytování informací. 

Z kontrolní praxe vyplývá, že pokud je 

kontrolovaná osoba schopna předat 

doklady v elektronické podobě, lze za 

předpokladu efektivní spolupráce 

kontrolovaného subjektu docílit 

výrazného zkrácení fyzické přítomnost 

kontrolorů u kontrolované osoby na 

jednotky dnů. 

Nadto, za předpokladu že rozšířená 

působnost NKÚ nebude dopadat na obce, 

které nejsou obcemi s rozšířenou 

působností, lze konstatovat, že všechny 

potenciálně kontrolované subjekty jsou 

vybaveny dostatečným odborným 

personálním i technickým zázemím 

k poskytování efektivní součinnosti při 

kontrole vykonávané NKÚ. 

V současné době, kdy je kontrolní 

působnost NKÚ u územních 

samosprávných celků omezena na 

kontrolu prostředků poskytnutých ze 

státního rozpočtu nebo prostředků 
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poskytnutých ze zahraničí, kontrola na 

místě u kontrolované osoby je zpravidla 

vykonávána dvoučlennou skupinou 

kontrolujících v časovém rozmezí 

průměrně dvou až deseti pracovních dnů 

fyzicky strávených u kontrolované osoby, 

v návaznosti na skutečnosti shora 

uvedené. 

Navržené opatření směřující k možnosti 

NKÚ provést kontrolu hospodaření 

s veřejnými prostředky u vybraných 

subjektů koresponduje s veřejným 

zájmem na řádném nakládání s těmito 

prostředky, přičemž se předpokládá, že 

navržená úprava rozšíření kontrolní 

působnosti NKÚ bude mít z hlediska 

dosažení řádného nakládání s veřejnými 

prostředky rovněž preventivní funkci. 

 

Českomoravská 

konfederace 

odborových svazů 

Zásadní připomínka 

Obecně  

Pokud v návrhu novely zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu zůstane v nově 

navrhovaném § 3a výjimka pro obce do 10 000 obyvatel, ČMKOS s návrhem zákona 

souhlasí a nemá k němu připomínky. 

 

Akceptováno jinak. 

Bylo přistoupeno ke změně ve volbě 

kritéria pro zařazení obcí do kontrolní 

působnosti NKÚ, a to tak, že kontrole by 

měly podléhat pouze obce vykonávající 

rozšířenou působnost. Nicméně zůstává 

zachován úmysl okruh ÚSC, které by 

měly nově podléhat kontrole NKÚ 

omezit, a zájmu využití kapacity NKÚ při 

navrženém rozšíření jeho působnosti, co 

nejúčelněji a nejefektivněji. 

Jedná se opět o obce většího rozsahu 

s vyšším počtem obyvatel a kromě toho i 

rozsáhlejší agendou, kterou zabezpečují, a 

je zde tedy předpoklad, že kontrola NKÚ 
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u těchto subjektů bude vhodným a 

dostačujícím prostředkem k získání 

potřebných informací k vyhodnocení 

stávajícího systému kontroly nakládání 

těchto subjektů s veřejnými prostředky, 

což je jeden z hlavních cílů činnosti 

NKÚ. Zároveň tyto obce již disponují 

administrativním aparátem dostatečným 

k poskytnutí plné součinnosti při výkonu 

kontroly NKÚ, aniž by to jakkoli omezilo 

kontinuální výkon působnosti obce. 

 

Hospodářská komora 

České republiky 

Zásadní připomínka 

1. Obecně 

Po procesní stránce nelze akceptovat skutečnost, že předložený návrh 

neobsahuje zhodnocení dopadů regulace. V souladu s čl. 3.8 Obecných zásad 

pro hodnocení dopadů regulace se RIA nezpracovává pouze v taxativně 

vyjmenovaných případech (předložený návrh mezi ně ovšem nepatří). S ohledem 

na významný dopad do fungování značného množství subjektů, které by přijetí 

návrhu znamenalo, je zcela nezbytné analýzu RIA zpracovat. Jedině tak lze 

alespoň rámcově vymezit důsledky nové regulace a její dopady na 

konkurenceschopnost dotčených firem. Na tuto skutečnost ostatně bylo 

poukazováno již v minulosti, kdy byl podobný návrh předložen též bez 

zpracované RIA. 

Důvodová zpráva zcela opomíjí finanční dopady na kontrolované subjekty. 

