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ÚVOD
výroční zpráva Nejvyšš ího kontrolního úřadu (dále jen ":,i1\:Ú") za rok 1993 se
předkládá v terminu a ve skladbě podle ustanovení § 18 zákona č. 1 66ľ 1993 Sb., o

Nej\)'šším kontrolním úřadu ,tedy do dvou měsíců od skončení rozpočtového roku
1993.Tato první zpráva je vlas tně buancí pouze půlroční činnosti :-,o;:(r Zákon č.
166ľ 1993 Sb. (dále jen "zákon" ) totiž nabyl účinnosti teprve 1.7.1993, vedoucí
funkcionáři :-'0;:13, tj. prezident "O;:l; a viceprezident "'O;:G byli prezidentem republiky
jmenování 8.71993 a prvních deset členů :-,'KL: bylo Poslaneckou sněmovnou
Parlamentu České republiky zvoleno 1071993. Základní zákonné podmíru:v pro
ustavení orgánů ~0;:13 a zahájení jejich činnosti nastaly tedy tepn'e v průběhu léta
1993. Proto zprá\'a nemůže poskytovat kompletní přehled o zkušenostec h z celého
rozsahu působn ost i :-,rr;:L:. Protože celoroční cyklus činnosti ,,0;:(; dosud neprobě!1i .
některé aspekty p(Jsobnosti :-'0;:(' nemohly být dosud prakticky upbtněny'. '.:apliklac
plip rava na zpraco\'ání stano\'iska ke st:írnímu zá\'ěrečnému účtu Z'l rok 1993 je tepn'e
v počátečních ťázíc h ::! řada 'v,'znalnn\'ch ko ntrolních akcí schválen\'c!l do plám:
v roce 1993 dosud probíhá na ko ntro lních objektech a pod.

Za těchto podmínek sice ode '/zaa\'ame \)'TOCnt zpriHl :-,o;:( 'ce lhůrě urée"é
zákonem, nelze \'šak naplnir sysrémo\'é pojet í jejího obsahu tak. jak je známe ze zpr:\\'
obdobnj'ch nej\,'šších ko ntrolních instituCÍ s dlouhodobým púsobením
:'\3
následujících stranách je proto te", zpracoq\n plně \! souladu s usranm'ením § 18
odsl. ~ záko na. Do budoucna \'šak předpoklád:íme stnll-.,uro\'anějšf zpr:lcodnL Cl [Q
zejména s ohledem na poois činností sf.'ojených s působ nost í :-,o;:( podle § 5 zákona
a s o hledem na z\)'razně!'Ú sou\'islostí mezi rúznvmi aspekty púsobnosti ( např. pře\'od
poznatkú a zkušeností z ko ntrol do soust:1\'ně uspořádaných podkladú ke sledo\'ání
sp rávné funkce těch p rá\'ních předpisů , k jejichž návrhům si múže Pos l::mecká
sněmovna Parlamentu České republiky \:/žádat od :.JKl; stanovisko podle § 6 zák o na ).

Tato výrocnt zp ráva je \'e smvslu ustanovení § 18 odsl. 3 zjkona určena ke
z\'eřejnění ve Věstníku ~o;:( ročruKu 199-i. Předkládáme Pos bnecké sněmo\'ně
Parlamentu České reiJublikv námět k úvaze, zda by nebylo účelné uspořádal nad
textem zprávy poslanecký seminář na\'azující na obdobnou akci, při k1:eré se 010;:(; na
podzim 1993 představil poslancúm s písenm~imi materiály obsahujícími jednací řády
o rgánú 0il\:Ú, interní výklad zákona a pn'ní kontrolní výsledky.
výroční zpráva NKÚ za rok 1993 byla v p řed loženém znění projednán::! a

schválena Kolegiem :.JK13 dne 21.února 1994.

.JUDr. Lubomír VOLE",íK
prezident
Nejvyššího kontrolního úřadu
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ZHODN OCENÍ PLÁNu KO NTROLNÍ
ČINNO STI

PODNĚTY Z VLA..ST NÍ KONTRO LNÍ ČINNOSTI
Základním dokumentem pro stanovení

věcných

a

časo \-vch

priorit

při

realizaci

působnos ti 0íKÚ v ročních časO\-vch obdobích je plán kontrolní činnosti, jehož návrh
p ředkládaný Kolegiu prezidentem '-<"Ke- z:lhrnuje podně ty \ycházející podle § 17 odst.

1 z,íkona "z vlas tní kontro lní č innos ti, od Pos lanecké s něnwvny, Sen átu, je jic h
orgánů a vlády". Podle tohoto členěni je také třeba cha rakterizovat s plněním plánu

