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1. Úvod 

Jako téma své diplomové práce jsem si vybral právní úpravu kontroly 

Nejvyššího kontrolního úřadu, kterou se pokusím komplexně popsat, rozebrat a 

poukázat na význam kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu v České republice. 

Současně by práce měla obsahovat stručný popis historického vývoje kontrolních 

institucí na území České republiky a mezinárodní rozměr kontroly ve veřejné správě. 

Nejvyšší kontrolní úřad, kontrolující hospodaření s veřejnými prostředky, 

považuji za jednu z nejvýznamnějších institucí demokratického státu, který by svojí 

činností měl pozitivně ovlivňovat chod státní správy. Obecně lze konstatovat, že žádný 

proces neběží efektivně ani žádná činnost není vykonávána správně, pokud nepodléhá 

dostatečné a především nezávislé kontrole. Ve státní správě to platí dvojnásob. 

 Cílem a především výsledkem činnosti Úřadu by mělo být omezování a 

v ideálním případě úplné zamezení plýtvání s veřejnými prostředky a nepřímo s tím 

spojenými negativními jevy, jako jsou podvodná jednání, korupce a klientelismus. 

V demokratickém státě, kde obyvatelé platí daně, které jsou dále prostřednictvím 

státního rozpočtu přerozdělovány, je efektivně fungující a nezávislý nejvyšší kontrolní 

orgán zcela legitimní a nepostradatelný.  

Přestože se nezadržitelně blíží dvacetileté výročí existence Nejvyššího 

kontrolního Úřadu ČR, tak se stále vedou debaty o vymezení jeho kompetencí, případně 

o jejich rozsahu. V některých případech nejednoznačně vymezené kompetence 

s relativně úzkým rozsahem považuji za hlavní problém právní úpravy kontroly 

Nejvyššího kontrolního úřadu. Z tohoto problému plyne rovněž určitá bezzubost při 

snaze o nápravu zjištěných nedostatků, kdy při současné právní úpravě je Úřad 

oprávněn a povinen o zjištěných nedostatcích informovat odpovědné orgány a veřejnost, 

ale již nemůže učinit konkrétní opatření k nápravě. Neméně problematická je dle mého 

názoru faktická činnost Úřadu, paradoxně jeho hospodaření se státním majetkem a 

efektivita činnosti jeho nejvyšších orgánů. Cílem této práce je rovněž poukázat na 

jmenovaná problematická místa právní úpravy a činnosti Úřadu a pokusit se nastínit 

možná řešení. 
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2. Veřejná správa a její kontrola 

Veřejná správa je pojem, jehož definicí se zabývalo již mnoho teoretiků a do 

jisté míry se jeho definice stále vyvíjí. V současné době je veřejná správa chápána jako 

činnost státních nebo jiných veřejných institucí, která svým obsahem není ani činností 

zákonodárnou ani soudní. Toto negativní vymezení veřejné správy bylo výsledkem 

neuspokojivých pokusů definovat veřejnou správu pozitivně, tedy například jako 

činnost, při jejímž výkonu jsou správní úřady vázány ve své činnosti nejen právními 

předpisy, ale též rozhodnutími vyšších úřadů. Přestože pozitivní vymezení veřejné 

správy neplatí například pro samosprávu, platí pro největší část veřejné správy, tedy pro 

státní správu.1 

Nejsrozumitelnější a pro účely této práce také nejvhodnější je negativní 

vymezení veřejné správy (materiální pojetí), dle kterého je veřejná správa soubor 

činností státních nebo jiných orgánů veřejné moci za účelem plnění veřejných úkolů, 

pokud nejsou přikázány Parlamentu ČR nebo soudům. 

Efektivní fungování demokratické společnosti a její veřejné správy řídící se 

zejména právními předpisy si nelze představit bez její dostatečné kontroly. Jen 

dostatečnou kontrolou lze zajistit zákonnost jejího fungování a rovněž i další atributy 

veřejné správy, které se v moderním státě dostávají do popředí. Mimo rámec kontroly 

nemůže stát správnost, účelnost ani hospodárnost fungování veřejné správy. 