Příprava podkladů a realizace další, nové kontroly bude vždy znamenat 

organizační a finanční zátěž, a tudíž omezení jejich vlastní, zpravidla 

podnikatelské, činnosti. 

 

Neakceptováno. 

ROZPOR 

Návrh zákona navazuje na současně 

předložený návrh novely ústavního 

zákona, a to novely Ústavy ČR, kterou má 

být rozšířena kontrolní působnost Ústavou 

založeného nejvyššího nezávislého 

kontrolního orgánu – Nejvyššího 

kontrolního úřadu. 

K novelizaci Ústavy ČR bylo přistoupeno 

za účelem naplnění jednoho ze závazků 

vlády obsaženého v jejím Programovém 

prohlášení, a to podrobení hospodaření 

územních samosprávných celků a veřejně 

vlastněných obchodních společností 

kontrole NKÚ. 

V zájmu co nejmenšího zatížení subjektů, 

které mají nově kontrole NKÚ podléhat, 

jakož i v zájmu maximálně efektivního 

využití kapacit Nejvyššího kontrolního 

úřadu, je navrženo neprobovat kontrole 

všechny relevantní subjekty, tak jak by to 
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plynulo z cit. Programového prohlášení 

vlády, nýbrž jen ty subjekty, které jsou z 

hlediska dosažení řádného a 

transparentního nakládání s veřejnými 

prostředky nejvýznamnější. 

Návrh zákona je „prováděcím“ právním 

předpisem k současně předloženému 

návrhu na ústavní změnu spočívající v 

rozšíření kontrolní působnosti NKÚ, 

k němuž se RIA podle bodu 3.8 písm. a) 

Obecných zásad pro hodnocení dopadů 

regulace (RIA) nezpracovává. Při 

schvalování Plánu legislativních prací 

vlády na zbývající část roku 2018 vláda 

současně podle bodu 3.8 písm. e) a bodu 

5.2 Obecných zásad pro hodnocení 

dopadů regulace (RIA) rozhodla o tom, že 

se k tomuto návrhu zákona RIA 

zpracovávat nebude. Předkladatel tedy 

postupoval v souladu s rozhodnutím 

vlády, kterým schválila uvedený plán 

legislativních prací vlády (usnesení vlády 

ze dne 7. 2. 2018 č. 91). 

Věci, které HK ČR postrádá v důvodové 

zprávě, byly do ní doplněny. 

 

 Zásadní připomínka 

2. Obecně 

Po věcné stránce nelze návrh akceptovat především kvůli jeho rozporu 

s ústavně zaručenými právy. 

Listina základních práv a svobod garantuje rovnost v právech a zákaz 

diskriminace. Navržené rozšíření kontrolní činnosti NKÚ však vytváří faktickou i 

právní nerovnost mezi subjekty soukromého práva, z nichž některé (s majetkovou 

účastí státu/územně samosprávného celku) budou podléhat jeho kontrolní 

Neakceptováno. 

ROZPOR 

Předkladatel neshledává navrženou právní 

úpravu ústavně nekonformní, což potvrdil 

i Parlamentní institut k žádosti ústavně 

právního výboru Poslanecké sněmovny 

při projednávání obdobné právní úpravy 

rozšíření kontrolní působnosti NKÚ 
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pravomoci a jiné (vlastněné pouze soukromými vlastníky) nikoli. Rozšíření 

kontroly rovněž založí nerovnost mezi samotnými vlastníky právnických osob, 

typicky obchodních korporací. Důsledkem navržené právní úpravy proto bude též 

zásah do ústavně zaručeného vlastnického práva a svobody podnikání. Návrh tak 

ohrožuje základní principy demokratického právního státu. 

Do jisté míry dochází i ke kolizi výše zmíněných ústavně zaručených práv s 

dalším, ústavou garantovaným právem, a to právem na informace. V tomto směru 

je předložená novela jak zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, tak ústavního 

zákona č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, další z řady novel právních předpisů1, které cílí 

na vyšší transparentnost při nakládání s veřejnými prostředky, potažmo ochranu 

veřejného zájmu na transparentnosti hospodaření s veřejnými prostředky. 

Při zvažování, které právo „zvítězí“, činy nejvyšší soudní instance ČR vždy tzv. 

test proporcionality, při kterém zjišťují, zda není jednomu základnímu právu 

dávána neoprávněně přednost před druhým, přičemž musí být současně 

šetřeno smyslu a podstaty základních práv.  