kontrol ni činnosti související problematiku V poč1tcích čirmosti '-<"KL", tedv u no\'-\;ch
členú Kolegia
se podněcy nemohly opírat o bezprostřední osob ní zkušenost
s kontrolou vykoná\'anou již podle z:ikon:l o "<"KL. Jako žto podněty z dastní
kontrolní činnosti byly chápám; zejména nedokončené kontrolní akce pr:i\·ních
p ředchúdcú 0:Kli , Lj. :\ej\yššího ko ntro lního úřadu České republik-,.. a \tlinisters(\·a
státní kontroly České republikv. popřípadě další kontro lni dokumentace: tato
interpret:lce se opírei o přechodn:1 ust:lOO\-ení z:ikona (§ 50 odsl. 3 ).
Tak,o bylo v první etapě p rojedmíno 117 podnětů od\-ozen)-'ch z podkladú
právních předchůdcú. Na uvedenou etapu navázalo období, ve kterém členo\'é
Kolegia'diskutovali (t aké pod vli \'em názoru publikovaných v tiSku) , do jaké núry lze
za podnět z vlastni kontrolní činnosti pokládat náměty a infonn3ce získané zcela
mimo vlastni režim kontrolní čirmosti. (D iskusi dokresluje text publikova ný na straně
9 částky 1: 93 Věstníku "'KČ, část .-\.) 2. Zveřejnění odchylného názoru čle na Kolegia. )
V dalším p ru bě hu roku se v praxi prosadil postup, v němž jsou za podněty
vycházející z \'Iastní ko ntrolní čirmosti pokládány zejména poznatky kontroloru, kLeré
nebylo možno s ohledem na plánem stanovené vymezení (§17 odst. 3) dané kontrolni
akce bezprostředně sledoval. Pokud ta kové poznat1---y nasvědčují, že je účelné na jejich
problematiku o rientovat pozornost "'"KL", je taková kontrolni akce do plánu jako
podnět z vlastní kontrolní čirmosti zařazena. V tomto pojetí bylo předloženo a
Kolegiem projednáno více než 11 0 podnětú z vlastní ko ntrolni činnosti. Na přelomu
let 1993 a 1994 probíhaly práce na přesnějším metodickém vymezení jednotlivých
druhů podnětů. Takové vymezení umožní nejen přesnější evidenci úhrnu, ale také
druhové a odvětvové skladby podnětů.
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POD NĚTY OD POSLAl~ECKÉ SNĚMOVNY A OD VlÁDY
Shora citovaný § 17 zákona v odstavci 2 stanoví, že podněty členů Kolegia pro
kontrolní akce do plánu vycházejí od Poslanecké sněmovny, Senátu, jejich
orgánú " vlády. Díky konzultacím mezi NKÚ a Posla neckou sněmovnou a již
zmiňovanému poslaneckému semináři o postavení, púsobnosti a čirmosti NKl: se
podařilo poměrně bez problémú zavést proceduru uplatňování podnětú ke kontrolám
~1\.Ú ze strany Pos lanecké sněmovny . V praxi se ukazuje , že nejčastější cestou ke
vznese ní takového podněru je jednání '0iboru. Konzultovaly se sice také možnosti
uplatňováni podnětú ze strany jiných o rgánú Poslanecké sněmovny, jak jsou
definovány jejím jednacím řádem ( např . nústopředsedo\'é Poslanecké sněmovny nebo
poslanecké kluby); při těchto konzultacích se však zásrupci ~"KÚ i poslanci zpravidla
shodli na tom , že usnesení výborJ ke vznesení podnětu je vhodnější. Ii tomto směru
z:ltím nejsou zaznamenány negatinú zkušenosti. Obtížnější je situace li připadech,
kdy např. jed notli\"i poslanec podává interpebci a její obsah, často bez h1ubšíno
""KL"
ro zboru spojitosti s púsobností ~1\. Ú, souběžně vznáší jako "podnět" pro
Přestože nejde o b'alifikovaný podnět ve smyslu cito vaného ustano\'ení z:'iko na.
orgány ~"K(; se obsahem takových námětú vždy pečlivě z:lb)ivají, neboť m ohou
obsahovat závažné o rientující nebo metodologické infonnace k vlastní kontrolrJ

zařazení

činnost i.

čtyř

.

Projednáváním kvaliiik o \'an)'ch podnětú se zpravidla dospěje k jedné z těC:1to
\'ariant:
a l podnět je v souladu s púsobností '.;KL" Cl je k dispozici odbo rná bpacita kontrolní akce je bez dalšího zařazena do plánu:
bl poJnět se překI)"'á s přípravou úkolů plánu ',,"KL' vycházejících z vlastníó
podkbdú \""Kl: - podnět je využit "ktualiz:lčně a metodologicky;
cl okolnosti a náležitosti podnětu je nutno pro případné zařazeni do plánu
upřesnit - jsou přijata konkrétní opatření k dopracování;
dl 'podnět se věcně, časově nebo z jin)éch dúvodú nedá přizpúsobit púsobnosti
\,,1\.Ú nebo kapacitním možnostem - problematika podnětu se dále sleduje. ale
nejsou ukládány přímé kontroini úkoly útvarum "'"KÚ.
.

Obdobným zpúsobem se postupuje u podnětú, které vznáší vláda . Pod:'ini
jednotlivých členú vlády jsou posuzována stejně jako "podněty" poslancú s velkou
pozorností k věcné podstatě problému, ale se snahou orientovat podavatele k
podněru skutečně kvalifikovanému, Lj. cestou usnesení vlády nebo parlamentního
výboru. Orientační přehled kvalifikovaných podnětú i podání této úrovně uvádíme
v tabulce.

Podněty a podání
od o rgánu PS P
od

poslanců

od vlády
od

č lenu

vlády

I Zařazeno do

I
I
I

I

~

plánu

I So u běh s pl:inem

I
I
I
I

Upřes. p ředmětu

4

I

1

I
I
I

Sledováno

I
I

5
2
1

3

I
I
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KONTROLNÍ AKCE ZAŘAZENÉ
DO PLÁNU KONTROLNÍ ČINNOSTI
A. Sestavení plánu kontrolní

činnosti

Do plánu kontrolní činnosti bylo zařazeno :
- 18 kontrol převzatých podle
§ 50 zákona odsl. 3 (rozpracované kontrolní akce
bývalého MSK ČR a "'"KÚ ČR);
- 18 kontrol vybraných z podnětu (ll7), které vycháze ly z kontrolní činnosti
právních předchudcu 0."KÚ ;
- 7 kontrol doplněných na základě kvalifikovaných podnětú (viz předcházející část ).

B.

