Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o
Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů a související zákony (tisk 610)
V§ 12 odst. 1 se číslovka ,,15“ nahrazuje číslovkou ,,17“.
Důvodová zpráva
Navrhovaná právní úprava vládního návrhu zákona rozšiřuje působnost Nejvyššího kontrolního
úřadu, která je v současnosti omezena na kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění
státního rozpočtu, na celou správu veřejných rozpočtů.
V souvislosti s rozšířením působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu předpokládá předkladatel
potřebu navýšení systemizovaného počtu zaměstnanců. V prvních třech letech po nabytí účinnosti
novely uvádí důvodová zpráva meziroční nárůst o 10 zaměstnanců na pozici kontrolor, tedy celkové
o 30 zaměstnanců. Dalších 30 zaměstnanců se předpokládá vyčlenit ve stávající struktuře
Nejvyššího kontrolního úřadu v rámci organizačních změn, jakož i uvažovanou redukcí
administrativních činností, současně v návaznosti na na výsledky analýz dat z informačních
systémů veřejné správy a možnosti dálkového přístupu k datům kontrolovaných osob bude možné
efektivněji zacílit kontrolní akce a redukovat fyzickou přítomnost kontrolorů u kontrolovaných
osob.
Předložený vládní návrh však nezohlednil skutečnost, že kontrolu vykonává Člen Úřadu, který řídí
kontrolní činnost a vypracovává kontrolní závěry. Z dosavadních statistických dat, která NKÚ
pravidelně zveřejňuje ve svých výročních zprávách, vyplývá, že roční průměr kontrolních akcí na
jednoho člena dosahuje přibližně 2,7 , přičemž v posledních letech je patrný nárůst tohoto
ukazatele. Z mezinárodního srovnání úřadů a účetních dvorů s kolegiálním uspořádáním (např.
Evropský účetní dvůr, který má 28 členů) vyplývá, že tento parametr je nadprůměrný.
Projednávaný tisk 610 bude ve svém důsledku znamenat rozšíření počtu kontrolovaných osob z
několika set na více než 20 tisíc, přičemž limitujícím faktorem pro zvýšení počtu kontrolních akcí
bude počet Členů Úřadu, kteří kontrolu vykonávají, řídí kontrolní činnost a vypracovávají kontrolní
závěry. Proto se navrhuje minimální zvýšení jejich počtu o dva tak, aby byl zachován lichý počet
členů Kolegia Úřadu.
Navržený pozměňovací návrh bude mít dopad do státního rozpočtu ve vztahu k navýšení počtu
dvou členů o jejich platy a další náležitosti spojené s výkonem funkce dle zákona č.236/1995 Sb.,
který bude výrazně vyvážen tlakem na hospodárné využívání veřejných prostředků obcemi a kraji a
úsporami v rámci jejich rozpočtů. Navrhovaná úprava nebude mít žádné sociální dopady, nemá
dopady ani na specifické skupiny obyvatel a nemá ani dopady na životní prostředí. Zhodnocení
dopadů týkající se ochrany soukromí a osobních údajů a zákazu diskriminace, úprava je neutrální, v
oblasti zhodnocení korupčních rizik se posilují pozitivní dopady vyjádřené v důvodové zprávě
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