Obdobný test by měl učinit předkladatel právě při hodnocení dopadů navrhované 

regulace a kvantifikovat dopady nové regulace, podle které má převážit veřejný 

zájem na transparentnosti (jinými slovy rozšíření spektra kontrol) nad fiskálními 

zájmy státu coby vlastníka obchodních korporací, jejichž podstatou je podnikání, 

tedy generování zisku. U právnických osob založených ve veřejném zájmu (tedy 

nepodnikajících) lze oba požadavky do jisté míry sladit, u právnických osob – 

podnikatelů kolizi z povahy věci odstranit nelze a je nutné stanovit, které právo 

„zvítězí“. 

Inspirativní je v tomto smyslu stanovisko vlády ke sněmovnímu tisku č. 50 

(novela zákona o svobodném přístupu k informacím a zákona o registru smluv), 

které zdůrazňuje, že nastavení „kontrolního mechanismu vedle požadavku na 

transparenci musí též zohledňovat požadavky na ochranu oprávněných zájmů 

dotčených subjektů působících v tržním prostředí.“ Jinými slovy zdůrazňuje 

obchodní povahu právnických osob s majetkovou účastí státu/územního 

samosprávného celku. Vláda tuto tezi dále rozvíjí, když konstatuje, že „s ohledem 

na významné důsledky změny právní úpravy pro postavení dotčených 

v předchozím volebním období PS, jakož 

i legislativní orgány vlády a Poslanecká 

sněmovna samotná, která v tomto 

předchozím volebním období oba návrhy 

zákonu obsahující právní rámec tohoto 

rozšíření schválila. 

Kromě toho je v návrh zákona obsažena 

speciální úprava předmětu kontroly NKÚ 

u ÚSC a dalších subjektů, jejichž 

hospodaření je nově navrženo podrobit 

kontrole NKÚ, a to legalita tohoto 

hospodaření. 

Cílem kontrol samosprávy ze strany NKÚ 

tak nebude posuzování jejích politických 

rozhodnutí v rámci nakládání s veřejnými 

prostředky, což představuje i posuzování 

účelnosti a hospodárnosti vynakládání 

těchto prostředků ÚSC. 

 

                                                           
1 Zmiňme například poslanecký návrh (sněmovní tisk 50) novely zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací a zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv, které 
navrhují rozšíření informačních povinností i na majetek, který z povahy věci nemůže spadat pod definici veřejných prostředků.  
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právnických osob v rámci hospodářské soutěže a s tím spojené možné 

ohrožení fiskálních zájmů státu, potažmo majetkových zájmů územně 

samosprávných celků, je na místě velmi zdrženlivý přístup“. 

Připomeňme, že materiál je vládním návrhem, tím spíše by výše uvedené teze 

měly být při vypořádání připomínek aplikovány. 

Dalším stěžejním důvodem pro zamítnutí navržené úpravy je skutečnost, že 

neřeší existující multiplicitu veřejnoprávních kontrol. Uveďme například 

kontroly za strany poskytovatele dotace (zde je na duplicitu kontroly 

poskytovatelů a finanční správy poukazováno dlouhodobě), dohled Úřadu pro 

ochranu hospodářské soutěže v oblasti zadávání veřejných zakázek, u municipalit 

potom kontroly výkonu samostatné a přenesené působnosti, přezkumy 

hospodaření a systém finanční kontroly. Předkladatel zcela opominul předložit 

celkovou analýzu (i) kontrol, kterým se podrobují subjekty, u nichž by měl NKÚ 

kontrolu provádět, (ii) nedostatků stávajících kontrol a (iii) především výše 

zmíněné multiplicity. 

U osob soukromého práva navíc existuje funkční a praxí plně akceptovaný model 

vnitřní kontroly (viz detailní rozbor níže v textu). 

Důvodová zpráva neobsahuje věcné argumenty pro nezbytnost rozšíření 

kontrolních kompetencí Nejvyššího kontrolního úřadu a omezuje se na formální 

důvody opřené o Limskou deklaraci z roku 1977. Připomeňme, že Limská 

deklarace byla zpracována sdružením nejvyšších kontrolních institucí a není 

právně závazná. Obsahuje doporučení, která mají zajistit nezávislost kontrolních 

orgánů při kontrole dodržování zásady hospodárnosti, účelnosti a efektivity 

nakládání s veřejnými prostředky. 