Zaměření

olánu kontrolní

činnosti

Hospodaření

se státním majetkem
s finančními prostředky vyb íranými na základě zákon:1
ve prospěch právnických osob (Inimo obcí ve vl. púsobnosti)
Plnění státniho rozpočtu
Hospodaření s prostředky poskytnut):·mi ČR ze zahraničf
Vydádní a umořování státních cenných papíru
Z"dáváni státních zakázek
(v souběhu s hospodařením se státnim majetkem celkem)

34

Hospodaření

3
1
1
1
1

:3

ROZHODNUTÍ KOLEGIA O ZMĚNÁCH PL<\NU
KONTRO LNÍ ČINNOSTI
Vzhledem k významu, který zákon přikládá plánu kontrolIú činnosti ,,"KG,
Kolegium na jedné straně ke změnám plánu velmi opatrně a nechce tento
základní programový dokument "'"KÚ činit proměnlivým . Na str:1ně dmhé si jsou
členové Kolegia vědolni, že nesrovnatelně závažnější chybou by bylo připustit, aby se
nepředvídatelné okolnosti ovlivňující skutečný prúběh kontroly staly příčinou
nesou ladu plánu se skutečností.
přistupuje

Zejména v období, kdy Nl(Ú sestavoval svúj plán na základě podkladú
p rávních předchůdcú, s nevelkým rozsahem vlastnich zkušeností a v prostřed í, které
na jeho postavení a působnost dosud nebylo zcela připraveno , bylo nutno k řadě
změn přistoup it ze zcela zásadních důvodů spočívaj ících zejména v neujasněném
vztahu předmětu kontroly a působnosti Nl\.LJ.
Další změny vyplývají z rozdílné ná ročnosti kontrolních p rací v ruznorodém
prostředí kontrolovaných osob a z nutnosti někdy dodatečně vyhledávat expertní
hodnocení skutečností p ři kontro le zjištěných . Tyto změny týkající se převážně
časového plánu kontroly nelze zcela eliminovat ani do budoucna.
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Další nep ředvídate lné změny vyplývají ze skutečností, které se týk::tjí
legislativních a organizačních podminek kontrolovaného prostředí. Akce je do plánu
zařazována na základě informací obecných, zatímco detailní příprava a zpracování
programu kontroly odhalí rozpory mezi někte rými jednotlivými náležitostmi, které
byly do plánu původně schváleny ( např. cíle ko ntroly by nemohlo bý1: dosaženo \·e
\ymezeném o kruhu ko ntrolovaných osob a pod.).
Konečně
pověřených

také dochází
.osob a pod.

\' bždém
důsledků změn

ke

změnám

plánu

způsobeným

onemocněním

případě pečlivá d okumentace, analýza pnem a vyhodnoco \·ání
jsou dúležitvm nástrojem zkyalitňoc-:iní příp r;l\·Y i celé metodologie

kontrolní čirmost i

"1\:C

Orient ační přehled změn

piánu kontro lní

činnosti

na rok 1993 provedených ke

dni 31.1:2. 1993:
Počet

Druh l10ravv

o o\·edenvch lIora\"

Zrušení kontroly
Změna

'l

fonnulace cíle ko ntro ly

1

Změna člena :--'1\:l: po\·ěřenéh o zpracO\":iním

kontrolniho

Změna

z:1\·ěm

složení senátu

2

L: pra\"a časové ho plánu
D oo lnění

9

kontrolované osobv

1

Celkenl

19

KONTROLNÍ AKCE DOKONČENÉ A NEDOKONČENÉ
V ROCE 1993
Schvá lení kontrolního

závěru:

16 akcí

Časový p ián kontroly přechází do roku

Rozhodnutím Kolegia o

změně

1994:

23 akcí

plánu akce zrušena:

Podrobné údaje o plnění plánu kontrolní čirmost i jsou
na všechny kontrolní akce a v případě zájmu je možno
při poslaneckém semináři.

prúběžně
předložit

4 akce
sledOVány ve
jejich přehled

vazbě
např.
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ZHODNOCENÍ FINANČNÍCH PŘÍNOSŮ
Z KONTROL
liž od počátečnich prací na přípravě o rganizačnich a metodických materiálú
pro výkon kontrolni činnost i "iKÚ byla zaznamenána velmi nejednoznačná stano\'iska
k otázce, co je vlastně finančnim přínosem kontrolni č i nnosti. Různé přístupy
k hledání m ožn ých odpovědí na tuto otáz ku se pohybují od pojetí \'elmi širokých
(zjištěni jakéhokoli nedostatku
u příslušné částky je zap oč ítáváno jako přínos) až
k ext rémně úzkým ( přínos je předsta\' o"án pouze těmi prostředky či hodnota mi , které
se de facto do st:ítniho rozpočtu nebo do stát ního vlastnictví zpětně pře\'ed o u ) ,
Za daného sta'1j skutečností jsme dospěli k přesvědčeni, že je lepší poshtnout
širší dohllnentaci pro hledáni optimálniho pojetí dané otázky, než abycho m
up l atňo \'ali jednoznačné stanov isko a jen podle něho zp raco\'ali tuto část '"Ýroční
zprávy, Pro k omplexnější po hled na problematiku tě chto \'zt3hú ml\'íc hO\'oří
skuteč:lost, že \" souč:mém období je mimořádně \'elk\:' bsO\")' interval mezi původní
činností kontrolovaného objektu, \"I3smi kontrolo u a případnúni kroky org:ínú
pfislušn)ich ke zpětnému vymúh,íni majetku nebo ne o pr,í\' něně použ itých p rost ředk ú,
Dále je \'elmi dúleŽité, aby ""KL" zjištO\'al a konstatO\':;1 i tZ\', "fonnálni" nedostatky
kontrolovaných osob, ne bot ty mají Č:1SlO pO\'ahu systémO\'é chybv. která sama o sobě
nemusí bý1: podkladem pro zpět né od \'ody, a\'šak jako zdroj latentních nespra\'ností
může b,it velmi nebezpečná tím, že znepřehledňuje hosp odařeni a v)Tváří prostředí
přízni ':é pro nežádoucí aktivity praco \'nikú odpO\ 'ědný'ch \' oblasti péče o majetek,
Objem majetku 3 prostředkú dotčený jak)'mikoli nedostatk)' je p roto dú lež itým
uklzmelem produktivity kontro lní činn osti, třebaže by nebylo zcela korektni označit
každé zjištěni tako\ých nedostatkú jako "přínos ",
Proto \" této část i \ýročni zp ráv')' předkládáme tři souhrnné údaje
dokumentující z:íkladní relace mezi objemy komrolO\'aných hod not a zjištěn)ich
nedostatků s tím , že prozatím chybí nástroje (a v u rčitém smyslu i instituce) potřebné
k důs l ednému sledováni i ,')." máhání majetku a finančnich p rostředkú, které by mělv
bý1: státu Haceny,

