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1 Úvod    

Jak stát hospodaří s veřejnými prostředky, které jsou tvořeny především povinnými 

platbami od občanů, zajímá každého z nás. Proto je nezbytná kontrola státního rozpočtu a 

hospodaření s majetkem státu nezávislým orgánem. Tuto kontrolu v České republice zajišťuje 

NKÚ (dále jen NKÚ), který je tématem předkládané bakalářské práce. 

Cílem práce je na základě analýzy postavení a činnosti NKÚ a komparace jeho 

postavení a fungování a obdobnými institucemi v zahraničí zhodnotit jeho funkčnost. 

Hlavní použitou metodou byla analýza, kterou jsem aplikoval na fungování/činnost 

NKÚ. V práci bylo použito také metody komparace, a to v kapitole týkající se srovnání 

organizace nejvyšších kontrolních institucí v evropských zemích.  

V práci jsem využil jednak poznatky z doporučené literatury a dalších publikací, 

jednak příslušné právní normy jako je Ústava České republiky, Zákon o NKÚ a kárný řád 

NKÚ. Dále jsem čerpal informace z internetových stránek NKÚ.  

 Ke komparaci organizačních struktur ve vybraných evropských státech jsem použil 

materiály dostupné na internetových stránkách jednotlivých kontrolních institucí a články 

zabývající se těmito institucemi. Hospodaření NKÚ jsem analyzoval na základě dat ze 

Státních závěrečných účtů kapitoly 381.  

V první části bakalářské práce jsem se – ve shodě se zadáním – zaměřil na kontrolu ve 

veřejné správě a členění kontrol, které se ve veřejné správě vyskytují, a ke každému členění 

jsem přiřadil kontrolu prováděnou NKÚ. 

Ve druhé části jsem se věnoval NKÚ z hlediska jeho organizační struktury a 

pravomocemi, kterými NKÚ disponuje. Na závěr této části jsem provedl srovnání vybraných 

kontrolních institucí v evropských zemích s NKÚ, a to z hlediska představitelů institucí, jejich 

funkčního období, financování a způsobů zveřejňování kontrolních závěrů. 

Poslední část práce jsem věnoval analýze hospodaření NKÚ a analyzoval problémy při 

kontrole činnosti NKÚ z hlediska nedostatků v právních předpisech, tak i z hlediska reálných 

případů. 



6 

 

2 Kontrola ve veřejné správě obecně  

2. 1 Pojem veřejná správa  

Vymezit nebo definovat veřejnou správu je složitou záležitostí, jelikož zahrnuje různé 

správní činnosti a vznikají zde specifické vztahy, které mohou být modifikovány v důsledku 

změn ve společnosti.  

Pojem veřejná správa bývá v mnohé literatuře definován jako souhrn veřejně 

prospěšných činností, které sledují veřejný zájem. Veřejným zájmem mám na mysli zájem 

státní či územních samospráv, příp. dalších veřejnoprávních institucí/korporací. Dále můžeme 

pojem veřejná správa definovat jako soubor osob a institucí, které nějakým způsobem patří 

mezi instituce vykonávající veřejně prospěšnou činnost. Pokud ji chápeme jako systém, pak 

zahrnuje 2 subsystémy a to státní správu a samosprávu. VS je správa veřejných záležitostí, 

která sleduje naplňování veřejných cílů, tzn., že je vykonávaná ve veřejném zájmu. Chrání 

veřejné zájmy, organizuje chod veřejných služeb a záležitostí.  

V České republice je aplikován tzv. spojený model veřejné správy, který ji dělí na 

vrchnostenskou a nevrchnostenskou.  

Veřejnou správu definuje Hendrych (2007) jako: 

1. určitý druh činnosti spočívající ve spravování veřejných záležitostí, 

2. instituci, orgán, který veřejnou správu vykonává. 

Z tohoto vyplývá materiální a formální pojetí veřejné správy. Ve formálním pojetí 

je veřejná správa definována jako soustava správních úřadů a orgánů, kteří představují 

vykonavatele veřejné správy v pojetí materiálním.1  

VS můžeme dělit následujícím způsobem na:  

· státní správu, která je vykonávána státními orgány a je základem 

veřejné správy,  

· samosprávu, která je vykonávána orgány územních samosprávných 

celků či orgány zájmových a profesních samospráv, 

                                                 
1
 HENDRYCH, Dušan. Správní věda: teorie veřejné správy. 2., dopl. a rozš. vyd. Praha: ASPI, 2007. ISBN  

978-80-7357-248-8.  
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 Státní správu dělíme na ústřední a územní, samosprávu potom na zájmovou a územní.  

Podle Hendrycha (2007) by dobrá veřejná správa měla splňovat základní znaky, jako 

jsou zákonnost, nestrannost, včasnost, předvídatelnost, přesvědčivost, přiměřenost, 

součinnost, odpovědnost, otevřenost a vstřícnost. Veřejná správa by měla mít pro své 

fungování vytvořeny následující předpoklady:  

· vhodné právní prostředí, 

· stabilitu právního řádu, 

· přehlednost a srozumitelnost právního řádu, 

· kvalifikované a zkušené pracovníky a funkcionáře, 

· organizační strukturu dostatečně flexibilní a schopnou trvale zajišťovat 

vytyčené úkoly. 

Veřejná správa by měla být blízká občanům, co ovšem neznamená takovou, která se 

přibližuje občanům, ale takovou, která poskytuje subjektům dostatek informací o působnosti 

jednotlivých úřadů a orgánů, využívá moderní informační technologie a hlavně dokáže 

propojit místní hledisko s požadavkem odborného rozhodování v konkrétní záležitosti, a to na 

takové úrovni, kde je to efektivní a ještě akceptovatelné. Čím je záležitost, o které se 

rozhoduje složitější, tím častěji musí být rozhodování přesunuto na vyšší stupeň. Správné 

rozložení mezi přiblížením výkonu veřejné správy místně a odborně je složitý úkol, který 

vyžaduje dostatečnou stabilitu celého správního systému a jeho materiálního a personálního 

zabezpečení.2 

2. 2 Vymezení pojmu kontrola 

Pojem kontrola je ve slovníku cizích slov definován jako: 

1. dozor; dohled; přezkoumání; činnost tvořící součást řízení, 

zprostředkující poznání, jak se dodržují normy a plní příkazy a jaký je 

průběh a výsledek práce;  

2. řízení, vliv.3 

                                                 
2
 HENDRYCH, Dušan. Správní věda: teorie veřejné správy. 2., dopl. a rozš. vyd.. Praha: ASPI, 2007. ISBN    

978-80-7357-248-8.  
3
 KLIMEŠ, Lumír. Slovník cizích slov. 6., přeprac. a dopl. vyd. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, a.s.,                                      

2002. Odborné slovníky. ISBN 80-7235-023-4.  
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Kontrola je nezbytnou součástí činnosti každého řídícího systému. I veřejná správa 

obsahuje zdroje chyb a byrokratické struktury, které vedou k neschopnosti jejich nápravy a 

jejich rozmnožení. Podle Hendrycha je kontrolou pozorování stavu nějaké činnosti, 

srovnávání a vyhodnocování stavu existujícího se stavem zamýšleným. Při kontrole ve 

veřejné správě se sleduje dodržování zákonnosti, účelnosti a hospodárnosti záležitostí, které 

jsou předmětem kontroly. 

Kontrolu prováděnou státem nebo jiným nositelem veřejné správy nad činností svých 

vykonavatelů prostřednictvím specializovaných orgánů a kontrolu prováděnou veřejností 

považujeme za kontrolu veřejné správy.  

Aby kontrola byla účinná, musí kontrolující mít potřebné informace o kontrolovaném 

subjektu. Musí postupovat se vší pečlivostí a svědomitostí. Kontrolující musí být také osobně 

a věcně nepodjatý a mít kritický postoj k vlastním měřítkům posuzování a hodnocení činnosti 

kontrolovaného subjektu. 

Kontrola je prováděna ve čtyřech etapách: 

1. zjištění existujícího stavu,  

2. ověření zamýšleného stavu, 

3. určení odchylek existujícího od zamýšleného, 

4. zhodnocení odchylek. 

Kontrola může být prováděna jako předběžná, průběžná, následná a závěrečná. Při 

předběžné kontrole se kontroluje připravenost správního orgánu a jeho pracovníků k zavedení 

určitého opatření, k výkonu určité kompetence. Při kontrole je také možné hodnotit správní 

akty v procesu jejich vzniku, tzn. před nabytím jejich právní závaznosti.4 

K průběžné kontrole dochází v průběhu činnosti až do jejího ukončení. Zjištění 

nedostatků přispívá k dosažení zamýšleného cíle a přispívá k vyšší kvalitě rozhodnutí. 

Následná kontrola je pak završením kontrolního procesu, jehož předmětem je realizace 

zamýšleného cíle, a je proto prováděna na již ukončené činnosti.5  

Kontrolu ve veřejné správě můžeme členit nejen z časového hlediska, ale i z hlediska 

obecnosti a komplexnosti kontroly. Z hlediska obecnosti se člení kontrola na obecnou a 

                                                 
4
 MATES, Pavel a Miloš MATULA. Kapitoly z dějin a teorie veřejné správy. vyd. 3. Praha: Vysoká škola    

ekonomická v Praze, 1999. ISBN 80-7079-407-0. 
5
 HENDRYCH, Dušan. Správní věda: teorie veřejné správy. 2., dopl. a rozš. vyd.. Praha: ASPI, 2007. ISBN 

978-80-7357-248-8. 
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speciální. Obecnou kontrolou rozumíme kontrolu prováděnou v rámci vztahu nadřízenosti a 

podřízenosti nebo k ní může být kompetentní zvláštní orgán provádějící kontrolu z několika 

hledisek. Tuto kontrolu provádí NKÚ. Speciální kontrola pak kontroluje určitý aspekt činnosti 

kontrolovaného objektu. Někteří autoři rozlišují kontrolu finanční (dokladovou) a věcnou. 

Z hlediska komplexnosti rozlišujeme kontrolu komplexní a částečnou, přičemž 

komplexní kontrola se týká všech stránek činnosti kontrolovaného objektu, nejčastěji pak v 

souvislosti s hierarchickými řídícími vztahy. Částečná kontrola se pak zaměřuje jen na určitou 

část činnosti kontrolovaného objektu, přičemž nezáleží na jejím vymezení speciálními 

odbornými aspekty. Pokud je tedy určitá činnost objektu kontrolována z hlediska určitého 

aspektu, např. ekonomického, jedná se o kontrolu částečnou a speciální. 

Z hlediska podrobnosti se rozlišuje kontrola rámcová, která se zabývá zásadními 

otázkami či určité sumarizace jednotlivých činností, a podrobná kontrola týkající se detailních 

aspektů případů. 

Podle zaměření se kontrola člení na služební, odbornou, právní, hospodářskou a 

politickou. Služební kontrola se zabývá všemi aspekty činnosti kontrolovaného subjektu a 

jedná se o nejkomplexnější kontrolu, která vyplývá z hierarchických vztahů. Při odborné 

kontrole se zkoumá dodržení odborných postupů orgánů a pracovníků veřejné správy. 

V případě právní kontroly se prověřuje dodržování právních předpisů. Hospodářská kontrola 

zkoumá účelnost vynaložených prostředků a hospodárnost jejich využití. Předmětem politické 

kontroly je pak prověření souladnosti výkonu veřejné správy se záměrem a představami 

subjektu politické kontroly. 

Z hlediska metod sledujeme do jaké míry je používáno právních prostředků či jiných 

formalizovaných postupů. Z tohoto hlediska rozlišujeme kontrolu právní, formální neprávní a 

kontrolu neformální. Smyslem právní kontroly je přezkoumání právního zakotvení dané 

kontroly, postupů při jejím provádění, oprávnění a povinností kontrolujícího subjektů i 

kontrolovaných objektů. Kontrola formalizovaná pak využívá i neprávních organizačních 

forem, interních normativních i individuálních formalizovaných aktů. Při provádění 

neformální kontroly je klíčové zjišťování a hodnocení skutečností, které jsou důležité pro 

kontrolu v rámci běžného vedení záležitostí.6 

                                                 
6
 MATES, Pavel a Miloš MATULA. Kapitoly z dějin a teorie veřejné správy. vyd. 3. Praha: Vysoká škola 

ekonomická v Praze, 1999. ISBN 80-7079-407-0. 
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Podle forem kontroly se rozlišuje kontrola přímá a nepřímá. Přímou kontrolu provádí 

subjekt kontroly bezprostředně, bez využití jiných kontrolních subjektů, obvykle ve vztahu 

nad-a podřízenosti. Nepřímou kontrolu pak provádí zvláštní subjekt, nemusí to být tentýž, 

který k ní dává podnět. 

Z hlediska systému veřejné správy se rozlišuje kontrola interní a externí, které se budu 

věnovat v následující podkapitole. 

2. 3 Kontrolní systém ČR 

V České republice je kontrola nakládání s veřejným majetkem a veřejnými financemi 

prováděna všemi veřejnoprávními korporacemi (jako kontrola přímá), u státního majetku a 

státních financí z Ústavy Parlamentem a NKÚ, ze zákona pak Úřadem pro ochranu 

hospodářské soutěže, všemi orgány činnými v trestním řízení, u majetku samospráv jejich 

orgány; jinak také (jako kontrola laická, občanská) občany, resp. institucemi občanského 

sektoru (např. Transparency International). V případě financí plynoucích ze zdrojů EU i jejími 

kontrolními orgány.  

Dále kontrolu provádí tzv. zprostředkovatelé, kteří vstupují mezi vykonavatele veřejné 

správy a občana. Patří sem veřejný ochránce práv, zvláštní komise zřizované za účelem 

vyšetření určitých záležitostí Poslaneckou sněmovnou a různé nestátní organizace (např. 

občanská sdružení, petiční výbory). Zahrnují se sem také média, která upozorňují na 

nedostatky u správních úřadů a orgánů samosprávných celků.  