Ostatně problematika kontroly veřejných financí byla v minulém volebním 

období řešena nejen v souvislosti s možným rozšířením pravomocí NKÚ. Do 

legislativního procesu zamířil zcela nový zákon o řízení a kontrole veřejných 

financí, který nakonec zamítl Senát. Důvodem pro jeho zamítnutí byla obava, že 

přinese více administrativy, nikoli efektivnější kontrolu. Stejné obavy panují ve 

vztahu k návrhu na rozšíření kompetencí NKÚ. 

Závěrem lze konstatovat, že vládní návrh novely zákona o NKÚ je třeba 

zamítnout, neboť: 

1. zasahuje do ústavně zaručených práv: práva vlastnit majetek, svobody 

podnikání a porušuje obecné principy rovnosti v právech a zákazu diskriminace,  
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2. nezakládá možnost účinné obrany proti kontrolním závěrům NKÚ, 

3. neřeší duplicitu, resp. multiplicitu již existujících veřejnoprávních kontrol, 

4. nezohledňuje funkční kontrolní a sankční mechanismy soukromého práva. 

Má-li novela přinést skutečně koncepční změnu ve vztahu k právnickým osobám 

soukromého práva, je třeba vycházet z nepřekročitelné teze, která stanoví, že 

kontrole podléhají pouze veřejné prostředky. Pouze tehdy je obhajitelný 

veřejný zájem na výkonu kontroly. Samotná kontrola by se měla omezit pouze 

na kontrolu zákonnosti, tedy zda kontrolovaný subjekt jedná v souladu 

s platným právem. 

S ohledem na funkční kontrolní a sankční mechanismy soukromého práva je 

žádoucí, aby se kontrola NKÚ ve vztahu k subjektům soukromého práva 

s veřejnou majetkovou účastí omezila na to, jak stát či územně samosprávné celky 

nakládají se svou majetkovou účastí v těchto právnických osobách, nikoliv na to, 

jak tyto subjekty hospodaří se svým majetkem, který je svou povahou majetkem 

soukromým. 

V takto vymezeném právním rámci lze zahájit odbornou diskuzi o účelnosti 

případného rozšíření kontrolní kompetence NKÚ. 

 

 Zásadní připomínka 

3. K čl. I bodu 1 (§ 3 odst. 1) 
Navrhujeme ponechat stávající znění. 

Odůvodnění:  

Rozšíření kontrolní pravomoci NKÚ na právnické osoby2 s majetkovou účastí 

státu nebo územního samosprávného celku je nekoncepční. Navrhované řešení 

v zásadě stírá rozdíl mezi soukromým a veřejným právem. Přestože jde o dělení 

do jisté míry teoretické, má zásadní dopad na aplikační praxi, a proto jej nelze 

akceptovat. Nejprve je třeba jasně vymezit státní majetek, který uvedené 

právnické osoby spravují, resp. způsob, jakým s ním nakládají, neboť jedině státní 

majetek může být předmětem kontroly NKÚ. Proto je zcela zásadní v každém 

jednotlivém případě stanovit, zda se jedná o majetek, který je z povahy věci 

Neakceptováno. 

ROZPOR 

K námitkám a návrhům HK ČR v jí 

uváděném směru se rovněž k žádosti 

poslanců v minulém volebním období 

vyjadřoval Parlamentní institut. Níže 

uvádíme jeho stanovisko, ze kterého 

vyplývá, že je možné podrobit kontrole 

NKÚ hospodaření předmětných 

právnických osob jako celku. 

„Při řešení je třeba si klást otázku, zda 

                                                           
2 Jedná se téměř výhradně o akciové společnosti podřízené právní úpravě zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
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majetkem právnické osoby či zda se jedná o majetkový podíl státu (v roli 

akcionáře), a tedy o veřejné prostředky. Je třeba zdůraznit, že majetkový podíl 

státu má podobu akcií, které jsou státním majetkem. Má-li být prováděna kontrola 

veřejných prostředků, pak by to měla být právě kontrola nakládání s akciemi, 

potažmo s dividendami, které jsou příjmem státního rozpočtu.  

Dále je třeba poukázat na skutečnost, že osoby soukromého práva, které se řídí 

především občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích, 

mají těmito právními předpisy stanovené vlastní bezpečnostní a 

odpovědnostní mechanismy. Ty se vztahují jak na statutární orgány, které jsou 

povinny jednat s péčí řádného hospodáře, tak na kontrolní orgány, typicky dozorčí 

radu, které dohlíží na řádné hospodaření. 

Dle současné právní úpravy proti kontrolním závěrům NKÚ nelze podat 

účinné opravné prostředky a vyjádřit tak nesouhlas s jejich obsahem. 