OBJEM PROSTŘEDKŮ A J\lLAjETKU ZAHRNUTÝ
V PŘEDMĚTECH KO NTROLY
53 ,9 MLD, KČ
OBJEM PROSTŘEDKŮ A MAJETKU, JEHO Ž SE TÝKAJÍ
ZJIŠTĚNÉ NEDOSTATKY
1,1 MLD, KČ
OBJEM PROSTŘEDKŮ A MAJETKU PERSPEKTIVNĚ
VYMAHATELNÝ
416 ,1 MIL. KČ
NeJ'VY;'"
>',0:1 .... 1 .,
..
kni"Jankovco\'2 03
!70 04 Praha 74
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V této souvislosti je třeba konstatovat, že poznatky z ukončených akcí vedou k
že účinnost výsledků zjištěných NKÚ vyžaduje urychlené institucionální
opatření, které by zakotvilo právní postavení a působnost správního orgánu, jehož
úkolem by bylo bezodkladné uplatňování fiskálrúch zájmů České republiky. Zvlášť
naléhavá je tato potřeba po zrušení prokuratury a přijetí nové úpravy postavení
státrul10 zastupitelství, jehož působnost tyto otázky nezahrnuje. Tuto mezeru by měl o
vyplnít zřízení finanční prokuratury. Včasné vymáhání částek, jež mají b)'t podle
nálezu vráce'n y do státního rozpočtu, popř. u nemovitostí jejich urychleného vydání
do vlastníct,"í státu, se jeví jako potřebné i z hlediska společenského hodnocení
účinnosti práce '<1\:Ú jako ústavruno orgánu, jemuž výkonná pra,"omoc nepřísluší ,
neboť podle Ústavy a zákona je pouze org3nem nalézacím.

tomu,

ZHODN OCENÍ OSTATNÍ ČINN O STI
'"

"',)

'"

...

....

uSTAVENI ORGANU NKU, ZPRACOVANI JEJICH
JEDNACÍCH Ř.ÁDŮ A POD .
\"edoucí funkcionáři "-"KL: byli na z:\kla dě ná\Thu Pos lanecké sněm o vny
jmenováni prezidentem republiky dne 8.7.1993 :--iásledO\"ab intel1Zi"ní jednárJ
potřeoná k to lllU, aby Poslanecká sněmovna ještě před letní přestivkou mohb z'"olit
10 členú "-1"::L:, neboť tako')' je podle z:íkona jejich počet potřebn~' k tomu, abv
Kolegium :\1\:(- mohlo sc!1\"alo,"at n:íležitosri nezbytné k zahájení kontrolní činnosti
"-1\:L". Díky takto uskutečněné " olbě
složili již '" následujícím t"idnu členové "-1"::(předepsaný slib do mkou předsedy Poslanecké sněmovny a mohlo b)1: připra,"ováno
ustavujíc! zasedání Kolegia na den 22.7.1993.
0:a s, "ém prvním zasedání Kolegium projednalo a schdlilo jednací ř'ídy Ko legia
a senátu ,<1\:Ú, přijalo usnesení k postupu vytváření organizační struktury ,;r;:L: a
projednalo podklady pro sestavení Plánu kontrolní činnosti 0J1\:L: pro nejbližší období.
Při sest:!'"ov:íní plánu kontro lní činnosti využilo Kolegium v souladu s přechodnými
ustanoveními zákona (§ 50 odst. 3) materiálú zpracovaných ,\liS K ČR a ","KÚ ČR. Dne
28.7.1993 Kolegium pak schválilo první část Plánu kontrolní činnosti 0J"KÚ se všemi
náležitostmi. Tyto podklady byly odeslány Poslanecké sněmovně a vládě a
neodkladně byla zahájena vlastní kontrolní činnost podle zákona. Současně byla za
součinnosti předsedy Nejvyššího soudu ustavena Kárná kOll1ora N1\:Ú. Na 12. schúzi
Pos lanecké sněmovny bylo zvoleno zbývajících pět členů NKÚ. Již za jejich účasti byl
Kolegiem dne 22.9.1993 schválen Kárný řád "''Kú. Tím byl dovršen proces ustave ní
zákonných orgánů NKÚ a přijetí jejich procesních řádů.
V rámci působnosti N1\:Ú však nebylo možno zabezpečit poměrně důležitý
předpoklad pro účinnější využití pracovní kapacity jeho aparátu, tj. vyřeš i t unústění
N1\:Ú v objektu odpovídajícím jeho ústavnímu postavení a potřebám. Ačkoliv se touto
otázkou se značným pochopením zab~'Vala dislokační komise vlády, nebylo zatím
potřebné rozhodnutí přijato.
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ZPRACOVÁNÍ A ZAVEDENÍ ORGANIZAČNÍHO A
PRACOVNÍHO ŘÁDu
Vytváření organizační struktury NKÚ probíhalo za podmínek, které byly ztíženy
několika zvhíštnostmi vyvolanými vývojem ústavní a legislativní situace v České
republice, Součet pracovníků právních předchůdcu ~1\:Ú bylo zhruba 20 % vyšší, než
č iníl předpokládaný stav pracovníkU ,,1\:Ú, a pracovní O\'zduší bylo zřetelně odiv ně no

