
J e d n a c í  ř á d  s e n á t ů  

Nejvyššího kontrolního úřadu 

schválený na VII. jednání Kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu dne 11. června 2018 

 

 

Článek I. 

Úvodní ustanovení 

(1)  Senáty Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen „senát“)1 jsou kolektivní orgány 

Nejvyššího kontrolního úřadu (dále též „Úřad“) složené ze tří a více členů 

Úřadu.2 

(2)  Jednací řád senátů vymezuje činnost a stanovuje pravidla, jimiž se jednání 

senátů řídí. Upravuje zejména zřizování, svolání a průběh jednání senátu, formu 

rozhodování, způsob hlasování a způsob zveřejnění opačného názoru člena 

senátu.  

 

Článek II. 

Zřizování senátů 

(1)  Senáty zřizuje Kolegium Úřadu při schvalování plánu kontrolní činnosti, 

popřípadě při rozhodnutí o jeho změnách, a současně stanoví jejich složení.3 

(2)  Senátu předsedá člen Úřadu (dále jen „předseda senátu“) určený Kolegiem 

Úřadu. 

 

                                                 
1  Ustanovení § 7 odst. 1 a § 14 odst. 1 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu. 
2  Ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu. 
3  Ustanovení § 14 odst. 2 a § 17 odst. 4 písm. d) zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním 

úřadu. 
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Článek III. 

Působnost senátů 

(1)   Senát schvaluje kontrolní závěry, pro které byl zřízen.4 

(2)  Zpracování, schválení a nakládání s kontrolním závěrem, který obsahuje 

utajované informace, se řídí vnitřním předpisem Úřadu.5  

(3)  Senát rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí o námitkách ke kontrolním 

protokolům, které jsou podkladem pro kontrolní závěr v jeho působnosti.6 

(4)  Pokud v řízení o odvolání proti rozhodnutí o námitkách vyplyne potřeba věc 

došetřit, senát rozhodnutí zčásti nebo zcela zruší a zajistí došetření věci.7 

(5)  Na jednání senátu mohou být zařazeny i otázky spojené s projednáváním 

podkladů pro činnost senátu uvedenou v odstavcích 1, 3 a 4 tohoto článku. 

 

Článek IV. 

Svolání jednání senátu 

(1)  Jednání senátu svolává předseda senátu v závislosti na časovém plánu 

obsaženém v plánu kontrolní činnosti. 

(2)  Předseda senátu organizuje činnost senátu a odpovídá za včasné a řádné 

vyřízení věci, pro kterou byl senát zřízen. Administrativní a organizační úkony 

spojené s činností senátu zajišťuje zapisovatel, kterého předseda senátu určí 

ze zaměstnanců sekretariátu Kolegia. 

(3)  Svolání jednání senátu se uskutečňuje písemnou pozvánkou s uvedením návrhu 

programu jednání, tato pozvánka musí být členům senátu doručena alespoň 

5 dnů před stanoveným dnem jednání. Současně s pozvánkou obdrží člen senátu 

písemné podklady k bodům navrhovaného programu. 

                                                 
4  Ustanovení § 14 odst. 3 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu. 
5  Směrnice prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu č. 103, o zajištění administrativní bezpečnosti 

v oblasti ochrany utajovaných informací v působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu. 
6  Ustanovení § 14 odst. 4 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu. 
7  Ustanovení § 27 odst. 5 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu. 
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Článek V. 

Průběh jednání senátu 

(1)  Jednání senátu je neveřejné. Senát je usnášeníschopný při účasti všech svých 

členů. Členové senátu jsou povinni se jednání senátu zúčastnit. 

(2)  Všichni účastníci jednání senátu se zapisují do prezenční listiny. 

(3)  Předseda senátu zahajuje jednání senátu oznámením o usnášeníschopnosti 

senátu podle prezenční listiny, navrhne ověřovatele zápisu z členů senátu 

a nechá jej členy senátu schválit. 

(4)  Po zahájení jednání senátu předseda senátu předkládá návrh programu včetně 

změn oproti rozeslané pozvánce. Kterýkoli člen senátu může navrhnout změnu 

programu i obsahu jednání senátu. O návrzích změn i o celku programu nechá 

předseda senátu hlasovat. 

(5)  Členové senátu mohou podle potřeby přizvat k účasti na jednání senátu i další 

osoby, zejména zaměstnance Úřadu, jejichž účast na jednání senátu nechá 

předseda senátu schválit. Předseda senátu je povinen přizvané osoby předem 

poučit o povinnosti zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých 

se při jednání senátu dozvědí. 

 

Článek VI. 