Projednávaná novela tento koncept nemění. Kontrolní zjištění učiněná 

v kontrolních závěrech NKÚ mohou vyvolat odpovědnost statutárních orgánů či 

jejich členů, proto je nemožnost obrany proti obsahu těchto závěrů 

neakceptovatelná. Přitom právo na soudní, případně jinou ochranu, je jedním 

z pilířů demokratického právního státu. Toto právo by však navržená koncepce 

výrazně omezila. 

 

kontrola ze strany NKÚ může být 

takového charakteru, že zasáhne do 

výkonu práv, která jsou obsažena ve 

vlastnickém právu kontrolovaného 

subjektu. NKÚ nemá žádné oprávnění k 

ovlivnění nebo omezení výkonu 

vlastnického práva vlastníka. Jeho 

pravomoci jsou v tomto směru pouze 

deklaratorního charakteru. NKÚ 

nemůže žádným způsobem omezit 

dispozice ani jiná práva k majetku, a to 

ani tehdy, pokud má pravomoc 

posuzovat účelnost, hospodárnost a 

efektivitu. Omezující vůči dispozicím s 

majetkem je pouze nepřímá hrozba 

spojená s kontrolními závěry a výroční 

zprávou NKÚ. Naproti tomu z hlediska 

ochrany veřejných prostředků je 

pravomoc NKÚ sice nezávazná, ale 

významným způsobem přispívající k 

transparentnosti hospodaření. Účelem 

rozšíření kategorie kontrolovaných 

subjektů je ochrana prostředků, které 

mají kvalifikovaný vztah k veřejným 

prostředkům, svěřených 

zprostředkovaně občany. Tento účel je 

cílem, který je všeobecně uznáván jako 

nutný, o čemž svědčí nejen existence 

podobných institucí s rozšiřujícími se 

pravomocemi v západoevropských 

státech, ale i stále se zvyšující podíl 

veřejných rozpočtů ve vztahu k HDP. 

Koncepce postavení nejvyšších 
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kontrolních úřadů či kontrolních komor 

je (v ČR i v jiných státech) zpracována 

tak, aby sama nezasahovala do 

vlastnické autonomie veřejnoprávního 

subjektu, ale aby přispívala k právu 

občanů na informace o veřejné správě a 

zajišťovala dodržování zákonnosti a 

hospodárnosti při hospodaření s 

prostředky. Ústavní soud v nálezu sp. 

zn. II. ÚS 451/2000 toto pojetí 

potvrzuje: NKÚ „nedisponuje 

exekutivními, příp. soudními 

pravomocemi; plní pouze funkci 

kontrolní s tím, že je oprávněn a 

povinen výsledky provedených kontrol 

zveřejnit, a tak upozornit příslušné 

orgány státní moci na nedostatky 

zjištěné při kontrole. Nemá však 

oprávnění ukládat sankce (odhlédnuto 

od sankcí za porušení procesních 

předpisů) nebo opatření k odstranění 

nedostatků. Závěry NKÚ se stávají 

toliko podnětem, případně podkladem 

pro další postup orgánů státní moci. 

Kontrolní protokol, obsahující popis 

zjištěných skutečností s uvedením 

nedostatků a označení ustanovení 

právních předpisů, které byly porušeny, 

není vykonatelným titulem, nejsou jím 

ani rozhodnutí o námitkách proti 

kontrolnímu protokolu či o odvolání 

proti rozhodnutí o námitkách. Z výše 

uvedeného vyplývá, že rozhodnutí NKÚ 
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sama o sobě nemohou představovat 

zásah do základního práva nebo 

svobody zaručené ústavním zákonem 

nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 

Ústavy ve smyslu § 72 odst. 1 písm. a) 

zákona č. 182/1993 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, ledaže by NKÚ 

překročil své kompetence.“ 

Osoby veřejného práva (§ 3a odst. 1 

návrhu) 
Pokud se týká prostředků osob 

veřejného práva, není zde žádné 

pochybnosti o tom, že rozdílné 

zacházení s majetkem v oblasti 

veřejného práva není žádným způsobem 

článkem 11 odst. 1 Listiny zakázáno. 