Zvláštní formu zprostředkování představují intervence jednoho správního úřadu u 

druhého správního úřadu ve prospěch určitých skupin občanů či organizací.7
  

2. 3. 1 Interní kontrola  

Interní kontrola nebo také služební dozor je prováděna v rámci hierarchické struktury, 

kdy vyšší orgán kontroluje orgán nižší. Výstupem interní kontroly je protokol o výsledcích 

kontroly. K fungování interní kontroly je třeba vybudovat vnitřní kontrolní systém. Jeho cílem 

je podle § 25 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole: 

· vytváří podmínky pro hospodárné, efektivní a účelné fungování veřejné 

                                                 
7
 HENDRYCH, Dušan. Správní věda: teorie veřejné správy. 2., dopl. a rozš. vyd.. Praha: ASPI, 2007. ISBN 

978-80-7357-248-8. 
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správy, 

· včas zjišťovat, vyhodnocovat a minimalizovat všechna rizika vznikající 

a ohrožující účinné fungování veřejné správy, 

· produkovat a podávat informace příslušným úrovním řízení o zjištěných 

nedostatcích a o přijímání opatření k nápravě. 

Fungování vnitřního kontrolního systému ve veřejné správě jsou povinni zajistit 

vedoucí zaměstnanci příslušných orgánů. Mají také povinnost podávat informace o výsledcích 

dosahovaných při plnění stanovených cílů, o existujících rizicích a závažných nedostatcích 

v činnosti orgánu veřejné správy, o přijímaných opatřeních a nápravných účincích vedoucímu 

orgánu veřejné správy. 

Pro provedení interní kontroly se uvnitř orgánu ustanovuje funkčně nezávislý útvar 

nebo pověřený zaměstnanec, který provádí nezávislé a objektivní přezkoumání a 

vyhodnocování operací vnitřního kontrolního systému. V rámci kontroly prověřuje, zda jsou: 

· všechny operace prováděny v souladu s právními předpisy,  

· všechny údaje ve finančních, účetních a jiných výkazech věrně 

zobrazující majetek, zdroje financování a hospodaření s ním, 

· nastaveny audity systémů, které prověřují a hodnotí systémy zajištění 

příjmů orgánu veřejné správy včetně vymáhání pohledávek a zajištění 

správy veřejných prostředků, 

· činnosti orgánu veřejné správy realizovány hospodárně, efektivně a         

                       účelně.8 

2. 3. 2 Finanční kontrola 

Finanční kontrola je součástí systému finančního řízení, zabezpečujícího hospodaření 

s veřejnými prostředky. Její součástí jsou systém finanční kontroly vykonávané kontrolními 

orgány, systém finanční kontroly vykonávané dle mezinárodních smluv a vnitřní kontrolní 

systém v orgánech veřejné správy.  

Ústřední správní úřad pro finanční kontrolu je ministerstvo financí. Toto ministerstvo 

řídí celou finanční kontrolu ve veřejné správě a provádí veřejnosprávní kontrolu u 

organizačních složek státu, státních fondů, poskytovatelů veřejné finanční podpory, ovšem 
                                                 
8
 NEMEC, Juraj et al. Kontrola ve veřejné správě. vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. 158 s. 

ISBN 978-80-7357-558-8. 



12 

 

s výjimkou územních samosprávných celků, žadatelů o veřejnou finanční podporu a také u 

příjemců této podpory.  

Územní samosprávné celky kontrolují podle zákona č. 320/2001 Sb. hospodaření 

s veřejnými prostředky u příspěvkových organizací ve své působnosti. Také kontrolují 

žadatele o veřejnou finanční podporu a stejně tak příjemce této podpory. Jsou povinny 

vytvořit si vlastní systém finanční kontroly, kterým zajistí finanční kontrolu svého 

hospodaření. Dále musí zajistit kontrolu organizačních složek a příspěvkových organizací 

jimi zřízené.  

Pokud stanoví vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou se Česká republika zaváže, 

mohou kontrolu vykonávat mezinárodní organizace svými kontrolními orgány.  

2. 3. 3 Externí kontrola  

V prvé řadě se budu věnovat kontrole prováděné Parlamentem. Poslanecká sněmovna 

schvaluje státní rozpočet a rozpočty státních účelových fondů a jejich závěrečné účty. Při 

jejich schvalování dochází ke kontrole vynaložení nejvýznamnějších veřejných prostředků ve 

státě. Poslanci navíc mohou návrh státního rozpočtu ovlivnit pozměňovacími návrhy.  

Poslanci během rozpočtového období kontrolují vynakládání veřejných prostředků 

prostřednictvím především interpelací členů vlády. Poslanci jsou pravidelně o čerpání 

rozpočtu informováni Ministerstvem financí ČR a po skončení rozpočtového období je jim 

předložen státní závěrečný účet. 

Při kontrole jsou důležité dva výbory Poslanecké sněmovny, a to výbor rozpočtový a 

kontrolní. Úkolem rozpočtového výboru je projednávat návrh státního rozpočtu ještě před 

prvním čtením, kontroluje plnění rozpočtu během rozpočtového období, projednává státní 

závěrečný účet a má právo předvolat člena vlády k podání informací či vysvětlení. 

Kontrolní výbor má za úkol projednávat kontrolní závěry NKÚ a kontrolu účinnosti 

přijatých nápravných opatření. Projednává návrh rozpočtové kapitoly NKÚ, výroční zprávy 

NKÚ a zprávy Ministerstva financí ČR o cenové kontrole.
9
 

Dalším úřadem, který vykonává externí kontrolu, je NKÚ, kterému je věnována třetí 

kapitola. 

                                                 
9
 NEMEC, Juraj et al. Kontrola ve veřejné správě. vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. 158 s. 

ISBN 978-80-7357-558-8. 
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Úřad pro ochranu hospodářské soutěže má ve svých pravomocích dohled nad 

dodržováním zákona o veřejných zakázkách z hlediska zákonnosti kroků zadavatelů a 

respektování principů transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace. Kontrola 

Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže je zahájena na návrh stěžovatele nebo z vlastní 

iniciativy. Stěžovatel může napadnout zadávací podmínky, vyloučení uchazeče, rozhodnutí o 

výběru nejvýhodnější nabídky a volbu zadávací procedury. Pokud Úřad rozhodne, že byl 

porušen zákon, uloží zadavateli tzv. nápravné opatření, které může vést ke zrušení zadávacího 

řízení celé zakázky nebo jednotlivého úkonu. Porušil-li zadavatel zákon o veřejných 

zakázkách, dopustil se správního deliktu, za nějž může být zadavateli uložena pokuta do výše 

5 % hodnoty zakázky. Další pokuta za zrušení vypsané zakázky, kdy tato možnost nebyla 

uvedena v zadávací dokumentaci, nebo nebyly splněny informační povinnosti, může 

dosahovat až 10 mil. Kč.10
 

Soudní kontrolou je zajištěna ochrana subjektivních práv dotčených akty veřejné 

správy a tím i kontrola zákonnosti výkonu veřejné správy. Soudní kontrola je nejúčinnější 

kontrolou veřejné správy, protože disponuje možností přezkoumávat správní rozhodnutím, 

činit opatření proti nečinnosti správních orgánů, řešit kompetenční spory nezávislým soudem. 

V České republice byla výstavba institucí soudní ochrany završena zřízením Nejvyššího 

správního soudu a vydáním soudního řádu správního.11
  

Veřejný ochránce práv přijímá podání či stížnosti od občanů, kteří se cítí být 

poškozeni na svých právech nebo možnostech správním úřadem nebo orgánem územního 

samosprávného celku. Pokud shledá ombudsman podání nebo stížnost oprávněnou oznámí 

úřadům, aby věc byla znovu zvážena. Ombudsman tedy chrání osoby před jednáním úřadů a 

dalších institucí, jednají-li v rozporu s právem a neodpovídá principům demokratického 

právního státu a dobré správy.12
 

Dalším typem externí kontroly je kontrola laická, kterou se rozumí kontrola veřejností. 

Občané mají právo vědět, na co byly veřejné prostředky vynaloženy a zda bylo postupováno 

ve shodě s pravidly dobrého hospodáře. K tomuto účelu je třeba, aby občané měli přístup 

                                                 
10

 NEMEC, Juraj et al. Kontrola ve veřejné správě. vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. 158 s. 
ISBN 978-80-7357-558-8. 
11

 HENDRYCH, Dušan. Správní věda: teorie veřejné správy. 2., dopl. a rozš. vyd.. Praha: ASPI, 2007. ISBN 
978-80-7357-248-8. 
12

 HENDRYCH, Dušan. Správní věda: teorie veřejné správy. 2., dopl. a rozš. vyd.. Praha: ASPI, 2007. ISBN 
978-80-7357-248-8. 
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k informacím. Pro veřejnou správu platí, že veřejné jsou všechny informace kromě těch, u 

kterých to stanoví zákon. 

Zákon o svobodném přístupu k informacím stanovuje tzv. povinné subjekty, které 

musí občanům informace poskytovat. K těm patří státní orgány, územní samosprávné celky a 

jejich orgány, veřejné instituce a subjekty, které mají zákonem svěřeno rozhodování o 

právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických a právnických osob 

v oblasti veřejné správy. Povinný subjekt buď zveřejňuje informace na svých webových 

stránkách, nebo na základě žádosti. Žádost může požadovat každý občan České republiky a i 

cizinec. Povinný subjekt je povinen odpovědět do 15 dnů ode dne doručení žádosti. Povinný 

subjekt může také požadovat úhradu dodatečných nákladů na zpracování odpovědi.13
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13

 NEMEC, Juraj et al. Kontrola ve veřejné správě. vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. 158 s. 
ISBN 978-80-7357-558-8. 
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3 Organizace a kompetence NKÚ  

Vytvoření specializovaného státního kontrolního orgánu souvisí s dovršením procesu 

oddělení státního majetku od (soukromého) majetku panovníka. V Rakousku Uhersku byla 

prvním orgánem účetní kontroly Účetní komora zřízená v roce 1761 císařovnou Marií Terezií. 

Důvodem jejího zřízení byla snaha o vyřešení nedostatků účtů a odhalování veškerých 

nedostatků finančnictví. V roce 1782 bylo veškeré účetnictví a finanční hospodaření 

podřízeno vedení Dvorní účetní komory, která byla zrušena v roce 1792, a její pravomoci 

převzal ústřední kontrolní výbor státní rady. V roce 1794 byla zřízena Nejvyšší státní 

kontrola, která byla zrušena v roce 1801 a kontrola byla přenesena na účtárny, které byly 

podřízeny předsedům dvorského a zemských úřadů. Všeobecné účetní ředitelství, které 

kontrolu vykonávalo prostřednictvím účtáren, vzniklo v roce 1805. Následně byl v roce 1854 

zřízen Nejvyšší účetní kontrolní úřad, který byl nahrazen v roce 1866 Nejvyšším účetním 

dvorem. Ten vykonával kontrolu až do roku 1919. 

V březnu 1919 byl přijat zákon 175/1919 Sb. o zřízení a působnosti Nejvyššího 

účetního kontrolního úřadu. Nejvyšší účetní kontrolní úřad byl samostatným, ministerstvům 

rovnocenným a na nich nezávislým orgánem. Co se týče vztahu k moci zákonodárné, měl 

předseda Nejvyššího účetního kontrolního úřadu odpovědnost za působnost úřadu Národnímu 

shromáždění. Jeho činnost byla přerušena válkou a následnými politickými změnami. Po roce 

1948 byla kontrola veřejných financí podřízena Komunistické straně Československa. 

Vládním nařízením č. 73/1951 Sb. bylo zřízeno ministerstvo státní kontroly. Jeho 

působnost byla oproti působnosti kontroly hospodaření s veřejnými prostředky Nejvyššího 

účetního kontrolního úřadu rozšířena na kontrolu veškeré činnosti ve státě. Ministerstvo 

nebylo nezávislé ani formálně. 

V roce 1961 bylo ministerstvo státní kontroly zrušeno a kontrola byla spojena se státní 

statistikou, což vedlo ke vzniku Ústředního úřadu státní kontroly a statistiky (zákon č. 

56/1961 Sb., o zřízení Ústředního úřadu státní kontroly a statistiky). Organizace kontrol byla 

svěřena vládě, ač měl být podle zákona na ministerstvech, národních výborech i ostatních 

státních orgánech nezávislý. 

V roce 1970 byl zřízen federální Výbor lidové kontroly ČSSR a Výbor lidové kontroly 

ČSR. Předseda Výboru lidové kontroly byl členem vlády a členy výboru jmenovala a 
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odvolávala vláda. Při své činnosti vycházely ze směrnic KSČ a příslušné orgány KSČ 

seznamovaly s výsledky své kontrolní činnosti. 

Po roce 1989 bylo zřízeno federální ministerstvo kontroly a na úrovni republikové 

ministerstvo státní kontroly. Tato koncepce byla přijata z důvodu naléhavé potřeby prostředku 

operativní kontroly a parlament byl zaneprázdněn legislativní činností. V roce 1991 byl zřízen 

ústavním zákonem Nejvyšší kontrolní úřad ČR a tento ústavní zákon byl proveden zákonem 

č. 61/1992 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadě České republiky. Ovšem v této době nebylo 

ještě zrušeno ministerstvo státní kontroly a docházelo ke kompetenčním konfliktům. 

K 1. lednu 1993 nabyla účinnosti Ústava ČR, z níž vychází existence NKÚ.                 

V její samostatné hlavě páté, článku 97 je stanoveno, že NKÚ je nezávislý orgán, který 

vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a kontrolu plnění státního rozpočtu.14
 

Sídlo úřadu se nachází v Praze. Prezidenta a viceprezidenta jmenuje prezident republiky na 

návrh Poslanecké sněmovny. Dále také stanoví, že postavení, působnost, organizační 

strukturu a další podrobnosti stanoví zákon.15
 

Oba výše uvedené úřady byly zrušeny až (novým) zákonem o Nejvyšším kontrolním 

úřadu č. 166/1993 Sb., který nabyl účinnosti 1. července 1993.16
 NKÚ však nepřebral 

kompetence ministerstva státní kontroly, které bylo obecným gestorem kontrol ve veřejné 

správě. NKÚ je tedy jakýmsi úřadem sui generis, nikoliv obecným garantem kontroly napříč 

veřejnou správou.17
  

Úřad je trvalá organizační jednotka bez právní subjektivity, které byly přikázány určité 

působnosti a svěřeny určité pravomoci. Je účetní jednotkou. 