Rozhodování senátu, zveřejňování opačného názoru 

(1) Senát rozhoduje hlasováním formou usnesení. Na usnesení musí být uvedeni         

členové Úřadu, ze kterých je senát pro příslušnou kontrolní akci složen. 

(2)  Usnesení je přijato, vyjádří-li s ním souhlas nadpoloviční počet členů senátu. 

Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy senátu. 

(3)  Členové senátu hlasují pro návrh usnesení nebo proti návrhu usnesení, a to 

zpravidla zvednutím ruky. Každý z členů senátu má právo požádat, aby 

v písemném záznamu o hlasování bylo uvedeno, jak hlasoval.  

(4)  Člen senátu, který nesouhlasí s usnesením senátu ve věci kontrolního závěru, 

může uplatnit právo na zveřejnění názoru opačného od přijatého usnesení, 
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pokud hlasoval proti návrhu. Toto právo musí uplatnit v průběhu jednání senátu, 

na kterém bylo dané usnesení přijato. Znění opačného názoru člena senátu musí 

být uvedeno v zápise z jednání senátu. 

(5)  Předseda senátu předá kontrolní závěr schválený senátem prezidentovi Úřadu 

ke zveřejnění ve Věstníku Úřadu a k zaslání Poslanecké sněmovně, Senátu 

a vládě.8  

(6)  Je-li senátem schválen kontrolní závěr, který obsahuje skutečnosti, na které 

se vztahuje zvláštní zákon, informuje předseda senátu o tomto schválení 

Kolegium Úřadu, které rozhodne o způsobu nakládání s předmětným kontrolním 

závěrem.9 Kontrolní závěr, který obsahuje utajované informace, se ve Věstníku 

Úřadu nezveřejňuje. 

 

Článek VII. 

Zápis z jednání senátu 

(1)  O průběhu jednání senátu se pořizuje písemný zápis a zvukový záznam. Zvukový 

záznam slouží výhradně k pořízení zápisu z jednání senátu, popřípadě 

ke kontrole úplnosti a přesnosti zápisu. Zápis z jednání senátu pořizuje 

zapisovatel určený předsedou senátu podle článku IV. odst. 2 tohoto jednacího 

řádu.  

(2)  Předseda senátu může rozhodnout o pořízení úplného písemného záznamu 

z jednání senátu. Záznam z jednání senátu se uchovává až do projednání 

případných námitek proti znění zápisu.  

(3)  Zápis, zvukový záznam a úplný písemný záznam jsou neveřejnými dokumenty  

a musí být zajištěny proti úniku informací. Při projednávání utajovaných 

informací na jednání senátu se zvukový záznam podle odst. 1 tohoto článku 

nepořizuje. 

                                                 
8  Ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu. 
9  Ustanovení § 30 odst. 4 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu. 
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(4)  V zápise z jednání senátu se uvedou datum a místo jednání senátu, jména 

přítomných členů senátu i přizvaných osob, jména zapisovatele a ověřovatele 

zápisu, schválený program jednání, stručný popis průběhu jednání, usnesení 

přijatá senátem s uvedením počtu hlasů pro nebo proti jejich přijetí; pokud 

se na tom senát hlasováním usnese, uvede se v zápise také lhůta k uplatnění 

námitek proti jeho obsahu. 

(5)  Podá-li člen senátu ve lhůtě uvedené v zápise z jednání senátu námitky proti 

obsahu tohoto zápisu, předseda senátu neprodleně svolá jednání senátu 

k projednání těchto námitek. 

(6)  Zápis z jednání senátu podepisuje předseda senátu, ověřovatel zápisu 

a zapisovatel. Nedílnými součástmi zápisu z jednání senátu jsou prezenční listina 

se jmény všech účastníků jednání senátu a usnesení senátu. 

(7)  Zápis se rozesílá členům senátu prostřednictvím elektronické pošty nejpozději 

do 4 kalendářních dnů od jednání senátu. Přizvaným osobám se rozesílá 

prostřednictvím elektronické pošty příslušná část zápisu projednávaného bodu, 

k němuž byly přizvány. 

(8)  Zápisy z jednotlivých jednání senátu se v daném kalendářním roce číslují 

v pořadí, jak po sobě následují.  

 

Článek VIII. 

Zrušovací a závěrečné ustanovení 

(1) Zrušuje se Jednací řád senátů Nejvyššího kontrolního úřadu schválený          

Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 22. 7. 1993 a zveřejněný 

v částce 1 Věstníku NKÚ z r. 1993.  

(2)  Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 11. června 2018. 

 

 Ing. Miloslav Kala , v.r.  
 prezident 
 Nejvyššího kontrolního úřadu 