Pro tento majetek a tyto osoby platí celá 

řada jiných předpisů, které tyto osoby 

omezují (zákon o státním rozpočtu, 

zákony o rozpočtových pravidlech, 

zákon o hospodaření s majetkem státu, 

zákony upravující státní a veřejnou 

službu, obecní zřízení, krajské zřízení, 

zákony zakládající tyto osoby atd.) Jen a 

pouze zvláštní úprava (rozdílná od 

soukromoprávní regulace hospodaření a 

jiného disponování s majetkem) může 

zajistit, aby osoby veřejného práva, 

přesněji řečeno jejich orgány a 

zaměstnanci, hospodařili s majetkem ve 

veřejném zájmu. K čemuž je majetek 

veřejnoprávních osob výhradně svou 

podstatou určen. Z tohoto hlediska je 
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rozšíření pravomocí NKÚ jen dalším 

zvláštním veřejnoprávním předpisem, 

který veřejný zájem zajišťuje. Nemůže 

tedy být porušením rovnosti v institutu 

vlastnického práva.  

Osoby soukromého práva (§ 3a odst. 3 

návrhu)  
Pro osoby soukromého práva podle 

návrhu zákona má platit, že NKÚ smí 

kontrolovat podle ustanovení § 4 odst. 1 

návrhu jen soulad jejich hospodaření s 

právními předpisy (nikoliv aspekt 

hospodárnosti apod.) Při odpovědi na 

otázku, zda se osoby soukromého práva, 

které jsou vyjmenovány v uvedeném 

ustanovení, neocitají ve znevýhodněném 

postavení, které by odporovalo čl. 11 

odst. 1 Listiny, je třeba vycházet z 

podobných východisek, jak bylo 

uvedeno výše. Kontrolní funkce 

běžných orgánů obchodních společností 

je stanovena soukromým právem, pro 

všechny osoby stejného druhu (názvu) 

shodně. I když je majetek právnických 

osob, ovládaných veřejnoprávní 

právnickou osobou, ve stejném 

soukromoprávním postavení jako 

majetek osob, které nejsou ovládány 

veřejnoprávními korporacemi, 

neznamená to, že tento majetek a 

hospodaření s ním nesmí být 

kontrolováno ještě jinak. Vychází se z 

myšlenky, že hospodaření je vlastními 
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orgány právnické osoby zabezpečováno 

a kontrolováno shodnými mechanismy u 

všech osob stejného typu. Tento 

mechanismus je však soukromým 

právem určen pro právnické osoby, 

jejichž cílem a zájmem je vlastní rozvoj 

(povětšině zisk). Ale zájmy, které 

mohou mít zástupci veřejnoprávních 

osob, kteří obsazují řídící a kontrolní 

orgány právnické osoby, se mohou lišit 

od zájmů, které mají běžně řídící a 

kontrolní orgány v čistě soukromých 

společnostech. Jejich vztah vůči 

ovládaným právnickým osobám 

přitom musí být takový, aby byl 

zajištěn veřejný zájem při 

hospodaření s podílem ovládaným 

veřejnoprávní osobou (stejně jak bylo 

konstatováno výše u veřejnoprávních 

osob.) Z tohoto důvodu není možno 

považovat další kontrolní 

mechanismus vůči hospodaření, tedy 

mechanismus kontrolující orgány a 

zaměstnance právnické osoby, za 

bezúčelný a proto ani odporující čl. 11 

odst. 1 Listiny. Tím méně může být 

odporující ústavnímu pořádku 

kontrola jen s ohledem na tzv. 

„právnost“ hospodaření.“ 
 

 Zásadní připomínka 

4. K čl. I bodu 2 (§ 3a) 
Navrhujeme dotčené ustanovení vypustiti bez náhrady. 

Neakceptováno. 

ROZPOR 

Účelem navrženého omezení rozsahu 
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Odůvodnění: 

Nad rámec argumentů uvedených výše u připomínky č. 1 je třeba odmítnout 

zavádění nové kategorie právnických osob, a to obcí s méně než 10 000 obyvateli. 

Dělení obcí na základě jediného kritéria, kterým je počet obyvatel, nelze 

akceptovat jak z ekonomických, tak z právních důvodů. 

Z ekonomického hlediska je počet obyvatel veličinou, která nevypovídá o 

hospodářské situaci obce. Nebude neobvyklé, že obec s méně než 10 000 

obyvateli bude hospodařit i s řádově vyšším rozpočtem než obce mající více než 

10 000 obyvatel. Typické to bude jak u obcí hraničních tedy těch, které mají nad 

9 000, ale méně než 10 000, či u obcí, které mají více než 10 000, ale méně než 

11 000 obyvatel, tak u obcí, které díky své geografické poloze – hory, přírodní 

rezervaci či ekonomické aktivitě – lázně, budou mít i při relativně nízkém počtu 

obyvatel významnou hospodářskou bilanci. 