NKÚ je orgánem moci veřejné, a proto veškerá jeho činnost musí být v souladu 

s ústavněprávní zásadou uvedenou v čl. 2 odst. 3 Ústavy, která říká, že státní moc slouží všem 

občanům a lze ji uplatňovat pouze v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon. 

                                                 
14

 Zákon č. 166/1993 Sb. ze dne 20. května 1993 o Nejvyšším kontrolním úřadu. Dostupný z 
http://www.NKÚ.cz/assets/zakon_166-93.pdf. 
15

 Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
16

 BARTOŇ, Michal a kol. Kontrolní mechanismy fungování veřejné správy. V Olomouci: Periplum, 2009. 383 

s. Studie a analýzy; sv. 12. ISBN 978-80-86624-50-1. 
17

 MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY. Analýza provedených kontrol a dozoru u územních 
samosprávných celků v letech 2006 – 2010 s návrhem konkrétních opatření směřujících k jasnému rozdělení 
kompetencí mezi Nejvyšší kontrolní úřad, Ministerstvo financí a ostatní kontrolní orgány ve veřejné správě. 
[online]. MV ČR 8. 2. 2011 [cit. 22. 3. 2013]. Dostupné z:  
http://www.mvcr.cz/odk2/soubor/analyza-provedenych-kontrol-a-dozoru-u-usc-2006-2010-pdf.aspx. 
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NKÚ má velmi omezenou sankční a rozhodovací pravomoc a tudíž nemá ani exekuční 

pravomoc. 

Nezávislost NKÚ je dána třemi aspekty. Za prvé se jedná o nezávislost systémovou a 

z ní vycházející nezávislost operační. To znamená, že NKÚ je orgánem stojícím mimo 

organizační strukturu vykonavatelů státní moci. V Ústavě je pak NKÚ zakotven v samostatné 

hlavě. 

NKÚ disponuje také přiměřenou nezávislostí finanční. Činnost NKÚ je financována 

ze státního rozpočtu, ale ze samostatné rozpočtové kapitoly. Návrh rozpočtu si zpracovává 

sám nezávisle na ministerstvu financí. Návrh rozpočtu schvaluje Kolegium Úřadu. O 

poskytnutí prostředků rozhoduje Poslanecká sněmovna. 

NKÚ disponuje také nezávislostí personální. Omezením nezávislosti je způsob tvorby 

orgánů NKÚ. Podle Ústavy jsou jedinými orgány prezident a viceprezident Úřadu, což 

z NKÚ dělá monokratický orgán. Omezením personální nezávislosti je také odvolatelnost 

z funkce, ovšem jen ze zcela legitimních důvodů.18
 

Nezávislost garantována právem je uvedena v preambuli Limské deklarace19
jako 

nezbytný předpoklad zřízení nejvyšší kontrolní instituce. Stejně tak podle Doporučení pro 

vytvoření a správné fungování nejvyšší kontrolní instituce, které bylo vypracováno zástupci 

nejvyšších kontrolních institucí zemí EU a Evropským účetním dvorem v Praze v roce 1999 

je nezávislost předpokladem objektivního a efektivního plnění úkolů a tento dokument 

doporučuje zajistit nezávislost funkční, organizační, operační a finanční. 

3. 1 Kompetence Úřadu 

Podle Ústavy České republiky vykonává NKÚ kontrolu hospodaření se státním 

majetkem a kontrolu plnění státního rozpočtu. Z tohoto vychází i zákon o NKÚ, podle kterého 

Úřad vykonává kontrolu: 

· hospodaření se státním majetkem20
 a finančními prostředky vybíranými 

                                                 
18

 BARTOŇ, Michal a kol. Kontrolní mechanismy fungování veřejné správy. V Olomouci: Periplum, 2009. 383 

s. Studie a analýzy; sv. 12. ISBN 978-80-86624-50-1. 
19

 Limská deklarace je nezávazná. Byla přijata v roce 1977 v Limě Mezinárodní organizací nejvyšších účetních 
kontrolních institucí. 
20

 Státním majetkem je majetek, který přešel na Fond národního majetku podle právních předpisů, a majetek, se 
kterým hospodaří Česká konsolidační agentura a Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. Praha. Dále jde 
o majetek vytvořený prostředky ze státního rozpočtu k provozování pojištění vývozních úvěrových rizik, majetek 
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na základě zákona (nezahrnuje kontrolu prostředků vybíraných obcemi 

v jejich samostatné působnosti), 

· plnění státního rozpočtu a kontrola státního závěrečného účtu, 

· hospodaření s prostředky, které byly ČR poskytnuty ze zahraničí, a s 

prostředky, za které stát převzal záruky, 

· vydávání a umořování státních cenných papírů a  

· zadávání státních zakázek. 

Podle Limské deklarace mají nejvyšší orgány účetní kontroly napomáhat odhalovat 

případy zneužití veřejných prostředků a upozornit na riziková místa manažerské kontroly, 

která mohou ohrozit bezúhonnost organizace a efektivní provádění rozpočtových a jiných 

opatření, určit spolehlivost zpráv o plnění rozpočtu a jiných výkazů, identifikovat případy a 

charakter ztrát, které pokud budou napraveny, povedu k efektivnějšímu využívání 

disponibilních zdrojů. Zjištění by pak měla indikovat nutnost legislativních změn. 

NKÚ kontroluje organizační složky státu, právnické a fyzické osoby. Není 

jednoznačně určeno, kdo je kontrolovaná osoba, ale určující je majetek, resp. finance, se 

kterým hospodaří, tedy předmět kontroly. Okruh kontrolovaných institucí byl zákonem          

č. 442/2000 Sb. rozšířen o ČNB s účinností od 1. 1. 2001. Jedním z důvodů byla kritika 

hospodaření ČNB z řad politiků i občanů. Příkladem může být rekonstrukce budovy ČNB, 

jejíž dokončení v roce 2000 stálo 4,8 miliard korun. Původní rozpočet byl stanoven ve výši 

3,4 miliardy korun. 

Hlavní činností ČNB je péče o cenovou stabilitu. Tuto činnost ovšem nejde 

kontrolovat z hlediska hospodárnosti. Proto byla kontrolní pravomoc NKÚ vůči ČNB, 

zákonem 127/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance a zákon 

č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, omezena na kontrolu jejího hospodaření 

v oblasti výdajů na pořízení majetku a výdajů na její provoz.  

Podle tiskové zprávy NKÚ ze dne 9. 1. 2006 došlo ke kontrole výdajů na pořízení 

majetku a výdajů na provoz ČNB za období 2002–2004. Při kontrole bylo zjištěno, že 

rozpočet nezahrnoval všechny výdaje ani plánované příjmy. Dále byly zjištěny nepřesnosti 

v informacích o výši skutečně vynaložených výdajů a případy, které negativně ovlivnily 

                                                                                                                                                         
České exportní banky, a.s. Praha. Patří sem i majetek tvořený prostředky ze státního rozpočtu k provozování 
financování a majetek z prostředků, za něž stát převzal záruky. 
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hospodárnost. Nedostatky se objevily také při inventarizaci a zadávání veřejných zakázek. 

ČNB pak provedla nápravu u většiny nedostatků již v průběhu kontroly.21
 

Hospodaření samospráv, jak vyplývá z § 3 zákona o NKÚ, kontroluje jen v případě, 

kdy jsou jim poskytnuty prostředky ze státního rozpočtu. 

Hospodaření územních samosprávných celků spadá do jejich samostatné působnosti. 

K přezkoumání jejich hospodaření je podle kompetenčního zákona kompetentní Ministerstvo 

financí. Přezkoumání hospodaření krajů a hlavního města Prahy, pokud o to požádají, provádí 

Ministerstvo financí. Obce a dobrovolné svazky obcí mohou o přezkum hospodaření požádat 

příslušný krajský úřad, městské části hlavního města Prahy pak mohou požádat Magistrát 

hlavního města. Obce, hlavní město a městské části Prahy mohou také požádat o přezkum 

hospodaření auditory.  

Kontrola hospodaření je prováděna každoročně a předmětem kontroly jsou především 

údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu. Kontrola je 

prováděna z hlediska dodržování povinností stanovaných právními předpisy, soulad 

finančních prostředků s rozpočtem, dodržení účelu dotací a podmínek jejich využití a 

z hlediska věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.  

Chybí kontrola z hlediska hospodárnosti, účelnosti a efektivity prováděná nezávislou 

institucí. 

Na základě návrhu novely Ústavy mělo v roce 2010 dojít k rozšíření pravomocí NKÚ 

v oblasti kontroly hospodaření územních samosprávných celků. V Poslanecké sněmovně byl 

návrh projednán jako sněmovní tisk 960. Důvodem podání návrhu byl dle názoru 

navrhovatelů neudržitelný omezený rozsah ústavních kompetencí NKÚ. Ke kontrolním 

pravomocem tedy měla patřit i kontrola hospodaření územních samosprávných celků s jejich 

majetkem. Kontrola se však měla omezit jen na kontrolu zákonnosti, nikoliv kontrolu 

vhodnosti, hospodárnosti či účelnosti. Na NKÚ také bylo rozhodnutí, zda takovou kontrolu 

bude vykonávat či nikoliv. Stanovisko vlády k tomuto doporučovalo stanovit pravomoci 

jednoznačně, s tím že podmínky vymezí zákon. Tento návrh nebyl Poslaneckou sněmovnou 

projednán. Další návrh na rozšíření pravomocí NKÚ byl v Poslanecké sněmovně projednáván 

                                                 
21

 NKÚ. Výdaje na pořízení majetku a na provoz České národní banky [online]. 17. 9. 2012 [cit. 29. 1. 2013]. 

Dostupné z http://www.NKÚ.cz/cz/media/vydaje-na-porizeni-majetku-a-na-provoz-ceske-narodni-banky-

id1019/. 
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jako sněmovní tisk 352. Tento návrh v prosinci 2012 schválila. Na začátku roku 2013 návrh 

postoupila Senátu, který jej zamítnul. 

Argumenty proti ústavní novele se týkaly nárůstu kontrol ze strany NKÚ a obav 

z nedostatečné kapacity, čehož se ovšem podle Miloslava Kaly (úřadujícího viceprezidenta 

NKÚ) nebylo třeba obávat. Dalším argumentem proti novele bylo to, že obce jsou již nyní 

kontrolovány a totožná věc by tak podléhala několika kontrolám.  

Příznivci ústavní novely vidí pozitiva novely v následujících aspektech: 

· protikorupční signál,  

· lepší dohled nad veřejnými zakázkami a větší tlak na hospodárné využívání 

veřejných prostředků, což by mělo napomoci dosažení vyrovnaných rozpočtů, 

· žádné dopady na rozpočty krajů a obcí, jelikož lze předpokládat tlak na řádné 

využívání veřejných prostředků a úsporu v rozpočtu, 

· preventivní dopad, jelikož by se kontrola prováděla ročně jen u jednotek 

subjektů a nedošlo by tak k přetěžování samosprávy, 

Kontrolu samospráv Nejvyšším kontrolním úřadem zavedli také na Slovensku.  

Podle Limské deklarace má celá správa veřejných prostředků bez ohledu na to, zda a jakým 

způsobem se to odráží ve státním rozpočtu, podléhat kontrole nejvyšším kontrolním úřadem.22
  

V zákoně o NKÚ je uvedeno, že NKÚ prověřuje, zda kontrolované činnosti jsou 

v souladu s právními předpisy, přezkoumává jejich věcnou a formální správnost a posuzuje, 

zda jsou účelné a hospodárné. K provádění výkonnostního auditu23
 zde chybí kontrola 

efektivnosti.
24V kompetenci NKÚ je tedy až kontrola následná, která odhaluje již vzniklé 

nedostatky. 

Prvořadým hlediskem kontroly je legalita, což znamená kontrolu souladu s právními 

předpisy. NKÚ kontroluje, zda je kontrolovaná činnost v souladu se zákony a ostatními 

právními předpisy, právními předpisy Evropských společenství a mezinárodními smlouvami, 

které jsou součástí právního řádu.  

                                                 
22

 ONDRÁČKA, David a FADRNÝ, Martin a RATTAY, Štěpán. Pište senátorům, ať schválí rozšíření 
pravomocí NKÚ. In: bezkorupce [online]. 29. 1. 2013 [cit. 22. 3. 2013]. Dostupné z: 
http://www.bezkorupce.cz/2013/01/piste-senatorum-at-schvali-rozsireni-pravomoci-nku/. 
23

 Jak je nakládáno s disponibilními zdroji, sledujeme hospodárnost, efektivnost a účelovost (3E), což je součástí 
výkonnostního auditu. 
24

 NEMEC, Juraj et al. Kontrola ve veřejné správě. vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. 158 s. 
ISBN 978-80-7357-558-8. 
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Pokud je kontrolována správnost, pak NKÚ posuzuje pravdivost a úplnost údajů. 

Věcná správnost je zkoumána z hlediska výstupů činnosti. Příkladem věcné správnosti je 

soulad účetních zápisů s reálným stavem. Formální správnost je pak posuzována u postupů. 

Jako příklad můžeme uvést aplikaci účetních metod. 

Za hospodárnou je považována taková činnost, která dosahuje stanovaného účelu a 

zároveň je na ni vynakládáno co nejméně vynaložených prostředků. Důraz je kladen na 

ekonomickou stránku činnosti. Hospodárnost je hodnocena v penězích. 

Účelnou činností je pak činnost, která vede ke sledovanému účelu. Na rozdíl od 

hospodárnosti, kde je poměr mezi vynaloženými prostředky a dosaženým účelem hodnocen 

v penězích, z hlediska účelnosti bude poměr vyjádřen v jiných ukazatelích.25
  

Problémem tedy je, že NKÚ vykonává pouze formální kontrolu. Kontrola je zaměřena 

jen na dokumentační a účetní stránku, což je ovšem omezením kontrolní činnosti při 

nakládání s veřejnými prostředky. 26
 

Prezident Úřadu předkládá Poslanecké sněmovně, Senátu a vládě po skončení 

rozpočtového roku výroční zprávu a zveřejňuje ji ve Věstníku NKÚ. Informace o konkrétní 

činnosti NKÚ a činnosti kontrolovaných osob jsou takto poskytnuty veřejnosti. 

