Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
7. volební období
2017

Pozměňovací návrh
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším
kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, Sněmovní
tisk 948.
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1. V části první Změna zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, článek I. vložit za bod 6 nové
body 7 a 8, které znějí:
„7. V § 17 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) Při zpracování návrhu plánu kontrolní činnosti se postupuje v souladu se zákonem
o kontrole.“.
Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 5 až 7.
8. V § 17 odst. 7 se slova „odstavce 5“ nahrazují slovy „odstavce 6“.“.
Následující novelizační body přečíslovat.

2. V části první Změna zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, článek I. vložit za bod 10
(dosavadní bod 8) nový bod 11, který zní:
„11. V § 31 se za slovo „neplatí“ vkládají slova „, s výjimkou § 17 odst. 4 tohoto zákona,“.“.

3. Za část čtvrtou Změna zákona o hlavním městě Praze vložit novou část pátou, která zní:
„ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o kontrole
Čl. VI
V § 27 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), se na konci textu věty druhé
doplňují slova „, tak, že v daném roce proběhne u kontrolované osoby nejvýše jedna kontrola
v téže věci“.“.
Následující části a články přečíslovat.

Odůvodnění
Vláda se ve svém programovém prohlášení zavázala předložit návrh na rozšíření pravomocí
Nejvyššího kontrolního úřadu tak, aby mohl kontrolovat veškeré výdaje veřejných rozpočtů, a
to při současném odstranění duplicit kontrolních systémů. Smyslem pozměňovacího návrhu je
postavit na jisto, že v souvislosti s navrženým rozšířením kontrolní působnosti Nejvyššího
kontrolního úřadu (dále „NKÚ“) nebude u územních samosprávných celků docházet
k vícečetným kontrolám. Proto se výslovně zavádí povinnost NKÚ postupovat při přípravě
plánu kontrol v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zejména pak
podle ustanovení § 27 tohoto zákona, které ukládá kontrolním orgánům povinnost
koordinovat přípravu kontrolního plánu s ostatními kontrolními orgány. Úpravou znění § 27
uvedeného zákona se zároveň vytvářejí podmínky pro posílení koordinace kontrolních plánů
při přípravě kontrolních plánů tak, aby byla v maximální možné míře šetřena práva
kontrolovaných osob. Tato úprava však umožní kontrolním orgánům přijmout taková
opatření, aby kontrola v téže věci proběhla v daném roce nejvýše jednou.
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Platné znění částí novelizovaných zákonů s vyznačením navrhovaných změn
1. a 2. Změna části první:
Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu
…
§ 17
Plán kontrolní činnosti
(1) Plán kontrolní činnosti je věcné a časové vymezení kontrolních akcí v následujícím
rozpočtovém roce.
(2) Úřad je oprávněn opatřovat podklady pro zpracování plánu kontrolní činnosti a jeho změn.
Ten, koho o to Úřad požádá, je povinen ve lhůtě jím stanovené poskytnout pro tento účel
Úřadu informace a vysvětlení a předložit doklady a jiné písemnosti. Získané podklady mohou
být použity v případě uskutečnění kontroly jako informace o zjišťovaných a souvisejících
skutečnostech.
(3) Při zpracování návrhu plánu kontrolní činnosti se vychází z podnětů prezidenta Úřadu,
viceprezidenta Úřadu a z podnětů členů Úřadu. Podněty vycházejí z vlastní činnosti, od
Poslanecké sněmovny, Senátu, jejich orgánů a vlády.
(4) Při zpracování návrhu plánu kontrolní činnosti se postupuje v souladu se zákonem
o kontrole.
(4) (5) Plán kontrolní činnosti u každé kontrolní akce obsahuje zejména
a) předmět a cíle kontroly a označení kontrolovaného orgánu, organizační složky
státu, právnické nebo fyzické osoby (dále jen "kontrolovaná osoba"),
b) časový plán,
c) člena Úřadu, který vypracovává kontrolní závěr a orgán Úřadu, který schvaluje
kontrolní závěr,
d) složení senátu Úřadu, byl-li zřízen.
(5) (6) Schválený plán kontrolní činnosti předkládá k informaci prezident Úřadu Poslanecké
sněmovně, Senátu a vládě a zveřejňuje jej ve Věstníku Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen
"Věstník Úřadu").
(6) (7) O provedení změn v plánu kontrolní činnosti rozhoduje Kolegium Úřadu. Schválenou
změnu je nutno předložit k informaci a zveřejnit podle odstavce 5 odstavce 6.
…
§ 31
Pro řízení podle tohoto kontrolního řádu neplatí, s výjimkou § 17 odst. 4 tohoto
zákona, zákon o kontrole a, s výjimkou § 28 tohoto zákona, správní řád.7)
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3. Změna části páté:
Zákon o kontrole
…
§ 27
Plánování kontrol
Kontrolní orgán zpracuje plán kontrol, nebrání-li tomu jejich povaha nebo účel. Kontrolní
orgán koordinuje obsah plánu kontrol s ostatními kontrolními orgány, je-li to v zájmu ochrany
práv kontrolovaných osob a nebrání-li tomu účel kontrol, tak, že v daném roce proběhne
u kontrolované osoby nejvýše jedna kontrola v téže věci.
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