Slovo kontrola pochází z latiny. Vzniklo spojením slov contra (proti) a rotulus 

(svitek) a jeho původním významem bylo označit způsob porovnávání správnosti 

důležitých dokumentů, zápisů, účtů apod. Je výrazem označující postup užívaný ve 

starověkém Římě, kde byla většina skutečností zaznamenávána na pergamenové svitky. 

Aby nedocházelo k omylům nebo podvodům, byly záznamy vytvářeny současně na dva 

samostatné svitky a jejich porovnáním mohlo dojít k ověření jejich pravosti a 

správnosti.2 

                                                      

1 Hendrych, D. a kol. Správní právo. Obecná část 7. vydání. Praha C.H.Beck 2009, s. 5 – 6.  
2 Podrobněji Mlynář, A. Teorie kontroly, Praha: České vysoké učení technické, 1979, s. 13 an. 
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V obecné rovině je kontrola činností spočívající v pozorování určité činnosti, 

stavu nebo věci a jejím následným vyhodnocování a porovnávání se zamýšleným 

cílovým stavem. Kontrola zahrnuje i případné navržení nebo použití určitých prostředků 

k předejití nebo odstranění zjištěných nedostatků pozorované činnosti.3 Efektivní 

kontrola by tedy měla být zárukou, že skutečný stav bude totožný se stavem 

zamýšleným. 

Kontrolu můžeme dělit na různé druhy4: 

  Časové hledisko: 

- předběžná kontrola neboli kontrola preventivní, která slouží 

jako prostředek získání dostatečných informací před realizací 

určitého plánu, 

- průběžná kontrola, která slouží k vyhodnocování 

pravděpodobnosti dosahovaných cílů již v průběhu 

kontrolované činnosti, 

- následná kontrola, která je prováděna po provedení určité 

činnost a porovnává dosažené výsledky s výsledky 

zamýšlenými. 

Z hlediska formy: 

- přímá kontrola – kontrola, při které má kontrolující subjekt 

přímou nařizovací pravomoc nad kontrolovaným subjektem a 

může tak přímo dosáhnout odstranění zjištěných nedostatků, 

- nepřímá kontrola – kontrolující subjekt podává zprávy o 

kontrole jinému subjektu, který má vůči kontrolovanému 

subjektu nařizovací pravomoc. 

                                                      

3 Pomahač, R., Vidláková, O. Veřejná správa. 1. vydání. Praha C.H.Beck 2002, s. 183 
4 Průcha, P. Správní právo obecná část. 7. doplněné vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně 2007, s. 
328 
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Podle kontrolující osoby (hledisko nositele kontroly): 

- kontrola správní, kterou je označována kontrola ve veřejné 

správě, 

- kontrola vnější, kterou je označována kontrola veřejné správy. 

Správní kontrola je kontrolou, při které je kontrolujícím orgánem orgán veřejné 

správy.  

Správní kontrolou je například tzv. administrativní dozor neboli kontrola 

subjektů správního práva stojících mimo hierarchii veřejné správy. Jako příklad takové 

kontroly lze uvést kontroly prováděné živnostenskými odbory u podnikajících osob, 

nebo obecné kontroly odborů životního prostředí. Kontrolující orgán veřejné správy má 

právo na základě zjištěných nedostatků nařídit odstranění závadného stavu, případně 

ukládat pokuty. 

Pod správní kontrolu dále zařazujeme také kontrolu veřejné správy v užším 

slova smyslu, tedy kontrolu účelnosti, hospodárnosti a zákonnosti činnosti správních 

orgánů prováděnou hierarchicky nadřazenými orgány, které mají z titulu svého 

postavení právo nařídit podřízeným orgánům závadný stav odstranit, či uložit mu 

příslušné sankce. 