Pravomoci jednotlivých orgánů NKÚ jsou uvedeny v následujících podkapitolách 

týkajících se organizační struktury Úřadu. 

3. 2 Organizace NKÚ 

Orgány NKÚ jsou prezident Úřadu, viceprezident Úřadu, Kolegium Úřadu, senáty 

Úřadu a Kárná komora Úřadu. Vnitřní pořádek těchto orgánů a způsob jejich jednání upravují 

vnitřní předpisy, kterými jsou organizační řád, jednací řády Kolegia a senátů a kárný řád. 

NKÚ se dále člení na tři sekce, a to kontrolní27, správní a kancelář prezidenta. 

Jednotlivé sekce jsou dále rozděleny na odbory. Zvláštní postavení mají nezávislé odbory 

interního auditu a bezpečnostního ředitele. 

Pro názornost uvádím schéma základní organizační struktury NKÚ. 

                                                 
25

 BARTOŇ, Michal a kol. Kontrolní mechanismy fungování veřejné správy. V Olomouci: Periplum, 2009. 383 

s. Studie a analýzy; sv. 12. ISBN 978-80-86624-50-1. 
26

 NEMEC, Juraj et al. Kontrola ve veřejné správě. vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. 158 s. 
ISBN 978-80-7357-558-8. 
27

 V kontrolní sekci pracují přibližně dvě třetiny zaměstnanců. 
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Zdroj: NKÚ. Prezentační publikace NKÚ [online]. 8. 10. 2008 [cit. 29. 1. 2013]. Dostupné z 
http://www.NKÚ.cz/downloads/ostatni-publikace/nejvyssi-kontrolni-urad-2008.pdf. 

Obrázek č. 3. 1.: Základní organizační struktura NKÚ  

3. 2. 1 Prezident NKÚ 

Prezident Úřadu, který je tzv. individuálním orgánem, řídí a zastupuje jej navenek. 

Prezident předsedá Kolegiu a Kárné komoře Úřadu, koordinuje činnost orgánů Úřadu a 

odpovídá za výkon působnosti a pravomocí Úřadu.  

Prezidentem Úřadu se může stát občan České republiky, který je způsobilý k právním 

úkonům, je bezúhonný a jeho zkušenosti a morální vlastnosti jsou zárukou, že bude svou 

funkci vykonávat řádně, který má ukončené vysokoškolské vzdělání a dosáhl věku 35 let. 

Prezident se ujímá funkce složením slibu do rukou prezidenta. Funkční období prezidenta je 

devět let. Prezident Úřadu nemůže být zároveň poslancem nebo senátorem, soudcem, ani 

nemůže vykonávat jakékoliv jiné funkce ve veřejné správě, funkce člena orgánů územní 

samosprávy a funkce v politických stranách a hnutích. Funkce je také neslučitelná s výkonem 

jiné placené funkce či výdělečné činnosti s výjimkou vědecké, pedagogické, literární, 

publicistické, umělecké, která nenarušuje důstojnost a důvěryhodnost v nezávislost a 

nestrannost Úřadu. Prezident Úřadu také může spravovat vlastní majetek.  

Prezident Úřadu i viceprezident jsou jmenováni prezidentem republiky na návrh 

Poslanecké sněmovny. Funkce se ujímají složením slibu do rukou prezidenta republiky. 

Funkce prezidenta Úřadu končí uplynutím funkčního období, odvoláním prezidentem 

republiky, doručením rezignace prezidentu republiky, nabytím právní moci rozhodnutí o 
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omezení či zbavení způsobilosti k právním účinkům nebo o odsouzení za trestný čin. 

Poslanecká sněmovna může navrhnout prezidentu republiky odvolání prezidenta, jen pokud 

nevykonává funkci po dobu delší než 6 měsíců nebo bylo pravomocně rozhodnuto Kárnou 

komorou o návrhu na jeho odvolání. 

 Prvním prezidentem NKÚ byl JUDr. Lubomír Voleník. Byl vystudovaný právník, 

který v roce 1990 byl zvolen do Sněmovny lidu. V roce 1992 byl opětovně zvolen poslancem. 

Funkci prezidenta zastával od roku 1993 s přerušením až do roku 2003. V letech 1996 – 1999 

zároveň zastával funkci prezidenta EUROSAI. Jeho (i viceprezidentovo) první funkční období 

skončilo v roce 2002 bez jmenování nástupců. Posléze, ještě v roce 2002 byl znovu jmenován 

do funkce prezidenta NKÚ, ale v roce 2003 náhle zemřel.28
  

V letech 2003 až 2005 řídil NKÚ jeho viceprezident Ing. Dušan Tešnar. Absolvoval 

Vysoké učení technické v Brně obor strojírenská technologie. Funkci viceprezidenta zastával 

od roku 2003 do roku 2007, kdy z osobních důvodů rezignoval. 

Od roku 2005 byl ve funkci prezidenta NKÚ Ing. František Dohnal. Po studiu 

radiotechniky na ČVUT, pokračoval v postgraduálním studiu taktéž na ČVUT: Vystudoval 

také mezinárodní vztahy a evropská studia na Metropolitní univerzitě v Praze. V letech 1991 

až 1998 byl starostou města Jihlava, následně byl výkonný místopředseda Svazu měst a obcí 

ČR. Dohnal byl také hejtmanem kraje Vysočina. 

Funkce prezidenta mu byla ukončena z důvodu odsouzení za trestný čin v roce 2010, 

kdy se dopustil toho, že odmítl poskytnout poslancům podklady pro kontrolu hospodaření 

NKÚ.   

Od 21. 2. 2012 až do 22. 3. 2013, kdy byl prezidentem jmenován Ing. Miloslav Kala29
, 

nebylo opět místo prezidenta Úřadu obsazeno. Ing. Miloslav Kala vystudoval fakultu strojní 

VUT v Brně. V letech 2000 až 2002 byl starostou Blanska a následně poslancem za ČSSD.30
 

Od roku 2008, až po jeho zvolení prezidentem NKÚ v roce 2013, zastával funkci 

viceprezidenta tohoto úřadu.  

 

                                                 
28

 NKÚ. JUDr. Lubomír Voleník. [online]. NKÚ [cit. 14. 3. 2013]. Dostupné z: 
http://www.nku.cz/scripts/detail.php?id=357. 
29

 NKÚ. Prezident republiky jmenoval nového prezidenta NKÚ. [online]. 22. 3. 2013 [cit. 22. 3. 2013]. Dostupné 
z: http://www.nku.cz/cz/media/prezident-republiky-jmenoval-noveho-prezidenta-nku-id6376/. 
30 ČESKÁ POZICE.cz: Miloslav Kala [online]. [cit. 22. 3. 2013]. Dostupné z: 
http://www.ceskapozice.cz/u/miloslav-kala?gclid=CJLgu7KykbYCFUaN3god51EA0Q. 
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Úkolem prezidenta Úřadu je navrhovat: 

· plán kontrolní činnosti,  

· rozpočet a závěrečný účet rozpočtové kapitoly Úřadu,  

· výroční zprávu o činnosti Úřadu za uplynulý rozpočtový rok, 

· organizační a pracovní řád Úřadu, včetně jeho změn a doplňků, 

· jednací řád kolegia Úřadu a senátů Úřadu, 

· kárný řád. 

Tyto návrhy pak předkládá Kolegiu Úřadu. Dále Kolegiu předkládá podněty od 

Poslanecké sněmovny, Senátu, jejich orgánů a vlády. Prezident se také může účastnit schůzí 

Poslanecké sněmovny, Senátu a jejich orgánů, pokud jsou projednávány návrhy a stanoviska 

týkající se Úřadu a stejně tak, Poslanecká sněmovna, Senát a jeho orgány můžou žádat jeho 

účast na těchto schůzích. Těchto schůzí je pak povinen se zúčastnit.31
 

3. 2. 2 Viceprezident Úřadu 

Pravomoci viceprezidenta jsou také významné, jelikož zastupuje prezidenta Úřadu, a 

to v době jeho nepřítomnosti, v případě pověření prezidentem Úřadu a také v případech, kdy 

pravomoci prezidenta jsou delegovány na viceprezidenta organizačním řádem Úřadu. Pokud 

ovšem nevykonává svou funkci prezident ani viceprezident Úřadu, poté připadnou pravomoci 

prezidenta nejstaršímu členu Úřadu.  

Osoba ve funkci viceprezidenta musí splňovat stejné podmínky pro jmenování jako 

prezident Úřadu. 

3. 2. 3 Členové Úřadu 

Členy Úřadu volí Poslanecká sněmovna na návrh prezidenta Úřadu. Členů Úřadu je 

15. Musí splňovat stejné podmínky jako prezident a viceprezident a jejich dosažený věk byl 

minimálně 30 let. Člen Úřadu skládá slib do rukou předsedy Poslanecké sněmovny. 

K ukončení funkce člena Úřadu dochází dovršením věku 65 let, rezignací, odvoláním 

Poslaneckou sněmovnou na základě rozhodnutí Kárné komory a nabytím právní moci 

rozhodnutí o pozbytí způsobilosti k právním úkonům či o odsouzení za trestný čin. 

                                                 
31

 Zákon č. 166/1993 Sb. ze dne 20. května 1993 o Nejvyšším kontrolním úřadu. Dostupný z   
http://www.NKÚ.cz/assets/zakon_166-93.pdf. 
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V kompetenci člena Úřadu je vykonávat kontrolu, řídit kontrolní činnost a 

vypracovávat kontrolní závěry podle plánu kontrolní činnosti. Člen Úřadu se také účastní 

činnosti senátů Úřadu a Kolegia Úřadu. Pokud kontrolovaná osoba vznese námitku podjatost 

proti kontrolorovi, rozhoduje o ní člen Úřadu, který vyhotovuje kontrolní závěr.  

3. 2. 4 Kolegium Úřadu 

Kolegium Úřadu je kolektivním orgánem, který tvoří prezident, viceprezident a 

členové Úřadu. Kolegium provádí činnost schvalovací, rozhodovací a také poskytuje 

doporučení prezidentu Úřadu.  

Schvalovací činnost Úřadu zahrnuje schvalování plánu kontrolní činnosti, návrhu 

rozpočtu Úřadu předkládaný Poslanecké sněmovně, závěrečného účtu rozpočtové kapitoly 

Úřadu, účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni, všech kontrolních závěrů, z nichž 

vychází stanovisko pro státní závěrečný účet, výroční zprávu, ostatních kontrolních závěrů, 

kárného řádu a organizačního řádu Úřadu. 

Kolegium rozhoduje také o odvolání proti rozhodnutí o námitce kontrolního protokolu 

a o námitce podjatosti proti členu Úřadu. 

Dalším úkolem Kolegia je podávat doporučení prezidentu Úřadu při schvalování 

pracovního řádu Úřadu. 

Kolegium je usnášeníschopné při účasti nadpoloviční většiny svých členů. Kolegium 

rozhoduje hlasováním, přičemž ke schválení je nutná nadpoloviční většina hlasů přítomných 

členů Úřadu. Pokud nastane rovnost hlasů, pak rozhodnutí záleží na hlasu předsedajícího. 

Oba prezidenti NKÚ byli politicky angažované osoby. Také současný prezident 

Miloslav Kala je bývalým poslancem.32
 Ze sedmi členů Úřadu jmenovaných po roce 2005 je 

pět bývalých poslanců. Členem Úřadu může být bývalý poslanec (stejně tak senátor, …), 

zakázán je pouze souběh této funkce a člena Úřadu. Přestože rozhodování o kontrolních 

akcích podléhá kolektivnímu rozhodování, nemusí být zajištěna nestrannost a objektivita 

hodnocení člena Úřadu, který se dříve politicky angažoval, při kontrole hospodaření svých 

kolegů. 

                                                 
32

 Poslanecká sněmovna – poslanci: Ing. Miloslav Kala. [online]. [cit. 14. 3. 2013]. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?id=5298&o=5. 
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3. 2. 5 Senáty Úřadu 

Senáty jsou obdobně jako Kolegium kolektivními orgány. Senát je tvořen třemi a více 

členy Úřadu, přičemž mu předsedá člen určený Kolegiem. Senát schvaluje závěry kontrolních 

akcí, pro které byl zřízen, a rozhoduje o námitkách ke kontrolním protokolům, které jsou 

podklady pro kontrolní závěry. Jednání senátů Úřadu se řídí jednacím řádem, který stanovuje, 

jak senát rozhoduje, jak hlasuje a jak zveřejňuje opačný názor. 

Aby bylo rozhodnutí přijato, musí s ním souhlasit nadpoloviční většina členů senátu. 

Z výročních zpráv z posledních tří let vyplývá, že senáty jsou zřizovány ke schválení 

konkrétních kontrolních akcí jen výjimečně. Kontrolní závěry schvalovalo především 

Kolegium Úřadu.  

V roce 2010 schvalovaly senáty z 32 kontrolních akcí jen tři kontrolní akce.33
 

V následujícím roce pak senáty schvalovaly z 38 kontrolních akcí tři kontrolní závěry.34
 

V roce 2012 pak nebyl senáty NKÚ schvalován ani jeden kontrolní závěr z 26 kontrolních 

akcí.35
  

3. 2. 6 Kontroloři 

Vlastní kontrolní činnost Úřadu provádí kontroloři či členové Úřadu. Tuto činnost 

vykonávají na základě písemného pověření prezidentem Úřadu či jím pověřenou osobou. 