tím, že ještě týden po nabytí účinnosti zákona nebylo jisté, jak se další s ituace bude
vyvíjeL Svou roli také sehrála okolnost, že vztahy mezi pracovníky obou institucí byly
poznamenány určitou nedůvěrou a nedostatkem vzájenmé infom10\':mosti. :--;avíc bylo
potřebné na počátku
postupně sjednot it základní agendy a vyrovnat se s odlišnou
strukturou obou institucí, Z těchto duvodů se ukázalo nezbytným posrupo \-at po
etapách,
Pn'ní t-áze, trvající do konce července probíhala ještě za respektodní struktur
právních předchúdcú - hlavní práce spočívaly ve sjednocodní agend, p od poře
usta\-odní orgúnú "'0;:(, mapo\-ání personální situace a v přípra\'ě sice jednotné , ale
přechodné struktu ry ~O;:L pro obdob í, v- němž se zákonem stanovené činnosr.i měly
uvést do chodu, Hlavní kritéria pro uplatňodní priorit při těchto pracech dikto,'ala
p ot řeba zabezpečit púsobnost ,,1\:(' a získat ,-ěrohod né odborníky pro reduk ov-ané
pe rsonální obsazení. Základního cíle té:o etapy se podařiio dosálmo ut, třebaže Z:l
ce:ou řady nezam,:-šlených chyb a kompromisu 'lfvobn,'ch s,'ízelnou výchozí sitU:lcí a
mimořádnou náročností na rychlost prací a rozhodo,-ání,
Druhá fáze probíhala od srpna do zhruba poiO\-iny n)na, Pr:<co ,-níci byli
rozdělef).i do sjednocených organízačních útvaru, které již nebyly agendO\-ě duplicitní,
a byli zcela pravidelně nasazováni na úkoly spojené s plněním z:ikladních funkcí
[\I1\:Ů, So uběžně se zpracovávaly varianty optimalizace o rganízační struktury :-;KŮ a
sestavovaly pracovní skupiny pro u rčité agendy a okruhy či lmostí. Tato etapa
proběhla podstatně klidněji, přinesla vyhovuj ící výsledky v ob lasti hledání organízačn í
struktury a postupně přivodila i zklidnění personální situace, Dú ležitým přínosem této
etapy bylo objasnění vztahu mezi jednotlivými druhy púsobnosti ,,0;:(; a mezi jeho
o rga nízač ní strukturou, Východiskem pro sladění režimu kontrolních akcí řízených
nezávislými členy NKÚ a běžného vertikálního řízení chodu organízace se sta lo
uplatnění principu "projektového řízeru" kontrolních akcí. V tomtéž období byla za
účasti odborové o rganízace zpracována základní verze pracovlúho řádu , která obecné
zásady p racovněprávních vztahů upřesňuje pro podnúnky práce v "rKŮ,
Třetí a zatím poslední fáze spočívala v dopracování organízačního i pracovního
ve smyslu dopo ru čení říjnového zasedání Kolegia, tzn, dusledné respektování
režimu kontrolní činnost i , rozdělení odpovědnosti za důležité agendy, stanovení gesce
a pod, Tyto práce byly ukončeny v první polovině listopadu, organizační řád i
pracovní řád vstoupily v účinnost od 1.12,1993,

řádu

lO

ZPRACOVÁNÍ SOUSTAVY VNITŘl'\TÍCH PŘEDPISŮ NKÚ
Od počátku p rací na o rganizačnim i pracovním řádu bylo zřejmé, že nemo ho u
tak po drobné, aby postihly úpravu pravidel pro všechny činnosti, které je nutno
ve vnitřích podnúnkách "<"KÚ podrobit regulo vanému režimu, Ve všech etapách tvorby
organizační struktury "'"KL proto stanovil prezident závazná pravidla ukládající
přiměřené uplatň ováru vnitřrúch předpisu právního předchudce nebo přijetí opatřeru
či směrnic, již přizpůs obených danému stavu v "'"Kú. Od druhé etapy popsané
v předcházející části byl zaveden systém soustavné práce na tomto úseku; vydáním
organ izačruho a p racovního řádu byla zahájena tvorba nO\'é generace vnitřrúch
předpisu '"1\.(1,

b~t

.;

....

.;

,

"'",.

ZPRACOVANI STANOVISEK K NAVRHUM PRAVNICH
PŘEDPISŮ
Ze zákona má ~"KL povinnost zpracovat na vyž:ídáru Poslanecké sněmo\'nv
nebo Semitu v dohodnutém temúnu
stanovisk o k návrhum prá\'ních předpisú
týk3jících se rozpočtového hospodařeru, účetnictví, st:itru st3tistiky a v'i konu ko mrolru,
dozorové a inspek čru činnosti (§ 6 ). Abv tuto činnost mohl plnit s náležitou
z3s\'ěceností a dúsledností, jeho o rg:mizační ú(\'ary trvale sledují legislatiVlú činnosr.
\"ládv i Parlamentu, aktivně se ZÚČ3s ,ňují rozborov,ich i přip o mínkO\,"Vch pracf a
poznatky z aplik3cí předpisu při komrolru č innosti upl3třmjí \' přip o núnk o \'ém řízení,
Již \' roce 1993 "'"KL přispěl k doplněru návrhu z:ísad záko na o rozpočto\~'ch
pravidlech, ke změnám \' no\'ele zákona Č:'\'R Č, 337/ 1992 Sb .. o sp r:í\'ě daní a
pop lmkú, a při projedná\'áru novel daňo \)'ch z:íkonú; celkem bvlo k podkbdútn
Poslanec ké sněmovny \~;pr3co\'áno 16 stanO\'isek ,
Méně

\'iditelná je soustavná pr5ce spojená s účastí v počátečních etapách
legislativního procesu, Její potřeba je však nesporná jak s ohledem na žádoucí míru
infonnovanosti při naplňováru pusobnosti podle § 6, tak i s ohledem na požadm'ek
přesné interpretace právruch předpisu při vlastru kontrolru činnosti. Třebaže tedv
z:í ko n tulO povinnost \i"KÚ neukládá, vypracovaly jeho organizačru Ú[V3ry 77
stanovisek k podkladum předloženým m.inisterstvy a 35 stano\'isek k podkladum
předložemim vládou,