Z právního hlediska jde o kritérium zjevně diskriminační a zcela neodůvodnitelné. 

Důsledkem takové právní úpravy by bylo zavedení nerovného postavení mezi 

subjekty. V tomto směru by navržená úprava neobstála v testu ústavnosti. 

 

územních samosprávných celků, které 

mají podléhat kontrole NKÚ, je využít 

kapacity NKÚ při navrženém rozšíření 

jeho působnosti, co nejúčelněji a 

nejefektivněji. 

K tomu se zároveň uvádí, že na základě 

připomínkového řízení bylo přistoupeno 

ke změně ve volbě kritéria pro zařazení 

obcí do kontrolní působnosti NKÚ, a to 

tak, že kontrole by měly podléhat pouze 

obce vykonávající rozšířenou působnost. 

V návaznosti na to byl pro nadbytečnost 

vypuštěn navržený § 3a odst. 2. 

Jedná se opět o obce většího rozsahu 

s vyšším počtem obyvatel a kromě toho i 

rozsáhlejší agendou, kterou zabezpečují, a 

je zde tedy předpoklad, že kontrola NKÚ 

u těchto subjektů bude vhodným a 

dostačujícím prostředkem k získání 

potřebných informací k vyhodnocení 

stávajícího systému kontroly nakládání 

těchto subjektů s veřejnými prostředky, 

což je jeden z hlavních cílů činnosti 

NKÚ. Zároveň tyto obce již disponují 

administrativním aparátem dostatečným 

k poskytnutí plné součinnosti při výkonu 

kontroly NKÚ, aniž by to jakkoli omezilo 

kontinuální výkon působnosti obce. 

Navržené opatření směřující k možnosti 

NKÚ provést kontrolu hospodaření 

s veřejnými prostředky u vybraných 

subjektů koresponduje s veřejným 

zájmem na řádném nakládání s těmito 

prostředky, přičemž se předpokládá, že 
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navržená úprava rozšíření kontrolní 

působnosti NKÚ bude mít z hlediska 

dosažení řádného nakládání s veřejnými 

prostředky rovněž významnou 

preventivní funkci. 

Zároveň je nutno konstatovat, že 

jakékoliv jiná omezení by vždy taktéž 

vzbuzovala obdobné otázky. 

 

 Zásadní připomínka 

5. K čl. I bodu 2 (§ 3a odst. 4) 
Navrhujeme dotčené ustanovení upravit následovně: 

„(4) Právnickou osobou s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného 

celku se pro účely tohoto zákona rozumí právnická osoba, ve které je má stát 

nebo územní samosprávný celek výlučným vlastníkem.uvedený v odstavci 1 písm. 

b) nebo právnická osoba uvedená v odstavci 1 písm. c) více než 50% majetkovou 

účast; má-li v právnické osobě majetkovou účast zároveň stát, územní 

samosprávný celek uvedený v odstavci 1 písm. b) nebo právnická osoba uvedená v 

odstavci 1 písm. c), jejich podíly se pro účely určení uvedené hranice sčítají. Při 

určení výše majetkové účasti se vychází ze stavu k 1. lednu kalendářního roku, 

který bezprostředně předchází kalendářnímu roku, v němž se schvaluje příslušný 

plán kontrolní činnosti. Při vymezení období, které bude předmětem kontroly, se 

k tomuto stavu nepřihlíží.“. 

Odůvodnění: 

Původní návrh zavádí faktické dělení na soukromé právnické osoby s majetkovou 

účastí státu/územního samosprávného celku a bez takové účasti. Ze stejných 

důvodů, pro které nelze akceptovat rozdělení obcí na 2 kategorie dle počtu 

obyvatel (viz připomínka č. 2 výše), nelze akceptovat klasifikaci podnikatelů na 

základě kritéria vlastníka. Takový přístup je jednoznačně diskriminační. 

Zavedení takové klasifikace by založilo nerovnost i mezi vlastníky - akcionáři, 

neboť by došlo k významnému zvýhodnění majoritního akcionáře. Zatímco 

majoritní akcionář by mohl dávat podnět ke kontrole a získat přístup 

k dokumentaci, minoritní akcionáři by toto oprávnění automaticky neměli. 

Dostala by se tak do rozporu veřejnoprávní úprava se soukromoprávní, která 

Neakceptováno. 