Základem kontrolní činnosti NKÚ je plán kontrolní činnosti, což je věcné a časové 

vymezení jednotlivých kontrolních akcí pro následující rozpočtový rok. Při jeho sestavování 

se vychází z podnětů prezidenta, viceprezidenta a člena Úřadu, z vlastní kontrolní činnosti, 

z podnětů Poslanecké sněmovny, Senátu, jejich orgánů a vlády. Tento plán obsahuje předmět 

a cíl kontroly, určení kontrolovaných subjektů a časového průběhu kontroly, jméno člena 

Úřadu pověřeného vyhotovením kontrolního závěru a orgán, který závěr schvaluje. Plán 

schválený Kolegiem NKÚ zveřejňuje ve Věstníku Úřadu, který vychází čtyřikrát ročně vždy 
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k poslednímu pracovnímu dni čtvrtletí. K dispozici je na internetových stránkách NKÚ, 

v tištěné podobě pak k nahlédnutí na každém územním pracovišti a v knihovně NKÚ.36
 

Před kontrolní akcí je prováděna příprava, která je nezbytná pro její kvalifikované 

provedení. Příprava spočívá v získání co nejvíce informací o tématu kontroly, subjektech 

kontroly a ve výběru a stanovení kritérií pro hodnocení předmětu kontroly. Na základě těchto 

podkladů je stanoven program kontrolní akce a sestavena kontrolní skupina, která je se všemi 

podklady seznámena. 

Při následné kontrole je kontrolující povinen předložit kontrolované osobě pověření a 

seznámit ji s průběhem kontroly. 

Kontrolující disponují při své činnosti oprávněním vstupovat do objektů a dalších 

nemovitostí, pokud souvisí s předmětem činnosti. Může na kontrolované osobě požadovat 

předložení originálních dokladů a dalších písemností, záznamy dat na paměťových nosičích 

apod. Kontrolovaná osoba pak musí poskytnout součinnost a technické zázemí pro výkon 

kontroly. Při neposkytnutí součinnosti pak může Úřad osobě uložit pokutu až 50 000 Kč.37
 

Naopak jejich povinností je zjistit skutečný stav věci a prokázat jej doklady. Při své 

kontrolní činnosti jsou povinni kontrolované osobě oznámit zahájení kontroly, šetřit práva a 

právem chráněné zájmy kontrolované osoby, bez prodlení vrátit doklady, které již nepotřebují 

ke kontrole, a vyvarovat se ztrátě, či poškození těchto dokladů. O všech zjištěných 

skutečnostech musí kontrolující zachovávat mlčenlivost. Na závěr kontrolní činnosti je 

povinen vyhotovit kontrolní protokol. 

Součástí kontrolního protokolu je popis skutečného stavu věcí spolu s uvedením 

nedostatků a právních předpisů, které těmito nedostatky byly porušeny. Dalšími náležitostmi 

jsou pak jména kontrolorů, označení kontrolované osoby, uvedení místa a času kontroly, 

předmět kontroly a odkaz na doklady, o které se protokol opírá. Protokol pak podepisuje 

kontrolující osoba a odpovědný zástupce osoby kontrolované. 

Proti protokolu je možné podat písemně námitku, o níž rozhodne vedoucí kontrolní 

skupiny. Jestliže ten námitkám nevyhoví, může se kontrolovaná osoba obrátit ke členu Úřadu, 

senátu Úřadu nebo ke Kolegiu. 
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NKÚ provádí ročně kolem 30 až 40 kontrolních akcí.38
 

3. 2. 7 Kárná komora 

Kárná komora zjišťuje kárnou odpovědnost a ukládá kárná opatření. Kárnou 

odpovědnost má prezident, viceprezident a členové Úřadu. 

Kárná komora je složena z předsedy, kterým je prezident Úřadu39
 a dvou dalších 

členů, kterými jsou soudci z Nejvyššího soudu jmenovaní předsedou tohoto soudu. 

Kárné řízení se řídí kárným řádem. Podle kárného řádu je pak kárným proviněním 

zaviněné porušení povinností vyplývajících ze zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším 

kontrolním úřadu a také takové chování, které narušuje důstojnost a důvěryhodnost 

nezávislosti a nestrannosti této osoby či NKÚ. Závažným kárným proviněním je pak takové 

chování, jímž je škodlivost zvýšena.40
 

Kárná komora rozhoduje většinou svých hlasů. Pokud Kárná komora dojde k závěru, 

že byla porušena kárná odpovědnost, rozhodne o kárném opatření, kterým může být 

napomenutí či snížení platu o 15 % nejdéle na tři měsíce. U závažného kárného provinění pak 

snížení platu o 15 % na maximálně šest měsíců, návrh na odvolání člena Úřadu, prezidenta či 

viceprezidenta z funkce. 

Dalšími závěry kárné komory pak může být zastavení řízení či vynesení zprošťujícího 

rozhodnutí. Proti rozhodnutí Kárné komory se lze odvolat. O odvolání pak rozhoduje 

Nejvyšší soud. 

 Jednání Kárné komory je neveřejné a o jeho výsledku se sepisuje protokol. 

3. 2. 8 Územní odbory 

 Kontrolní sekce Úřadu se člení na odbory I-VI. a územní odbory VII. – XV. Územních 

odborů je tedy devět a vykonávají kontrolu ve svém regionu. Výběr sídel se řídil kritériem 

obsáhnout co největší území s dostupností do jedné a půl hodiny. Krajská města byla zvolena 
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pro větší hustotu obyvatel41. Odbory mají 12 až 22 zaměstnanců.42
 Územní odbory se podílejí 

na zajištění svého provozu.43
 

3. 3 Organizace orgánů účetní kontroly v evropských zemích 

Podíváme-li se na organizaci orgánů účetní kontroly v Evropě, můžeme rozlišit čtyři 

modely. 

Jedním modelem je účetní dvůr se soudními funkcemi. Příkladem je například 

francouzský účetní dvůr Cour des Comptes, italský Corti dei Conti či španělský Tribunal de 

Cuentas. 

Dalším modelem je kolegiální orgán nesoudního typu, kdy se uplatňuje kolektivní 

rozhodování, který je uplatňován například v Německu, Nizozemsku.  

Třetí model představuje kontrolní instituci, která je vedená generálním auditorem, a 

řadí se k němu například Dánsko, Irsko, Kanada a Velká Británie. 

Posledním modelem je uplatňován ve skandinávských zemích (Finsko, Švédsko), kdy 

kontrolní úřad působí v rámci vládního orgánu. 44
 

V následujících kapitolách se budu zabývat organizací jednotlivých kontrolních 

institucí, přičemž zvolím vždy jednu zemi z každého modelu. 

3. 3. 1 Italský Corti dei Conti 

Italský kontrolní úřad má nezávislost garantovanou Ústavou, a to jak nezávislost 

instituce, tak i jejích členů. Úkolem kontrolního úřadu je chránit vynakládání veřejných 

financí a zaručit respektování systému jurisdikce. V Ústavě je uvedeno, že Úřad je odpovědný 

za kontrolu legality vládních nařízení a také kontrolu státního rozpočtu. 
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Kontrola veřejných prostředků je prováděna z hlediska hospodárnosti, účelnosti a 

efektivnosti. 

Povinností úřadu při výkonu soudní funkce je vydávání rozsudků o: 

· odpovědnosti za škody způsobené státu nebo jiným orgánům veřejné správy 

jejich vlastními úředníky, 

· účtech, které vyžadující zvláštní odpovědnost a týkají se veřejných prostředků 

a majetku, 

· záležitostech, týkajících se civilních, válečných a vojenských důchodů.45
 

Členy úřadu jsou Prezident, Generální prokurátor, 62 předsedů senátu, 310 poradců, 

68 prvních úředníků (v angličtině first referendaries) a 51 úředníků (v angličtině 

referendaries). 

Prezident je jmenován ze soudců vykonávajících funkci předsedy senátu nebo 

obdobnou funkci v ústavních orgánech nebo v obdobné instituci EU po dobu minimálně tří 

let. Je-li jednou prezident jmenován, není možné jej odvolat. Ukončení funkce nastane buď 

jeho dobrovolným odstoupením, nebo dosažením věkové hranice. 

Generální prokurátor je jmenován prezidentem republiky na základě návrhu předsedy 

Rady ministrů z předsedů senátu Úřadu. 

Od roku 1999 je zákonem ponechána organizační struktura na úřadu samotném, 

přičemž je rozdělen na komory a výbory, prostřednictvím kterých je vykonávána kontrola. 46
 

Italský Corti dei conti má vlastní kapitolu ve státním rozpočtu. Rozpočet a výroční 

zpráva je zasílána předsedovi Poslanecké sněmovny a předsedovi Senátu a jsou zveřejňovány 

v Úředním věstníku republiky.47
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3. 3. 2 Německý Bundesrechnungshof  

Německý kontrolní úřad je upraven spolkovou ústavou a ustanovení Ústavy provádí 

zákon o Spolkovém účetním dvoru. Spolkový účetní dvůr je vrcholový nezávislý orgán 

spolku, jehož nezávislost je dána jak Ústavou, tak zákonem. V Ústavě je zakotven 

v samostatné hlavě. 

Spolkový účetní dvůr se člení na devět kontrolních oddělení, které se dále člení na 

kontrolní odbory. Členy účetního dvora jsou prezident, viceprezident, vedoucí kontrolních 

oddělení a vedoucí kontrolních odborů. Členové dvora jsou povinni jednat tak, aby nebyla 

ohrožena jejich nezávislost, a je kladen důraz také na jejich nestrannost. Prezident a 

viceprezident jsou voleni Spolkovou radou a Spolkovým sněmem na návrh Spolkové vlády. 

Zvolené pak jmenuje spolkový prezident. Jejich funkční období je 12 let. Funkční období 

členů dvora je neomezené. 

Prezident zastupuje účetní dvůr navenek. Rozhodnutí mohou činit až na jednu výjimku 

kolektivní orgány dvora, proto se nejedná o monokratický úřad. 

Kolektivními orgány jsou kolegia, kontrolní skupiny, senáty a velký senát. 

Spolkový účetní dvůr nemá žádný kárný orgán, kárné přestupky řeší spolkový kárný 

soud.
 48

 

Spolkový účetní dvůr projednává návrh vlastního rozpočtu s Ministerstvem financí a 

schvaluje jej spolkový parlament.49
 

Úkolem Spolkového účetního dvora je nejen kontrola účetní správnosti, hospodárnosti 

a řádnosti rozpočtového a hospodářského vedení spolku včetně nakládání s majetkem se 

zvláštním režimem a vedení podniků Spolku, ale i poskytování poradenství. 

Každá spolková země má svůj účetní dvůr, který je postaven na roveň Spolkovému 

účetnímu dvoru a spolupracuje s ním.  
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Spolkový účetní dvůr předkládá spolkovému parlamentu ročně výroční zprávu, na 

jejímž základě se rozhoduje o schválení státního závěrečného účtu. Spolkový účetní dvůr 

informuje nejen parlament, ale i Spolkovou vládu. 

3. 3. 3 National audit office Velké Británie 

Úkolem Národního kontrolního úřadu je pomáhat kontrolorovi a generálnímu 

auditorovi, kterého jmenuje panovník na základě návrhu Dolní sněmovny. Funkční období 

kontrolora a generálního auditora není omezeno. Může být na základě usnesení Dolní 

sněmovny panovníkem odvolán. 

Úřad se člení na šest auditních odborů a jeden pro administrativní záležitosti. Odbory 

provádí jak atestační, tak výkonnostní audity. Zaměstnanci jsou přijímáni na základě 

rozhodnutí kontrolora a generálního auditora. Rozpočet Národního kontrolního úřadu je 

určován parlamentem a schvalován Dolní sněmovnou. 

Povinností kontrolora a generálního auditora je kontrola tzv. konsolidovaného fondu a 

tzv. fondu národních půjček. Z konsolidovaného účtu jsou vynakládány všechny vládní 

výdaje a přichází všechny příjmy. Kontrolor a generální auditor také autorizuje všechny 

platby odcházející z těchto účtů a autorizuje také všechny vládní půjčky.50
 

Kontrolní závěry dále zpracovává výbor pro veřejné účty Dolní sněmovny, který je 

předkládá plénu Dolní sněmovny. 

3. 3. 4 Švédský Riksrevisionsverket 

Švédský kontrolní úřad je pod dohledem švédského parlamentu, který také rozhoduje 

o rozsahu a zaměření kontrolní činnosti. Jeho úkolem je dodávat parlamentu nezávislý audit 

státních financí.  

Švédský kontrolní úřad provádí finanční i výkonností audit. Každoročně úřad 

sestavuje Výroční zprávu, kterou předkládá parlamentu. 

Švédský kontrolní úřad je řízen třemi Generálními řediteli, kteří jsou jmenováni 

švédským parlamentem. Jejich nezávislost je dána Ústavou. Jejich funkční období trvá sedm 
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let a nemohou být jmenováni opakovaně. Ředitelé společně rozhodují, jak mezi ně bude 

rozdělena oblast působnosti. Každý ředitel pak ve své oblasti působnosti rozhoduje o 

kontrolách, které mají být provedeny a o závěrech, které mají být vypracovány. 

Dále je parlamentem jmenován jeden z těchto tří ředitelů, který je odpovědný za 

rozhodování o organizační struktuře, navrhuje žádosti o roční příspěvek a má na starosti 

výroční zprávu.  

O finančních prostředcích potřebných k činnosti rozhoduje parlament a také posuzuje, 

zda výsledky kontrolní činnosti Úřadu odpovídají poskytnutým prostředkům.51
 

Závěry Úřadu jsou předávány výboru parlamentu a ten je dále předává plénu.52
 

3. 3. 5 Komparace kontrolních institucí v evropských zemích 

Ke shrnutí poznatků, které vyplývají z komparace čtyř evropských kontrolních 

institucí a NKÚ, je použito následující tabulky.  

NKÚ spadá do modelu kolegiálního orgánu, přestože prezident Úřadu je orgán 

monokratický. Prezident ovšem zastupuje Úřad pouze navenek a nemá rozhodovací 

pravomoc. 

Funkční období představitelů kontrolních institucí je časově omezeno v Německu, 

Švédsku a v České republice. Naopak Itálie a Velká Británie, funkční období nestanovuje. 

Rozpočet institucí je u všech schvalován Parlamentem, popř. je specifikováno, že jej 

schvaluje Dolní sněmovna a v ČR Poslanecká sněmovna. U Italského Corti dei Conti nebyl 

tento údaj dohledán.  