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
Zákon

ukládá, aby NKÚ spolupracoval s vrcholnimi orgány kontroly
v zahraničí (§ 16) a vytváří mu k tomu některé důležité podnÚl1ky op rávněrum
k uzavíráru ujednáru o kontrolru činnosti, k účasti v mezinárodruch nebo
nadnárodruch komrolruch orgánech a k členství v mezinárodruch organizacích
sdružujíCích komroln.i instituce, V souladu s tím je Nl<:Ú řádným členem IN"TOSAl
(světová mezinárodru o rganizace nejvyšších kontrolních institucí) a její regionálru
o rganizace p ro Evropu ElJROSAl,
V roce VZnikLI 1'-.'KÚ - tedy i přechodu některých partnerských vztahu
v mezinárodrúm měřítku z právruch předchudcu na NKÚ - bylo nutno zachovat
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kontinuitu mezinárodních stykú a dále je rozvinout. Cskuteční lo se proto 13
pracovních zahraničních cest spjatých většinou s postavením České republiky
v EUROSAI a postavením prezidenta i'jKÚ v ŘídíCí radě EUROSAJ (vykonává funkci
prvního místopředsedy),
Předmětem

cest byla zejména spolupráce nejvyšších kontrolních institucí,

příprava III. kongresu EL,"ROSAJ v roce 1996, jehož organizací v České republice je
~Ú pověřen, a vzdělávací aktivity jako semináře a stáž,

Na obdobných p rincipech se také uskutečňovaly kontakty s návštěvami ze
ktetých však zpravidla vedle oficiálního programu probíhaly intenzivní
konzu Itace na téma pusobnost a funkce SAJ (nejvyšších kontrolních institucí)
v de mokratické společnosti, transformace 0fKl: \' podminkách České republiky a pod,
Od vz niku N1\:L' se takto uskutečnilo šest návště\', zahraničních partnerú na rúzné
úrovni (Polsko, Ta iwan, ES-EKD, :VLVIF, Slovensko, ES) - z to ho třikr:ít bvla ná\'ště\'a
spojena s podrobnější diskusí za účasti členu N1\:ú, Kromě těchto návště\' 'proběhly ve
školícím středisku )'1\:l: dva mezinárodní semináře s lektory ze Spolkového účetního
dvora SR..N a z l:četního dvora Rako us ké repu bliky Uektorem při tomto semi náři byl i
prezident Účetního dvora Rakouské republiky),

zahra ničí, při

V,iznaml1i'm

přínosem

mezinárodní spolupráce je \'

současné

době

nejen

p lnění jejích hb\TlÍch funkcí, ale také skutečnost, že Česká republika je příjemcem

pomoci ve

ťo nně

odborných publikací a dokonce i technického z"nzerú pro
mezinárodnich seminMich, Tato pomoc přirozeně také předstaHlje pro
)'1\:L' závazek, např , tlullločnické z3řízení \y1.1ŽíV3t \'e spolupráci s ",1\:l: Slovenské
republiky,

tlumočení při

VZDĚLÁ-VACÍ ČINNOST
Vzdělá\'ací č innost

sice nen:í leží mezi činnosti přímo \yjmeno\'ané zákonem ,
avšak fe neobyčejně duležitým článkem v sousta \'ě akt ivit '..'Ke. Jednak je kontrola
specifickým oborem, který není komplexně za jišťován žádným vysokoškolským
pracov ištěm, za druhé pak je pro\'ozování odborně tak náročn,'ch č i nností, které jsou
spojeny s kontrolou , nemyslitelné bez celoživotního vzdělávání a konečně Z3 třetí
představuje kontrola typicky multi d isciplinární ob last činnosti, kde je velmi účelné
doplňovat i vysoké halifikace jednoho profilo\'ého oboru kvaliťibcemi doplňkO\"ými
z oboru kontrole phbuzných (právo, ekonomika, technické a správní obory) nebo
z oboru, které využitelnost puvodní kvalifikace rozšiřují (jazyky, infonnatib a pod,)
Obsah vzdělávání, zvyšování a prohlubování kvaliťikace pracovníl.:ů N1\:Ú vychází
z dosavadního kvalifikačru110 složení pracovnikú a požadavkú N1\:Ú na vědomosti a
dovednosti, které bude pracovru'k po absolvování kurzu a školení vykonávat, Ze
stanovení obsahu vzdělávání vychází její fOffi1a a délka, Nesrní se ani opomenou další
perspektiva a rUst pracovníka v dané funkci.
Pro zajištění vysokého standardu ko ntrolní činnosti je vzdělávací politika NKÚ
zaměřena na vzdělávání kmenových p racovru'kú 0fKÚ a v přiměřené rrúře i pracovru'kú
kontrolru11O systému ČR na,
- profes ionální i osobnostní
úko l ů,

přípravu

ke kvalifikovanému

plnění

kontrolních
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- osvojení nových vědomostí a znalostí vyplývajících ze zák o nů a předpisú,
zejména v obo rech ekonomiky a práva,
- osvojení znalostí a dovedností v uplatňování kontrolního řádu zá ko na č.
166/ 1993 Sb., o Ne jvyšš ím ko ntrolním úřadu, a zkušeností z činnost i
zahraničníc h kontrolních úřadů ,
- zvládnutí moderních metod a technik práce, včetně elektronického
zpracQ\·ání dat,
- ťo nno vání osob nostních vlastností nezbytných pro práci '-I1\:l;, na př .
o bjektivnost a nestrannost, systémovost, koncepčnost , atd. ,.
- zvýšení psychické odolnosti,
- zdokonalení jazykovy'ch znalostí.
Vzdělá vání, prohlubo\'ání a zvyšování k\·aliiikace prac ovníků '-I1\:(" pro bíha lí ' ·e
fo nně:

ai vstup ního školení
b , \)TQ\·nádní základních požada \'kú
ci v)éběro\'ého vzdělává ní

d,

předepsa ného

periodického doškolování.