Stejně tak se správní kontrolou rozumí finanční kontrola, která je upravena 

zvláštním zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Finanční 

kontrola dle tohoto zákona je vykonávána uvnitř orgánů veřejné správy, mezi orgány ve 

veřejné správě a mezi orgány veřejné správy a právnickými a fyzickými osobami 

žádajícími nebo přijímajícími veřejnou finanční podporu. Cílem této kontroly je 

dodržování právních předpisů a opatření přijatých orgány veřejné správy při 

hospodaření s veřejnými prostředky, včasné informování vedoucích orgánů veřejné 

správy o nakládání s veřejnými prostředky a v neposlední řadě hospodárný, efektivní a 

účelný výkon veřejné správy. 

Vnější kontrola neboli kontrola veřejné správy, je kontrola orgánů veřejné 

správy prováděná vnějšími subjekty, tedy subjekty odlišnými od orgánů veřejné správy. 
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 Systém kontroly veřejné správy se dělí na5: 

- kontrolu vykonávanou zákonodárnými (zastupitelskými) 

orgány – obecná kontrola veřejné správy prováděná 

Poslaneckou sněmovnou Parlamentu, krajskými a obecními 

zastupitelskými orgány, 

- kontrola vykonávaná soudní soustavou – na té nejvyšší úrovni 

je tato kontrola vykonávána Ústavním soudem ČR, který 

dohlíží na ústavnost činnosti veřejné správy; na obecné úrovni 

je tato kontrola vykonávána soudy v rámci tzv. správního 

soudnictví, 

- kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu – viz tato diplomová 

práce, 

- kontrola vykonávaná správními úřady – kontrola prováděná, 

ministerstvy, ústředními orgány státní správy, místními 

orgány státní správy, orgány územní samosprávy, pokud 

vykonávají státní správu, a ostatními orgány státní správy 

věnující se specializované kontrole, odbornému dozoru nebo 

inspekci podle zvláštních předpisů, tato kontrola je 

vykonávána podle ustanovení zákona č. 552/1991 Sb., o státní 

kontrole, 

- kontrola vykonávaná na základě podání občanů, a to 

prostřednictvím uplatnění petičního práva podle zákona č. 

85/1990 Sb. o právu petičním, nebo uplatněním práva na 

podání stížnosti proti nevhodnému chování úředních osob, 

nebo proti postupu správního orgánu podle ustanovení § 175 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

                                                      

5 Hendrych, D. a kol. Správní právo. Obecná část 7. vydání. Praha C.H.Beck 2009, 875 s. 
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- kontrola vykonávaná veřejným ochráncem práv podle zákona 

č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv. 

Modely nejvyšších kontrolních institucí v Evropě 

 Stejně jako existují odlišnosti mezi evropskými státy v jejich státním uspořádání 

a způsobu uplatňování moci, tak i v oblasti systému a působnosti nejvyšších auditních 

orgánů nejsou jednotní. V Evropě existují především čtyři základní typy nejvyšších 

kontrolních institucí, ale ani jejich vymezení není vyčerpávající, protože mnoho 

kontrolních institucí je smíšeného typu 6: 

- model dvora, který je specifický soudním dohledem nad 

účetními a nařizovacími pravomocemi kontrolní instituce 

(Francie, Španělsko, Rumunsko, Itálie), 

- model kolegiálního orgánu s absencí nařizovacích pravomocí 

kontrolní instituce a s relativně úzkým vztahem 

k zákonodárnému orgánu (Německo, ČR), 

- model kontrolního úřadu vedeného generálním auditorem 

(Dánsko, Irsko, Spojené království), 

- skandinávský model, ve kterém kontrolní úřad působí v rámci 

vládních orgánů (Finsko, Švédsko), 

- výše uvedenému se vymykající rakouský kontrolní úřad 

vedený prezidentem s kontrolní působností na ústřední, 

regionální a místní úrovni. 

Systém, pravomoci i působnost jednotlivých národních kontrolních orgánů jsou 

dány především historickým vývojem, politickým a právním systémem a tradicemi 

příslušné země. 