Z hlediska zveřejňování kontrolních závěrů, můžeme konstatovat, že jsou předkládány  

Parlamentu, ve Velké Británii pak Dolní sněmovně. 
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  Itálie Německo Švédsko Velká Británie Česká 
republika 

Model Soudní kontrola Kolegiální 
orgán 

Kontrolní orgán 
působí v rámci 
vládního orgánu 

Monokratický 
orgán  

Kolegiální 
orgán (až na 
výjimky) 

Hlavní 
představitelé 

Prezident Prezident, 

Viceprezident 

Tři generální 
auditoři 

Generální auditor Prezident, 

Viceprezident 

Funkční 
období 
hlavních 
představitelů 

Není stanoveno - 
funkce je 

ukončena 
dobrovolným 
odstoupením 
nebo dosažením 
věkové hranice 

12 let 7 let Neomezeno - může 

být panovníkem 
odvolán na základě 
usnesení Dolní 
sněmovny 

9 let 

Financování Vlastní kapitola 
ve státním 
rozpočtu 

Rozpočet 
schvaluje 

Spolkový 
parlament 

Rozpočet určován 
parlamentem a 

schvalován Dolní 
sněmovnou 

O prostředcích 
rozhoduje 

Parlament 

Rozpočet 
schvaluje 

Poslanecká 
sněmovna 

Zveřejňování 
kontrolních 
závěrů 

Výroční zpráva 
Úřadu 
uveřejňována v 
Úředním 
věstníku 
republiky. 

Výroční zpráva 
předkládána 
Paramentu. 

 

 

Výroční zpráva 
předkládána 
Spolkovému 
parlamentu a 

Spolkové vládě 

Kontrolní zprávy 
jsou předávány 
výboru 
parlamentu, který 
je dále předkládá 
plénu 

Kontrolní zprávy 
předávány výboru 
pro veřejné účty 
Dolní sněmovny, 
který je dále 
zpracovává pro 
Dolní sněmovnu 

Výroční 
zpráva 
uveřejňována 
ve Věstníku 
Úřadu, který 
vychází 
čtyřikrát 
ročně. 

Kontrolní 
závěry 
předkládány 
Parlamentu a 

vládě. 

Zdroj: Kapitola 3. 3. Organizace orgánů účetní kontroly v evropských zemích, vlastní zpracování. 

Tabulka č. 3. 1.: Srovnání kontrolních institucí 
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4 Ekonomika NKÚ a problém kontroly kontroly 

4. 1. Ekonomika NKÚ 

Analýza ekonomiky NKÚ byla provedena na období od roku 2005 až do roku 2011. 

Výchozí pro volbu tohoto období byl rok, kdy začalo funkčního období bývalého prezidenta 

NKÚ Františka Dohnala až do roku 2011. Zdrojem pro analýzu byly závěrečné účty kapitoly 

381 a výroční zprávy NKÚ. 

4. 1. 1. Celkové příjmy a výdaje 

v tis. Kč 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Příjmy 40820 16688 8806,27 22854,38 33220,95 828,72 939,77 

Výdaje 490342 503763 582116,9 572297,6 594485,2 542595,9 501356,2 

Zdroj: Závěrečné účty kapitoly 381, vlastní zpracování. 

Tabulka 4. 1. Celkové příjmy a výdaje v letech 2005 až 2011  

Výkyvy ve vývoji příjmů a výdajů v jednotlivých letech budou analyzovány 

v následujících podkapitolách. 

4. 1. 2. Analýza příjmů 

 Příjmy NKÚ jsou rozděleny na čtyři seskupení rozpočtových položek:  

· 21 - příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem, 

· 23 - příjmy z prodeje nehmotného majetku a ostatní nedaňové příjmy, 

· 31 - příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy a 

· 41 - neinvestiční přijaté transfery.  

 Nejvyšší hodnoty dosáhly příjmy v roce 2005, kdy byly tvořeny především převodem 

mimorozpočtových prostředků z rezervního fondu ve výši 38 341 tis. Kč, které byly použity 

na úhradu druhé splátky kupní ceny pozemku pro pořízení nového sídla NKÚ. Stav 

rezervního fondu k 1. 1. 2005 činil 76 807 tis. Kč a je tvořen nevyčerpanými prostředky 

kapitálových výdajů ve výši 46 338 tis. Kč a běžných výdajů ve výši 30 469 tis. Kč. V závěru 

roku byl proveden převod nevyčerpaných prostředků do rezervního fondu ve výši 22 749 tis. 

Kč. Podle § 48 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
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souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) tvoří organizační složky státu peněžní fondy, 

kterými je rezervní fond a fond kulturních a sociálních potřeb. 

v tis. Kč 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Stav 

rezervního 
fondu k 1. 1. 

76807 61215 82024,6 116404,77 98998,85 132,83 0 

Zdroj: Závěrečné účty kapitoly 381, vlastní zpracování. 

Tabulka č. 4. 2. Rezervní fond 

V roce 2010 byly prostředky rezervního fondu převedeny do příjmů státního rozpočtu 

v návaznosti na usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny č. 625 ze dne 15. 4. 

2009. 

Vlastní příjmy53
 v roce 2005 ve výši 2 479 tis. Kč pak byly dosaženy díky prodeji 

nepotřebných vozidel a telefonní ústředny, prodeji zboží a úhrad stravného ve školicím 

středisku, pronájmu nemovitostí, úroků z bankovních účtů, vyúčtování přeplatků záloh 

z minulého období a rozdílu mezi předpokládanou a skutečně vyplacenou částkou na platy a 

sociální a zdravotní pojištění v prosinci 2004. 

 V následujícím roce byly příjmy nižší o 24 132 tis. Kč. Tento rozdíl byl dán především 

převodem mimorozpočtových prostředků z rezervního fondu, který činil 13 735 tis. Kč. 

Vlastní příjmy v roce 2006 byly přibližně stejné, a to 2 953 tis. Kč. Nárůst o 474 tis. Kč byl 

dán prodejem služebních vozidel a pronájmem pozemků určených pro výstavbu nové budovy 

NKÚ. 

 Ke snížení v roce 2007 došlo z důvodu nižšího převodu mimorozpočtových prostředků 

z rezervního fondu ve výši 6 372, 49 tis. Kč. Vlastní příjmy ve výši 2 433,78 tis. Kč byly 

tvořeny hlavně pronájmem pozemků určených k výstavbě nové budovy, pojistnými 

náhradami a vyúčtovanými zálohami z minulého období. 

 V roce 2008 došlo k nárůstu vlastních příjmů na 5.448,46 tis. Kč. Největší položkou 

opět byl pronájem nemovitostí, vyúčtování záloh z minulých let a přijaté pojistné náhrady. 

Převod mimorozpočtových prostředků z rezervního fondu představoval 17 405,92 tis. Kč. 

 V roce 2009 se snížily vlastní příjmy na 1 159,78 tis. Kč, což bylo způsobeno 

poklesem příjmů z pronájmu pozemků určených k výstavbě nové budovy NKÚ a vyúčtování 

                                                 
53

 Do vlastních příjmů jsou zahrnuty položky 21, 23, 31 a rozdíl mezi předpokládanou a skutečně vyplacenou 
částkou na platy a zákonné pojistné za měsíc prosinec předchozího roku. 
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záloh. Oproti roku 2008 narostl převod mimorozpočtových prostředků z rezervního fondu       

o 14 655,25 tis. Kč.  

 V letech 2010 a 2011 došlo k výraznému snížení příjmů. Příjmy jsou totiž tvořeny 

pouze vlastními příjmy, neobsahují převod mimorozpočtových prostředků z rezervního fondu. 

Nepoužitý zůstatek z roku 2009 byl převeden do státního rozpočtu. Vlastní příjmy se v roce 

2010 snížily o 331,06 tis. Kč, což bylo způsobeno hlavně výpadkem příjmů z pronájmu 

pozemku určeného k výstavbě nové budovy NKÚ, jelikož ten již nebyl pronajímán. 

 Vlastní příjmy v roce 2011 byly 633 tis. Kč, které byly tvořeny především 

vyúčtováním záloh z minulého období, příjmy z prodeje zboží a služeb ve školicím středisku. 

Na školicí středisko Přestavlky jezdí v průměru 16 lidí, kteří mají k dispozici 66 lůžek. 

V roce 2009 proběhla rozsáhlá rekonstrukce střediska, kvůli které tehdejší prezident NKÚ 

Dohnal čelil kritice Kolegia NKÚ. Podle Kolegia byly státní peníze použity na přestavbu 

velkého střediska, které NKÚ ani nepotřebuje. Jeden ze zaměstnanců NKÚ také upozorňuje 

na otázku, zda by nebylo levnější si prostory pro školení pracovníků pronajmout.54
 

V tomto roce také došlo k přijetí neinvestičního transferu ve výši 307,33 tis. Kč od 

Regionálního střediska OSN v Bratislavě na základě smlouvy o spolupráci, jejímž předmětem 

byla realizace projektu s Kontrolní komorou Gruzie. 

 Příjmy NKÚ byly v letech 2005 až 2009 tvořeny převážně převodem 

mimorozpočtových prostředků z rezervního fondu. Dalšími příjmy pak byly příjmy z prodeje 

nepotřebného majetku, především vozidel, příjmy z pronájmu pozemku, vyúčtování záloh 

z minulých období a přijaté pojistné náhrady. V posledním sledovaném roce NKÚ obdržel 

také neinvestiční transfer od mezinárodní instituce.  

4. 1. 2. Analýza výdajů 

Výdaje NKÚ jsou rozděleny do dvou tříd: 

· 5 – běžné výdaje, 

· 6 – kapitálové výdaje. 

                                                 
54

 SŮRA, Jan. Šéf NKÚ čelí další kritice. Kolegiu se nelíbí drahá přestavba školicího centra. In: iDnes.cz 

[online]. 16. 3. 2010 [ cit. 29. 4. 2013]. Dostupné z: 
http://ekonomika.idnes.cz/sef-nku-celi-dalsi-kritice-kolegiu-se-nelibi-draha-prestavba-skoliciho-centra-1sw-

/ekonomika.aspx?c=A100315_203302_ekonomika_vel. 
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Podíl běžných a kapitálových výdajů na celkových výdajích v roce 2011 ilustruje 

následující graf.  

 

Zdroj: Závěrečný účet kapitoly 381 za rok 2011, vlastní zpracování. 

Graf č. 4. 1.: Podíl běžných a kapitálových výdajů na celkových výdajích v roce 2011  

V roce 2011 činil podíl běžných výdajů na celkových výdajích 99 %. Podíl 

kapitálových výdajů pak dosáhl 1 %. Při srovnání běžných a kapitálových výdajů v letech 

2005 až 2011, dosáhly kapitálové výdaje největšího podílu v roce 2005, a to 16 %. V letech 

2006 až 2009 se podíl kapitálových výdajů pohyboval mezi 8 – 10 %. V roce 2010 se pak 

podíl kapitálových výdajů přiblížil podílu v roce 2011 a dosáhl 2 % celkových výdajů. Ke 

snížení kapitálových výdajů v roce 2010 došlo z důvodu vázání prostředků rozpočtu. Proto se 

snížily jak výdaje na dlouhodobý nehmotný majetek, tak i dlouhodobý hmotný majetek, např. 

nebyl v tomto roce obměňován vozový park. V roce 2011 pak poklesly výdaje na výpočetní 

techniku. 

Běžné výdaje zahrnují výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a povinné 

pojistné, neinvestiční nákupy, neinvestiční transfery neziskovým organizacím, obyvatelstvu, 

do zahraničí, převody vlastním fondům a jiným veřejným rozpočtům. 

Třída kapitálové výdaje obsahuje investiční výdaje zahrnující také použití rezervního 

fondu a investiční transfery obsahující převod do rezervního fondu.  

Největší položkou běžných výdajů představují výdaje na platy zaměstnanců a ostatní 

platby za provedenou práci. 
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  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Výdaje na 
platy 

zaměstnanců 
v tis. Kč 

208112 224363 224890,5 220959,1 239417,8 238072,5 218542,42 

Průměrná 
mzda Kč 

34896 36877 39595 42136 43092 42735 39334 

Počet 
zaměstnanců 
k 31. 12.  

518 506 451 441 472 465 457 

Zdroj: Závěrečné účty kapitoly 381, vlastní zpracování. 

Tabulka 4. 3. : Výdaje na platy zaměstnanců, průměrná mzda a počet zaměstnanců 

Z tabulky je patrné, že výdaje na platy zaměstnanců nevykazují významné výkyvy       

a pohybují se v rozmezí 208 milionů až 239 milionů. Průměrná mzda byla nejnižší v roce 

2005, kdy byly nejnižší i celkové výdaje a zároveň ke konci roku bylo v NKÚ nejvíce 

zaměstnanců. Průměrná mzda rostla až do roku 2009. V roce 2010 a 2011 průměrná mzda 

mírně klesla.  

 Do seskupení kromě výdajů na platy zaměstnanců patří také platby vyplývající 

z dohod o provedení práce mimo pracovní poměr, jejichž cílem jsou především odborná 

stanoviska související s činností NKÚ, zajišťování školení a kurzů, výpomocné práce             

a odměny pro garanty služebních vozidel, kteří jsou zodpovědní za provozuschopnost vozidla. 

Součástí jsou také platy představitelů NKÚ a vyplacené odstupné. Hodnota těchto výdajů se 

ve sledovaných letech pohybovala od 16 223 tis. Kč v roce 2005 do 20 670 tis. Kč v roce 

2008.  

 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem spadající také do tohoto seskupení se 

pohybovalo kolem 80 milionů Kč.  

 Další položkou dosahující významných hodnot jsou výdaje na neinvestiční nákupy      

a související výdaje. Pro přehlednost jsou v tabulce výdaje rozděleny podle jednotlivých 

podseskupení. 
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v tis. Kč 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Nákup 
materiálu 

13095 17098 27684,83 18778,62 13248,78 6900,4 6610,2 

Úroky a 
ostatní 
finanční 
výdaje 

89 38 8,47 7,75 9,1 5,94 6,22 

Nákup 
vody, paliv 

a energie 

6123 6667 5020,38 4210,28 3745,43 4080,05 3561,69 

Nákup 
služeb 

53355 53576 141228,04 152506,63 149524,43 149712,29 149754,43 

Ostatní 
nákupy 

15297 28512 15032,1 18757,25 20979,13 16728,9 10721,42 

Výdaje 
související 
s neinv. 

nákupy, 
náhrady a 
věcné dary 

2917 3069 3829,73 3281,48 3035,98 3317,89 3411,61 

Zdroj: Závěrečné účty kapitoly 381, vlastní zpracování. 