Jsou
o rg:-lnizována jak u státníc h i nestátníc h \"zděhh·o'cÍch o rg:loiz3cl
s přís lušno u akreditací. tak ve \"Iastníl11 školícím středisku :--'1\:L" s pomo cí lektorú
zejména z Práv nické fakul ty LK a \ ·ŠE Praha. Škol ící st ředisko Přest:1v1ky u Sl:1 p n<1d
Vlta\'ou bylo vybudov'íno v minulosti pro účelv školení kontrol ních pr:;co \·ník-ú
nízný'ch stupi\ú sprá\,.- i podnikQ\·é sfé:y-. Středisk o je \"\-- ba\'eno několika uče b n,uni.
jeho ce lko d kapacita je 70 lúžek: je \)-u žíváno i pro pořád:íní porad oblas,ních
pracovišť a zasedání i porad Kolegia , a jeho "y-užití se předpokládcí i " dmc!
mezinárodní spolupráce,

Ve II. polole,í proběhlo celkem 32 h:llrzU a
z toho '-11\:( - -i 52 p osl u c ha čú
státní správa - 366 pos lu chačů
podnik sféra - .q 1 pos l uchačů
družstva - 59 posl u c ha čů

seminářU

Od 1.9.1993 do 3112. 1993 b ylo \"dáno 11-4
"ko ntro lní pracovník" .

- 893

osvědčení

poslllcha ču :

o získcíní kva lifikace

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ A S PROSTŘEDKY HROi\l1ADNÉ
KOMUNIKACE
Podání a stížnosti občanů
V diskusích doprovázejících pnpravu zákona o 1'<1\:Ú bylo navrho vatelům
vytýkáno, že zákon neukládá NKÚ povinnosti v oblasti vyřizování stížností a podnětů
občanů. Praxe ukazuje, že tato zásada je ze systémového hlediska přednost í, niko li
nedostatkem zákona. Z celkového po čtu 500 ev idovaných podání, kte rá vyřizuje
příslušný organizační útvar NKÚ , se jich pouze 26 (tj. cca 5 %) přímo týká půs obnosti
NKÚ, dalších 73 (cca 14,6 %) je využitelných částečně jako meto d ické a o ri entační
iruonnace při přípravě ko ntrolních akcí.
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NKÚ iniciativy občanů to hoto druhu nepodceňuje a snaží se o to, aby mohl
pozitivní úlohu i v takto signa lizovaných případech:
- poskytne podavateli alespoň základní orientaci v problematice C375x),
- postoupí podání věcně příslušnému o rgánu (29x ),
- promitne získané informace do činnosti NKÚ (21 x ).
Pouze 75 podání bylo odloženo; většinou šlo o nesrozumitelná podání anonymu nebo
písemnosti, které NKÚ byly zas lány "na vědomi".

sehrát

určitou

Za pozornost stojí jednak skladba podání podle předmětu kritiky (26 %
privatizace, restituce a transfoffi1ace, 21 % sociální oblast, 17 % hospodaření fyzických
a právnických osob), za druhé pak okolnost, že mnoho podání směřuje do oblastí,
které podle podavatelů "nejsou podchyceny žádným kontrolnim orgánem". !'\ečinnos,
nebo průtahy zpusobené orgány na ruzných stupních státni správy občany s ilně
rozhořčuje. Řadoví občané také obtížně chápou nepruhlednost úředních postupú
nebo nutnost ob r:1cet se při hájení svých p ráv na soudy . Řada podání n:1ráží na
problém ochrany státrul10 majetku. Chybí výkon sousta\'ného dozoru nad tím, jak
státní org<íny, rozpočtové a příspě\'kové organizace
či státní fondy uplatňují
majetková pdva státu, chybí orgán, kte:)' by měl nespornou aktivní legitimaci
k podání žaloby např, \'e \'ěci nezákonných převodů státního majetku, Je stále
aktuálnější pot řeba vytvoření specializo\'aného o rgánu ("finančni prokurc1tury"), ktel",'
by pusob il v naznačených směrech :1 navíc by na\'noval na kontrolní zjištění "'Ke

Spolupráce s

prostře dk-y

hromadné komunikace

Ohlasy v tisku na činnost \.;1\:(; sleduje úřad od konce če[\'ence 1993, pncemž
systematická spolupráce se d:ltuje zhruba od října 1993, ZCl p[\'ních šest měsíců
činnosti 1'<1';:(; bylo znnamenáno kolem 350 o hbsú nejruznější úrm'ně; vždy však byl
0řad bezprostředně zmiňován, Celkově lze říci, že po poč:itečním z\)Íšeném zájmu
sdělovacích prostředků a po naplnění Ko legia došlo k určitému útlumu, Snaha po
získáni infonnací se soustřeďo\'ala především na zahájeni kontroly p ražské policie Cl
na causu A.mbassador, Se Z\)'šuj ícím se počtem ukončen)'ch ko ntro lních akcí a poté ,
co vstoupil ve všeobecnější známost Věstnik :-''KÚ (zpočátku byla vhodnou ťonnou
jeho osobní distribuce do vlastních rukou jednotlivých redaktoru i, zájem sdělovacích
prostředků o p ráci !'<1\:Ú p oč al rychle vzrústa(, takže bylo nu tné jej do určité míry
tlumit. Z:ijmy \.;1\:(; a zájmy žurnalistů se ovšem zcela neshodují; zatímco snahou 011\:(;
je především přiblížit občanúm podstatu činnosti vymezené mu zákonem, snahou
žurnalistů je získat zprávy o jednorliv)ich kontrolách co nejkonkrétnější a pokud
možno veřejnost vzrušující.
Info rn1ace o v)Ísledcích kontroly je možno poskytnout až po odes láni
konrrolniho závěru Parlamentu a vládě, O rozsahu informací předávan)'ch tisku nad
rámec sch váleného kontro!runo závěru rozhoduje člen 1'l'KÚ pověřený řízením
příslušné kontrolní akce, Vzhledem k tomu, že se podařilo navázat p ravidelnou
spolupráci s listy nebulvárruno charakteru, je veřejnost tiskem informována o činnosti
N'KÚ v podstatě objekt ivně .
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Představitelé NKÚ mají prav idelně každý čtvrtek drobné příspěvky v Českém
rozhlase, vystoupení prezidenta a viceprezidenta vysílalo radio Regina, zajímavé
pořady natočily Radioforum a Svobodná Evropa.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Podle § '15 zjkona ""K(; \y'dá\'á prav i delně (čt yřikrát ročně) Věstník '-:1\'(;, kter;.'
má obsahm'at zejména procesní řády orgánů ","Ke plán kontrolní činnosti, \-ý roční
zp ránJ a \'šechny schválené kontrolní závěry (s \"j imkou těch, které obsahUjí
skut ečnosti, na k1:eré se vztahuje zvláštní záko n).