ROZPOR 

Navržený rozsah právnických osob, ve 

kterých má stát nebo USC většinovou 

majetkovou účast koresponduje se 

závazkem vlády podrobit tyto subjekty 

kontrole NKÚ. 

Účelem navrženého zákonného omezení 

rozsahu těchto právnických osob, které 

mají podléhat kontrole NKÚ, je využít 

kapacity NKÚ při navrženém rozšíření 

jeho kontrolní působnosti, co nejúčelněji a 

nejefektivněji. 

K námitce neústavnosti odkazujeme na 

výše uvedená stanoviska k obdobné 

připomínce HK ČR. 
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stanoví, že obchodní korporace musí jednat se všemi vlastníky - akcionáři stejně 

bez ohledu na velikost jejich podílu. Statutární orgány by se tak dostaly do patové 

situace a obtížně by plnily povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. 

Je třeba zdůraznit, že minoritní akcionáři mají legitimní nárok na ochranu své 

investice. Zavedením nové kontroly ze strany NKÚ by však tato ochrana byla 

oslabena a je zde reálné riziko (z)maření investice jak české, tak zahraničí. 

Kontrola NKÚ tak může ohrozit podnikatelskou aktivitu a v důsledku i 

hospodářské výsledky. 

Zavedení dodatečné kontroly tudíž může paradoxně vést k opačnému než 

zamýšlenému účinku. Místo toho, aby se obchodní korporace chovala efektivně a 

generovala zisk, který se stane součástí veřejných rozpočtů, přijme konzervativní 

přístup k podnikatelské činnosti a bude činit opatření pro minimalizaci rizik 

plynoucích z kontrol. Taková opatření mohou v důsledku snížit její 

konkurenceschopnost, zhoršit hospodářské výsledky a snížit příjmy veřejných 

rozpočtů. 

Navržená definice má i ústavněprávní rozměr, neboť zavedením rozdílných 

kategorií vlastníků, dochází k porušení ústavního práva na rovnost a porušení 

zákazu diskriminace. Test proporcionality, který by určil, zda si vyšší ochranu 

zaslouží rovnost, zákaz diskriminace a právo vlastnit majetek (jak obchodní 

korporace samotné, tak jejích akcionářů) nebo zda je významnější veřejný zájem 

na transparentnosti, nebyl předkladatelem učiněn. 

Zde je třeba zdůraznit, že veřejný zájem je v tomto případě širší než „pouhá“ 

kontrola správného hospodaření s veřejnými prostředky, neboť veřejný zájem 

zahrnuje i zájem na konkurenceschopnosti právnických osob s majetkovou účastí 

státu/územně samosprávného celku, a tudíž ochranu fiskálních zájmů států. 

 

 Zásadní připomínka 

6. K čl. I bodům 3 a 4 (§ 4 odst. 1) 
Navrhujeme ponechat stávající znění. 

Odůvodnění:  

Opět připomínáme, že kontrola NKÚ by měla být omezena pouze na ty činnosti, 

při kterých dochází k nakládání s prostředky z veřejných zdrojů. Navržené znění 

je v rozporu i se závěry Limské deklarace, na níž se předkladatel v důvodové 

zprávě často odvolává. Jejím cílem je totiž kontrola hospodaření pouze 

Neakceptováno. 

ROZPOR 

I zde odkazujeme na výše uvedená 

stanoviska o zákonnosti podrobení nově 

zařazených subjektů hospodařících 

s veřejnými prostředky kontrole NKÚ. 

HK ČR uvedené body návrhu novely 

představují omezení rozsahu kontroly 
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s veřejnými prostředky. 

 

NKÚ u tam uvedených subjektů, když 

předmětem kontroly stanoví pouze 

legalitu jejich hospodaření. 

 

 

 

 

Bez připomínek: 

Ministerstvo dopravy, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo zdravotnictví, Úřad vlády ČR - Kabinet vedoucího Úřadu vlády, Úřad vlády ČR - Odbor 

kompatibility, Česká národní banka, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Národní bezpečnostní úřad, Český úřad zeměměřický a katastrální, Úřad pro 

zahraniční styky a informace ČR, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, Český telekomunikační úřad, Správa státních hmotných rezerv, 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Český báňský úřad, Úřad průmyslového vlastnictví, Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře, Kancelář prezidenta 

republiky, Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, Akademie věd ČR, Grantová agentura ČR, Asociace samostatných odborů a Konfederace umění a kultury. 
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