Tabulka č. 4. 4.: Neinvestiční nákupy a související výdaje  

K výraznému zvýšení výdajů na nákup materiálu v roce 2007 došlo v důsledku 

vyšších výdajů na nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku (obměny pracovních 

stanic kontrolora). Oproti tomu pokles v roce 2010 a 2011 byl v důsledku snížení výdajů na 

nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku a ostatního materiálu. Kromě nákupů 

drobného dlouhodobého hmotného majetku patří do tohoto podseskupení také výdaje na 

knihy a učební pomůcky, tisk, potraviny a zboží pro školicí středisko, kancelářský materiál    

a automateriál. 

 V podseskupení úroky a ostatní finanční výdaje jsou zachyceny kurzové ztráty, které 

vznikly při zpětném odprodeji valut, které byly pořízeny pro vybavení pracovníků na 

zahraniční pracovní cesty. Vývoj těchto výdajů je tedy dán vývojem kurzu koruny 

k zahraničním měnám. 

 Výše nákupů vody, paliv a energie je dána výší stanovených záloh a jednotkovou 

cenou za odběr elektrické energie, plynu a tepla. 

V roce 2007 došlo k nárůstu nákupů služeb až na trojnásobek předchozích let a tento 

nárůst je trvalý. Součástí tohoto podseskupení je provoz sítí pro výpočetní techniku, nájem 

nebytových prostor, služby pošt a telekomunikací, konzultační služby a školení, vzdělávání, 
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tisk publikací souvisejících s činností NKÚ, služby související se zahraničními aktivitami, 

příspěvky na stravování a ostatní služby. Toto zvýšení bylo v důsledku nárůstu výdajů za 

nájemné a ostatní služby související s přestěhováním NKÚ do nebytových prostor budovy 

v Holešovicích. 

V ostatních službách jsou zachyceny výdaje na opravy a udržování, cestovné, 

software, pohoštění, účastnické poplatky na konference a ostatní nákupy. Z hlediska jejich 

vývoje došlo k významnému navýšení v roce 2006, které bylo způsobené především vyššími 

náklady na opravy a udržování softwaru. 

Výdaje, které spadají do neinvestičních nákupů, náhrad a věcných darů zahrnují 

víceúčelové paušální náhrady výdajů představitelů NKÚ podle zákona č. 236/1995 Sb., 

neinvestiční příspěvky a náhrady, odvod za neplnění povinného podílu zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením a výdaje na nákup věcných darů v souvislosti se zahraničními 

aktivitami atd. Tyto výdaje se pohybují kolem 3 milionů Kč, pouze v roce 2007 se hodnota 

zvýšila, a to hlavně v důsledku vyplacení částky 465,73 tis. Kč představující náklady 

soudního řízení a úroky z mimorozpočtových prostředků rezervního fondu bývalému 

zaměstnanci NKÚ na základě rozhodnutí soudu. 

 V roce 2005 bylo vynaloženo 12 tis. Kč v položce běžných výdajů - neinvestiční 

transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím. Účelem těchto výdajů byla 

úhrada členství interních auditorů v Českém svazu interních auditorů. V následujících letech 

nebyl v této položce vykázán žádný výdaj. 

 Další položkou běžných výdajů jsou neinvestiční transfery a některé další platby 

rozpočtům. Tato položka zahrnuje převody vlastním fondům představující příděly do fondu 

kulturních a sociálních potřeb a převody nevyčerpaných rozpočtových prostředků do 

rezervního fondu. Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům zahrnují úhrady 

dálničních známek pro služební vozidla, nákup kolků a úhrady daně z nemovitostí. 

 Vývoj těchto výdajů ilustruje následující tabulka, ze které je patrné, že příděly do 

fondu kulturních a sociálních potřeb dosahují relativně stejné výše, pouze v roce 2011 došlo 

k jejich snížení. Převody do rezervního fondu ovlivňovaly výši výdajů jen v letech 2005 až 

2007, přičemž se jednalo o nevyčerpané prostředky běžných výdajů na financování 

reprodukce majetku (v letech 2005 a 2007) a programové financování a ostatní běžné výdaje 
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(v roce 2006). Ostatní neinvestiční transfery jsou v jednotlivých letech přibližně stejné, v roce 

2011 byl mírný nárůst způsoben zvýšením cen dálničních známek. 

v tis. Kč 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Fond kulturních 
a sociálních 
potřeb 

4162 4487 4497,81 4419,18 4788,36 4779,08 2185,42 

Převod do 
rezervního 
fondu 

13267 10282 565,83 0 0 0 0 

Ostatní 
neinvestiční 
transfery jiným 
veřejným 
rozpočtům 

41 48 63 49,29 45,22 78,84 83,3 

Zdroj: Závěrečné účty kapitoly 381, vlastní zpracování. 

Tabulka č. 4. 5.: Neinvestiční transfery a některé další platby veřejným rozpočtům  

V roce 2005 a 2006 byly v položce neinvestiční transfery obyvatelstvu vykázány 

výdaje na odškodnění pracovních úrazů zaměstnanců v souvislosti s výkonem práce a vrácení 

přeplatků úhrad výdajů spojených s užíváním bytů představiteli NKÚ. Od roku 2007 byly 

náhrady za pracovní úrazy a bolestné přesunuty do položky ostatní neinvestiční výdaje. Od 

roku 2009 jsou ve výdajích také zahrnuty částky čerpané na výplatu náhrady mzdy za prvních 

14 dní dočasné pracovní neschopnosti. V roce 2011 pak došlo k nárůstu těchto výdajů 

z důvodu prodloužení doby, kdy hradí náhradu mzdy za dočasnou pracovní neschopnost 

zaměstnavatel, na 21 dní. Vývoj výdajů ilustruje následující tabulka. 

 v tis. Kč 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Neinvestiční 
transfery 

obyvatelstvu  

160 10 0 0 599,94 533,82 838,29 

Zdroj: Závěrečné účty kapitoly 381, vlastní zpracování. 

Tabulka č. 4. 6.: Neinvestičních transferů obyvatelstvu v letech 2005 až 2011  

V položce neinvestiční transfery do zahraničí jsou zahrnuty roční členské příspěvky 

mezinárodním organizacím kontrolních úřadů EUROSAI a INTOSAI. V roce 2005 činil 

výdaj 80 tis. Kč. Rozdíly ve výši tohoto výdaje v následujících letech jsou dány vývojem 

kurzu koruny vůči zahraničním měnám. 

 Poslední položkou běžných výdajů jsou ostatní neinvestiční výdaje, přičemž výdaje 

v této položce nebyly v žádném sledovaném roce vynaloženy. 
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Do kapitálových výdajů jsou zahrnuty výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku a pozemků. V kapitálových výdajích jsou obsaženy také převody do 

vlastních fondů, které představují převody nevyčerpaných investičních prostředků do 

rezervního fondu. 

 

Zdroj: Závěrečné účty kapitoly 381, vlastní zpracování. 

Graf č. 4. 2.: Vývoj kapitálových výdajů v letech 2005 až 2011 

V roce 2005 dosahovaly kapitálové výdaje největší hodnoty, která postupně klesla na 

hodnoty kolem 50 milionů Kč. V roce 2010 pak kapitálové výdaje klesly výrazně až na 

hodnotu 12 466,03 tis. Kč a v roce 2011 na hodnotu 6 691, 77 tis. Kč.  

 V roce 2005 byly vysoké výdaje způsobené hlavně druhou splátkou kupní ceny 

pozemku určeného pro výstavbu nové budovy NKÚ. V následujících čtyřech letech byly 

přibližně na stejné úrovni. Pokles v roce 2010 byl ovlivněn dvěma usneseními rozpočtového 

výboru Poslanecké sněmovny ČR o vázání prostředků rozpočtu na rok 2010. Z toho důvodu 

byly omezeny veškeré výdaje na investice. V roce 2011 pak došlo k poklesu kvůli výdajům na 

výpočetní techniku. Jelikož úkony zadavatele učiněné při veřejné zakázce na realizaci 

stěžejního projektu na diskové pole přezkoumává v současné době Úřad pro ochranu 

hospodářské soutěže a také síťová infrastruktura v datovém centru byla dodána až koncem 

roku 2011, úhrada faktury tak proběhla až v roce 2012. 
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4. 2. Problém kontroly kontroly 

V prvé řadě je problémem kontroly pojetí nezávislosti NKÚ. 

Nezávislost NKÚ je zakotvena v Ústavě v její samostatné hlavě odděleně od moci 

zákonodárné, výkonné a soudní. Také Zákon o NKÚ uvádí, že NKÚ je nezávislý kontrolní 

orgán České republiky. NKÚ tedy existuje pouze z vůle Parlamentu, který schvaluje Ústavní 

změny. Nezávislost NKÚ tedy může být omezena rozhodnutím Parlamentu ČR.  

NKÚ je financován ze státního rozpočtu. O poskytnutí prostředků rozhoduje 

Poslanecká sněmovna, čímž může významně ovlivnit činnost NKÚ. Omezením poskytnutých 

prostředků totiž omezí i možnosti provádění kontrolních akcí. 

O rozšíření či naopak zúžení pravomocí NKÚ, rozhoduje Parlament. Problém může 

být ilustrován na snaze o ústavní změnu, kterou by se rozšířily pravomoci NKÚ i na kontrolu 

hospodaření samosprávy s jejím majetkem, nikoliv jen na hospodaření s prostředky 

poskytnutými ze státního rozpočtu. I podle Limské deklarace má celá správa veřejných 

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

kontrole nejvyšším kontrolním úřadem. Přesto senátoři na začátku roku 2013 neschválili 

ústavní novely. 

Při posuzování nezávislosti provádění kontrolní činnosti NKÚ je třeba se zaměřit na 

personální obsazení Kolegia NKÚ, které o zaměření kontrol rozhoduje. Od začátku jeho 

existence (viz Voleník na předvolebních plakátech ODS) jsou na rozhodující místa 

jmenovány osoby, které jsou členy politických stran. Jak již bylo uvedeno dříve, prezidenty 

NKÚ byli vždy jmenováni osoby, které se dříve (a Voleník i v průběhu svého mandátu) 

angažovali v politice. Problémem se může stát, že účast bývalého politika při rozhodování o 

volbě kontroly i při provádění kontroly může snížit její hodnověrnost.  

NKÚ by prospělo, kdyby na pozice členů NKÚ byli nominováni zaměstnanci NKÚ, 

pro které by to byl vrchol kariérního postupu. Především v kontrolní sekci jsou zaměstnanci 

pečlivě vybíráni a průběžně vzděláváni. Ovšem ani výběr zaměstnanců nemusí být objektivní, 

jelikož o personálních otázkách rozhoduje prezident NKÚ a Kolegium se o nich dozvídá až 

zpětně. 
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 Důvěra v nezávislost NKÚ byla také ohrožena výroky a od prosince 2009 trestním 

stíháním bývalého prezidenta NKÚ Františka Dohnala, který odmítl poskytnout součinnost 

kontrolnímu výboru Poslanecké sněmovny při kontrole hospodaření NKÚ. Jeho argumenty se 

týkaly nejasně stanovených procesních pravidel při kontrole.  

Zákon o NKÚ stanoví, kdo může kontrolu provést, není ovšem známo podle jakého 

právního předpisu, bude kontrola prováděna. Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny si 

nemůže pro kontrolu stanovit jakákoliv pravidla, která nejsou dána zákonnou úpravou. 

NKÚ je každoročně kontrolován externím auditorem i státními institucemi, například 

úřadem práce, správou sociálního zabezpečení. K návrhu rozpočtu i k závěrečnému účtu se 

vyjadřuje ministerstvo financí. U těchto kontrol jsou jasně stanovena procesní pravidla.55
 

Další argument se týkal podjatosti členů kontrolního výboru. Kontrolu totiž provádí 

poslanci, kteří nemusí jednat při zkoumání práce NKÚ nestranně. Navíc se nejedná o 

odborníky v dané oblasti.56
  

Dohnal zároveň odmítl kontrolou pověřit externí auditory.57
 Problém při kontrole 

prováděné externími auditory, kteří jsou soukromými osobami a jejich cílem je zisk, 

představuje jejich podplatitelnost. 

 Výsledkem jeho jednání bylo uložení pokuty 50 tisíc korun, obvinění z trestného činu 

zneužití pravomoci úřední osoby. Státní zástupkyně následně podala žalobu. V srpnu 2011 byl 

nepravomocně odsouzen k podmínečnému trestu. Odvolací soud pak rozsudek potvrdil.  

 Poslanecká sněmovna využila od roku 1993 právo kontrolovat hospodaření NKÚ 

poprvé.58
 Podnětem jí bylo usnesení Kolegia NKÚ, v němž tvrdilo, že NKÚ vynakládá 

prostředky nehospodárně. 59
 

 V dubnu 2010 byl Dohnal policií obviněn z trestného činu porušení povinnosti při 

správě cizího majetku, čehož se měl dopustit užíváním luxusních bytů za státní peníze. Soud 

jej dvakrát osvobodil, proti čemuž státní zástupce podal odvolání.60
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 Bývalý prezident NKÚ Dohnal také inicioval kárné řízení proti dvanácti členům NKÚ 

a zároveň sám čelil kárnému řízení, když v listopadu 2010 ohrozil důvěru v nestrannost a 

nezávislost výrokem, že někteří členové Kolegia úřadu pod vlivem politických stran prosadili 

to, že se neuskutečnily některé kontroly.  

 Námitky kontrolovaných institucí kvůli podjatosti členů NKÚ se v praxi téměř 

nevyskytují. 