v říjnu 1993 byla vydána pr;ní čistka ročníku 1993, kted obsaho\'ala pb.in
kontro lní č innosti. pr,ní kontrolní z:ivěr akce Č. 17. 93, plné zně:>í sci1\iálem'ch
jednacích řádů Kolegia 3 senátů ","K(' a Kárného řádu pro říze:>í před K:írnou
ko morou :\ej\ yššího kontrol ního úřadu. Distribuce proběhla podle analog;cb'
vvdávaného ofic iálního peiodika éřadu vlády :l po liniích již nm':ízan)ich kontaktú
s rúznými institucemi a p raco\'išti hsomadm:'ch sdělovacích prostředkú. Poté. (O
proběhla distribuce l.částky Věstniku :'\1\:0. zvýšil se zájem institucí :1 orgánú \'e řejné
spr:Í\yo připra\'ovanoLl část ku 2., jejíž vyd:'lní bylo redakčně přip raveno k 29.12. a
předpokl:ídalo se k 31. 12. 1993. Kontrolní závěry, kte::ich bylo pro částu 2 .Věstníku
:\"K( připraveno čtrnáct, bylo však potřebné ještě před předáním do \,;roby podrobit
mimořádně pe č livým korektur:lm. Tisk a distribuce tedy proběhly až na Z3Čátktl roku
1994. Zvýšená péče a opatrnost je však zde potřebná. Zveřejněním ve Věstníku se
totiž kontrolní závěry stávají věcí veřejnou a je zcela na etice a profesionalitě
pracovnik':l v masmediích, jak tvto materiály zpracují. V případě nepřesnosti infornl:Ki
šířených
veřejnými sdělm'acími prostředky je
pak při úče l o\'ém zpraconllli
jednorliv,ich informací možno odkázat na tuto obecně dostupnou oficiální tisko\·inu .
v niž je příslušný kontrolní z:Í\'ěr uveden k o mplexně.
Pro interní potřeby ~rr;.Ú a pro orgány s N1\:(: spolupracující pořídil a \y,iskl
NKÚ úplné zněni zákona Č. 166/ 1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu,
se základními "ysvětluj ícíJni poznámkalni od rážejícími zkušenosti s aplikací zákona
podle stupně poznání dosaženého na konci září 1993. Tento tisk byl jedním
z pomocných materiálů, které byly poskyi:nuty poslancům Poslanecké sněmovny na
semináři dne 28.91993. V jeho upřesň ování a rozšiřování se dále pokračuje podle
problematiky, která vyp lývá z realizovaných kontrolních akcí, z uplatňodní ostatní
působnosti f\.TKÚ a z jiných právních předpisů.
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PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NKÚ
NA ROK 1994

Dosavadní zkušenosti ukazují, že používané metody ko ntrol y a pe rso nální
kapacita N'KÚ umožňují \" náležité kvalitě uskutečnít ročně počet akcí nepře\)'šujíc í
čís l o pades,ít. Ke zv~"š e ní počtu roč ně zpraco\"aných ko ntrolních akcí není možno
přistupovat
bez
náležité
přípravy
\" oblasti
personální,
metodologické,
materiálně-tec hnícké a pod"" Plán ko ntrolní činnosti na ro k 1994 byl proto připra\"o\"án
\" souladu se záko nem ,)'mezenou působnosrí a post,n"ením '\'KL" , především red,"
s o hledem na systémové funk ce"
V prosinci roku 1993 schd lilo Kolegium '\l\:I~; z:íklad PIClnu kontrolní činnosri
na rok 199'Í, a to pro 29 ko ntrolních ak cí. P odněty zpracova né v této etapě jsou
zaměřew pře\":ížně na kontroly, jejichž ,:;"sledky bude možno ná,"azně uplarnir jak o
podklad pro stano visko ke st,írnímu z3věrečnému (l čtU"
Zc'íro'"eň b ,"la zho dnocena řada dalších podnětů, o jejichž zařazení do pUnu
roz hod ne další ,;:"Vo j dokonč o dní ko ntro lních akci z roku 1993, p o případě akll1 c'í lní
potřeba dát přednosc podnětům ,y"cháze jícím o d Poslanecké sněmO\"ny, jejích o rgá nll
a o d vlády" 0iezanedbatelná múže blit také nalé had potřeba re:tgovar na z:í '"ažné
pod něty , které mu hou \)""plyno llt Z probíha jící vlasr ní ko ntrolní či rmosti 0<l\é.

Ro k 199'1 bude p[\"ním rozpočtovým rokem, kteJ)"" jako celek proběhne Z'l plné
aktivní č inn osr i '\l\l::' Zejména v jeho první po l o vině se ~iKÚ bude zab ý\"at ještě
nOvými" aspekty své působnosti, a teprve dokončení ce l o roč ního cyklu umožní
o ptimalizaci vztahů mezi vlastní ko ntrolní clnností, zpracovClrum stano\" isek
k rozpočtovému hospodaření i k návrhům příslušných pr,h"ních předpisú a mezi
žádoucím zhodnocodním všech zkušeností při pláno vání.

