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Pozměňovací návrh
poslanců prof. Ing. Karla Raise, CSc., MBA, dr. h. c., prof. JUDr. Heleny Válkové, CSc., doc.
PaedDr. Ilony Mauritzové, Ph.D. prof. RNDr. Františka Váchy, Ph.D., Mgr. Jiřího Miholy, Ph.D.,
Marcely Melkové, Bc. Romana Onderky, MBA, Ladislava Okleštka, Ing. Petra Vrány na změnu
vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve
znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
(tisk 360/0)

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.

1.

V Části první Článku I se z novelizačního bodu 5 v §3a odst. 1 písm. b) vypouští bod 9., který
zní:
„veřejnou vysokou školu,“
Ostatní body se přečíslují.

2.

V Části první Článku I se novelizační bod 6 nahrazuje novým zněním, které zní:
„V § 4 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Při kontrole hospodaření územního samosprávného celku uvedeného v § 3a odst. 1
písm. a), hospodaření právnických osob uvedených v § 3a odst. 1 písm. b) bodech 2 až 9 a při
kontrole hospodaření právnických osob uvedených v § 3 odst. 1 písm. c), prověřuje Úřad
soulad jejich hospodaření s právními předpisy. Při kontrole hospodaření České národní banky
podle § 3a odst. 1 písm. b) bodu 10 prověřuje Úřad výdaje na pořízení majetku a výdaje na
provoz České národní banky.“.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.“.“

Věcné odůvodnění návrhu
Vládní návrh zákona nově mezi plně kontrolované subjekty ze strany NKÚ podřazuje veřejné
vysoké školy, což považujeme principiálně za nesprávné. Úvodem je nutno zdůraznit, že
veřejné vysoké školy nejsou organizační složky státu, nehospodaří s majetkem, který by státu
patřil, a zdroje finančních prostředků vysokých škol nepochází výlučně ze zdrojů České
republiky nebo státního rozpočtu. Nelze opomenout fakt, že vysoké školy mají také mj. svou
hospodářskou činnost a jsou příjemci prostředků ze zahraničních výzkumných grantů a fondů.
Pro kontrolu nakládání s majetkem ČR, který byl na vysoké školy převeden, jsou již několik
desetiletí součástí orgánů vysokých škol správní rady, složené z externistů, které mají právo
veta při nakládání s nemovitým majetkem vysokých škol.
Účetnictví vysokých škol již dnes podléhá auditu. Rozpočet vysokých škol je schvalován
akademickými senáty.
Veřejné vysoké školy jsou zřízeny samostatným speciálním zákonem pro poskytování
specializované služby – nejedná se tedy o rozpočtové organizace, ani organizace příspěvkové
a jejich financování je, jak již bylo shora uvedeno, kombinované.
Je nutno zdůraznit, že vynětí vysokých škol z předkládaného vládního návrhu novely zákona o
NKU neznamená nekontrolované a nekontrolovatelné nakládání s veřejnými prostředky ze
strany vysokých škol (tyto jsou již dnes za stávající legislativní úpravy cca jednou až dvakrát

do roka kontrolovány jak NKU tak poskytovateli). Předkládaný pozměňovací návrh jen
zachovává cílenou kontrolu prostředků státu, nezasahuje do autonomie hospodaření
vysokých škol, která jim ze zákona náleží, a zachovává rozumnou míru a frekvenci kontroly,
která ve svém důsledku neznamená ochromení chodu vysokých škol a jejich přeměnu ze
vzdělávací na byrokratickou instituci, která bude stále více svých financí investovat
do navyšování počtu úředníků namísto do kvalitních pedagogů a kvalitní vědy.

Vyznačení navrhovaných změn (změny vyznačeny tučně kurzívou)

1. V Části první Článku I se z novelizačního bodu 5 se v §3a odst. 1 písm. b) vypouští bod 9., který
zní:
„veřejnou vysokou školu,“
Ostatní body se přečíslují.

§ 3a
(1) Hospodařením s dalšími veřejnými prostředky se pro účely tohoto zákona rozumí
hospodaření
a) kraje a obce s rozšířenou působností,
b) jiné právnické osoby, jde-li o
1. státní podnik, státní fond, státní příspěvkovou organizaci, národní podnik nebo
státní organizaci Správa železniční dopravní cesty,
2. zdravotní pojišťovnu,
3. veřejnou výzkumnou instituci,
4. dobrovolný svazek obcí,
5. příspěvkovou organizaci zřízenou územním samosprávným celkem uvedeným
v písmeni a) nebo dobrovolným svazkem obcí,
6. regionální radu regionu soudržnosti,
7. Českou televizi,
8. Český rozhlas,
9. veřejnou vysokou školu,
10. 9. školskou právnickou osobu zřízenou Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy jménem státu, územním samosprávným celkem uvedeným v písmeni a)
nebo dobrovolným svazkem obcí,
11. 10. Českou národní banku,
c) s prostředky Evropské unie nebo s jinými prostředky ze zahraničí poskytnutými státu
na základě mezinárodní smlouvy.

2. V Části první Článku I se novelizační bod 6 nahrazuje novým zněním, které zní:
„V § 4 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Při kontrole hospodaření územního samosprávného celku uvedeného v § 3a odst. 1
písm. a), hospodaření právnických osob uvedených v § 3a odst. 1 písm. b) bodech 2 až 10 9 a
při kontrole hospodaření právnických osob uvedených v § 3 odst. 1 písm. c), prověřuje Úřad
soulad jejich hospodaření s právními předpisy. Při kontrole hospodaření České národní banky
podle § 3a odst. 1 písm. b) bodu 11 10 prověřuje Úřad výdaje na pořízení majetku a výdaje na
provoz České národní banky.“.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.“.“
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