Kárné komoře byl také předložen případ týkající se hrazení výdajů na doprovod 

Dohnalovi manželky na jeho služebních cestách.61
  

Podle výzkumu agentury STEM, která hodnotila důvěru v kontrolní instituce, klesla 

důvěra v NKÚ od kauzy s Františkem Dohnalem až k 50 procentům, přičemž se mnoho let 

těšila důvěře obyvatel okolo 70 %. Od ledna 2012 opět došlo k výraznému nárůstu, který se 

ovšem může obrátit opačným směrem, v závislosti na volbě jeho nástupce.62
 

Problémem tedy zůstává, kdo by měl činnost NKÚ kontrolovat.  

Dalším problémem kontroly prováděné Úřadem jsou kritéria, která NKÚ kontroluje. 

V zákoně o NKÚ je uvedeno, že kontroluje hospodárnost a účelovost. Kontrola podle těchto 

kritérií je ovšem možná, pokud jsou právními předpisy stanovena objektivní kritéria pro jejich 

zhodnocení. Např. při kontrole VZP tato kritéria nekontroloval. Převažují tedy hlavně 

kontroly legality.
63

  

Chybí kontrola efektivnosti. NKÚ kontroluje pouze dokumentační a účetní stránku, 

nikoliv zda byly vynaloženy prostředky, tak aby bylo dosaženo maximálního užitku nebo bylo 

použito minimálních nákladů. 

NKÚ nemůže zkontrolovat veškeré nezákonnosti a nesrovnalosti v hospodaření státu. 

Roční objem zkontrolovaných finančních prostředků a majetku státu se pohybuje okolo 10 % 

celkových výdajů státního rozpočtu. 
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Roční objem zkontrolovaných finančních prostředků a majetku státu patří 

k ukazatelům, pomocí kterých dochází tzv. finančnímu zhodnocení činnosti NKÚ. Druhým je 

souhrnný ukazatel finančního zhodnocení, představující hodnotu finančních prostředků 

ohrožených nejrůznějšími nedostatky. Třetím ukazatelem jsou pak nedostatky, na základě 

kterých dochází k nároku na vrácení finančních prostředků a majetku státu. 

v mld. Kč 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Objem 

zkontrolovaných 
prostředků a 
majetku státu 

 

353,2 

 

279,96 

 

226,52 

 

157,65 

 

113,59 

 

124,61 

 

150 

 

315 

Zdroj: Výroční zprávy NKÚ, vlastní zpracování. 

Tabulka č. 4. 7.: Objem zkontrolovaných finančních prostředků a majetku státu  

Tento ukazatel je ovlivněn především počtem kontrolních akcí a také předmětem a cíli 

provedených kontrol.  

NKÚ po zjištění protiprávního jednání nemá přímé nástroje takové jednání postihnout, 

má pouze možnost informovat příslušné orgány, jejichž předmětem činnosti je ukládání 

sankcí. Nutno podotknout, že NKÚ není v tomto důsledný.64
  

Podle výročních zpráv z let 2009 až 2012 podal NKÚ v roce 2009 pouze jedno trestní 

oznámení, v roce 2010 pak žádné trestní oznámení. V roce 2011 i 2012 byla podána vždy 

čtyři trestní oznámení. Podrobněji rozeberu dvě trestní oznámení, z let 2009 a 2012. 

V roce 2009 bylo podáno trestní oznámení týkající se Mistrovství světa v klasickém 

lyžování. Předmětem kontroly bylo prověření poskytnutí finančních prostředků státního 

rozpočtu. NKÚ dospěl ke zjištění, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy při 

přípravě postupovalo nekoncepčně a neplnilo řádně povinnosti správce programů. 

Schvalovalo akce nedostatečně připravené a bez znalosti celkového rozsahu investic, což 

vedlo k navyšování přidělených prostředků státního rozpočtu. Celková poskytnutá částka byla 

1602 mil. Kč, přičemž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy původně deklarovalo, že 

nebudou požadovány žádné prostředky státního rozpočtu. Při kontrole bylo také zjištěno 

účelové rozdělování veřejných zakázek, nedostatky při jejich zadávání i plnění uzavřených 

smluv. 
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Podle NKÚ došlo ke spáchání trestného činu úvěrového podvodu, porušování pravidel 

hospodářského styku a porušování povinností při správě cizího majetku.65
 

V roce 2012 podal NKÚ trestní oznámení na Lesy ČR na základě nedostatků 

zjištěných při prověřování hospodaření s majetkem státu a poskytnutými peněžními 

prostředky. Výsledkem kontroly bylo zjištění, že Ministerstvo zemědělství jako zakladatel 

státního podniku Lesy ČR nevyhodnocuje, jakým způsobem členové dozorčí rady jednají 

v zájmu státu. Ministerstvo nedisponovalo informací týkající se generálního ředitele státního 

podniku, který zároveň vykonával funkci místopředsedy představenstva společnosti, která 

měla z části obdobný předmět podnikání. Zákon o státním podniku takový souběh zakazuje. 

Lesy ČR ve spolupráci Ministerstva zemědělství směnily pozemky se soukromou osobou, 

přičemž tato směna byla pro stát značně nevýhodná. Lesy ČR také zaplatily nájem za 

kancelářské vybavení ve výši 810 tis. Kč, přičemž hodnota vybavení byla o 619 tis. nižší. 

Dále Lesy ČR porušily zákon o veřejných zakázkách, když nakoupily vozy pro vedení 

podniku, a to tak, že při nákupu dvou vozů v hodnotě 2,6 mil. Kč bez DPH rozdělily předmět 

jedné veřejné zakázky do dvou, které byly zadány jako zakázky malého rozsahu, tedy bez 

odpovídajícího zadávacího řízení. Další vozy v hodnotě 5,6 mil. Kč bez DPH byly nakoupeny 

v jednacím řízení bez uveřejnění. U veřejné zakázky na dražby zbytkového nehmotného 

majetku neuzavřely smlouvu o poskytování služeb v souladu s nabídkou vítězného 

uchazeče.66
 

Součinnost NKÚ si orgány činné v trestním řízení vyžádaly v roce 2009 v 9 případech, 

v roce 2010 v 10 případech, v roce 2011 ve 4 případech a v roce 2012 v 16 případech. 

 Podle členů NKÚ je zdrženlivost při podávání trestných oznámení dána tím, že 

mnohdy není podezření dostatečně zdokumentováno, což je z toho důvodu, že NKÚ 

nedisponuje pravomocí požadovat související dokumenty od jiných než kontrolovaných 

subjektů. Většina trestních oznámení NKÚ navíc byla odložena. Dalším důvodem je také to, 

že policie většinou zahajuje vyšetřování až po skončení kontroly prováděné NKÚ.67
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 NKÚ také upozorňuje na porušení rozpočtové kázně či dotačních pravidel, což 

oznamuje finančnímu úřadu či poskytovateli příslušné dotace. NKÚ provedl kontrolu vybírání 

odvodů porušení rozpočtové kázně, ze které bylo zjištěno, že Ministerstvo financí prominulo 

z vyměřených sankcí ve výši 34,5 mld. Kč více než 31 mld. Kč. Informace o prominutých 

sankcích jsou neveřejné stejně tak i pravidla, na základě kterých došlo k jejich prominutí. 

Média informovala o konkrétních případech, které mají silný korupční potenciál. 

 Prominutí sankce se týkalo firmy UT bývalého poslance Wolfa. Dalším případem bylo 

prominutí sankce podnikateli, který získal dotaci díky tomu, že zamlčel daňové nedoplatky a 

dopustil se tak trestného činu úvěrového podvodu a také Aeroklubu, který využíval získanou 

dotaci k soukromým letům. 

 NKÚ také kontroluje dodržování zákona o veřejných zakázkách, přičemž jeho 

porušení nemůže nikdo sankcionovat. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže totiž zkoumá 

pouze formální stránku zakázek, nikoliv jejich hospodárnost. 

 NKÚ odpovídá pouze za kvalitní provedení kontroly, přičemž další práce 

s kontrolními závěry je v rukou jiných institucí. 

 Snahou NKÚ je rozvoj efektivního systému finančního řízení státu. Úspěch NKÚ je 

ovšem závislý na tom, do jaké míry zákonodárci a orgány moci výkonné reagují na kontrolní 

závěry.  

NKÚ poukazuje na konkrétní pochybení i systémové nedostatky, čímž upozorňuje na 

to, čeho by se měl kontrolovaný subjekt vyvarovat. Na závěr budou tedy uvedeny prostředky 

ke sjednání nápravy, kterými NKÚ disponuje. 

Přímými prostředky k respektování doporučení NKÚ je to, že kontrola probíhá na 

základě předem schváleného a zveřejněného plánu, čímž kontrolovaný subjekt má možnost 

sjednat nápravu ještě před zahájením kontroly. NKÚ má také možnost požadovat nápravu již 

v průběhu kontroly a může požadovat písemnou zprávu o jejich odstranění. K přímým 

prostředkům patří také provádění následných kontrol. Problémem následných kontrol je to, že 

nejdou z kapacitních důvodů provádět plošně.  

Nepřímým prostředkem, kterým NKÚ disponuje, jsou úkoly ukládané kontrolním 

výborem Poslanecké sněmovny nebo vládou jednotlivým úřadům. Členové NKÚ připouští, že 
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tato doporučení nejsou vládou dostatečně projednávána. Projednávání v kontrolním výboru 

mají naopak kvalitativně vzestupnou tendenci.68
 

NKÚ má také v rámci meziresortního připomínkového řízení možnost uplatňovat 

poznatky ze svých kontrol. Jak vyplývá z výročních zpráv, v roce 2009 uplatnil 33 

připomínek k návrhům právních předpisů, v roce 2010 k 37 návrhům právních předpisů, 

v roce 2011 k 44 návrhům právních předpisů a v roce 2012 k 37 návrhům právních předpisů. 

Otázkou zůstává, kdo by měl kontrolovat NKÚ. Z argumentů bývalého prezidenta 

Dohnala vyplývá, že problémem kontroly ze strany Poslanecké sněmovny jsou nejasně 

stanovená procesní pravidla. Například není jasné, kdo by rozhodoval o případné námitce 

podjatosti vůči kontrolujícímu, skupině kontrolujících či přizvanému expertovi. Procesní 

postupy při kontrole NKÚ Poslaneckou sněmovnou by měly být jasně stanoveny právním 

předpisem. 

Kombinace kontroly Poslaneckou sněmovnou s jasně stanovenými pravidly a kontroly 

profesionálním externím auditorem zajistí, aby byly vyloučeny pochybnosti o podjatosti či 

podplatitelnosti kontrolujících osob. 
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5 Závěr 

Cílem práce bylo analyzovat postavení a činnosti NKÚ, komparace jeho postavení a 

fungování s obdobnými institucemi v zahraničí a také zhodnotit jeho funkčnost.  

V první kapitole jsem se věnoval pojmu veřejná správa a kontrole ve veřejné správě. 

Ve druhé kapitole jsem se zabýval kompetencemi NKÚ a jednotlivými složkami organizační 

struktury, které byly podrobněji popsány. Provedl jsem komparaci NKÚ s kontrolními 

institucemi vybraných evropských států, přičemž tyto instituce byly voleny tak, aby ve 

srovnání byly zastoupeny všechny modely.  

V poslední kapitole jsem na základě závěrečných účtů k rozpočtové kapitole 381 

provedl analýzu příjmů a výdajů NKÚ v letech 2005 až 2011. Na závěr jsem uvedl problémy, 

které se vyskytují při kontrole prováděné NKÚ.  

Na základě analýzy postavení a činnosti NKÚ a na základě zhodnocení jeho 

funkčnosti jsem dospěl k následujícím návrhům. 

Vedle kontroly formální by měla být prováděna i kontrola ekonomického obsahu 

prováděných aktivit. Takovouto kontrolu totiž NKÚ neprovádí. 

Členy NKÚ by se měli stávat spíše osoby s odbornými znalostmi, například 

zaměstnanci NKÚ.69
  

V legislativě by kromě kontroly z hlediska hospodárnosti a účelnosti měla být 

zakotvena také kontrola efektivnosti. 

Předmětem kontroly NKÚ by mělo být i hospodaření samosprávy, jelikož i 

hospodaření samosprávy by mělo podléhat kontrole, která bude prováděna nezávislou institucí 

(viz mezinárodní dokumenty). Tato změna již byla projednávána v legislativním procesu, 

ovšem Senát na začátku letošního roku toto rozšíření pravomocí NKÚ neschválil. 

Kontrola NKÚ ze strany kontrolního výboru Poslanecké sněmovny by měla mít jasně 

stanovená procesní pravidla. 
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Kolegium Úřadu, které rozhoduje o plánu kontrolní činnosti, by nemělo být složeno z 

osob s politickou minulostí. Jejich dřívější angažovanost v politice může vést k narušení jejich 

nezávislosti v případech, kdy by měli být kontrolováni jejich bývalí straničtí kolegové. 

NKÚ by měl disponovat sankční pravomocí pro případy, kdy budou zjištěny 

nedostatky a zároveň by tato pravomoc působila preventivně. V současné době je 

v pravomoci NKÚ při zjištěných nedostatcích požadovat nápravu ještě v průběhu kontroly, 

provést následnou kontrolu, předložit doporučení týkající se příslušného úřadu kontrolnímu 

výboru Poslanecké sněmovně nebo vládě. Při zjištění protiprávního jednání má NKÚ možnost 

informovat orgány, které disponují pravomocí takové jednání postihnout. 

NKÚ nemůže už z kapacitních důvodů při kontrole odhalit všechny nezákonnosti a 

nesrovnalosti. Jak již bylo dříve zmíněno NKÚ, zkontroluje ročně 10 % celkových výdajů 

státního rozpočtu.  

Řádné fungování veřejné správy, včetně hospodaření s veřejnými prostředky, by mělo 

být zajištěno systémem vnitřní kontroly. Kontrolovaný subjekt je sám odpovědný za správné 

fungování vnitřní kontroly. NKÚ by tedy měl kontrolu rozvrhnout strategicky a zaměřit se na 

selhávající místa interní kontroly. Objeví-li se však známka nesrovnalostí, mělo by dojít 

k rozšíření nebo prohloubení kontroly. 
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MV – Ministerstvo vnitra 

NKÚ – Nejvyšší kontrolní úřad 

OSN – Organizace spojených národů 

STEM – Středisko empirických výzkumů 

VUT – Vysoké učení technické 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