 

                                                      

6 Voleník, L. Fungování nejvyšších kontrolních institucí, 2002, www.europeum.org 
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 Mimo národní kontrolní instituce různých typů a systémů, působí v oblasti 

Evropy také Evropský účetní dvůr. Je to zvláštní orgán externí finanční kontroly 

působící v rámci institucionálního uspořádání EU. Jeho hlavním cílem je kontrola 

hospodaření s finančními prostředky Evropské unie. Evropský účetní dvůr nemá žádné 

nařizovací pravomoci. Cestou k nápravě jím zjištěných pochybení či nedostatků je 

podání informací ve výroční zprávě, která slouží například jako podklad pro kontrolní 

činnost Evropského parlamentu. Evropský účetní dvůr má celkem 27 auditorů (vždy 

jeden z každé členské země), kteří jsou voleni Radou ministrů po konzultaci 

s Evropským parlamentem na období šesti let. V čele Evropského účetního dvora stojí 

prezident, kterého si auditoři volí ze svého středu. 

3. Historický vývoj kontrolních institucí na území České 

republiky 

Instituce vykonávající kontrolu nad hospodařením s veřejnými prostředky má na 

území České republiky dlouhou tradici. Počátky působení instituce podobné dnešnímu 

NKÚ nalezneme již v druhé polovině 18. století. V Českých zemích, stejně jako na 

ostatním území Rakousko-Uherské monarchie, působila Dvorská účetní komora 

(Hofrechnungskammer), první kontrolní instituce, která byla založena v roce 1761. 

Založení této instituce korespondovalo s politickým a společenským vývojem druhé 

poloviny 18. století v Evropě. Byla odrazem sílících občanských práva, práv občana na 

kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky, respektive s daněmi, které je státu 

povinen odvádět.7 

Založením Dvorské účetní komory byl na českém území nastartován vývoj 

kontrolních institucí, který až na výjimky trvá dodnes. Ještě za existence habsburské 

monarchie se kontrolní instituce několikrát přejmenovala a částečně se měnily její 

kompetence. V letech 1792 – 1794 tak na našem území působila Hlavní státní účtárna 

(Staatshauptbuchhaltung), v letech 1794 – 1805 Nejvyšší státní kontrola (Oberste 

Staatskontrolle), v letech 1805 – 1840 to bylo Generální účetní ředitelství (General-

                                                      

7 Srov. Mikule, V. Nejvyšší kontrolní úřad ponovu. Správní právo, 1993, č. 3, s. 131 an. 
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Rechnungs-Direktorium), dále v v letech 1840 – 1866 Nejvyšší účetní kontrolní úřad 

(Oberste Rechnungs-Kontroll-Behörde) a konečně 1866 – 1918 to byl Nejvyšší účetní 

dvůr (Oberster Rechnungshof), jehož presidentem byl v období let 1895 - 1918 rodák 

z Chebu - Dr. Ernst von Plener. 

Po vzniku Československé republiky kontinuálně navazuje na působnost 

Nejvyššího účetního dvora nová instituce s názvem Nejvyšší účetní kontrolní úřad 

(NÚKÚ), který vzniká zákonem č. 175/1919 Sb. o zřízení a působnosti nejvyššího 

účetního kontrolního úřadu, přijatým Národním shromážděním na počátku jara roku 

1919. Zákon výslovně tento úřad označuje za samostatný, ministerstvům rovnocenný a 

na nich nezávislý. Co do působnosti podléhalo kontrole NÚKÚ hospodaření státních 

úřadů, závodů, ale i nadací, fondů, ústavů a společností, které byly státními penězi 

dotovány. V rámci dohledu nad státním dluhem kontroloval úřad také emisi a 

umořování státních dluhopisů. NÚKÚ byl koncipován jako monokratický úřad s v čele 

stojícím předsedou, který byl na návrh vlády jmenován presidentem republiky a za 

činnost úřadu byl odpovědný Národnímu shromáždění. K velmi strohému ústavnímu 

zakotvení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky došlo v Ústavě z roku 1920, 

která ve svém § 53 (v hlavě upravující zákonodárnou moc) stanovila, že „výkon 

kontroly státního hospodářství finančního státního dluhu upravuje zákon“. 

S určitými výjimkami působil NÚKÚ podle zákona č. 175/1919 Sb. na česko-

slovenském území až do roku 1951. Těmi výjimkami bylo jednak období okupace 

nacistickým Německem a pak také projevující se slovenský separatismus, v jehož 

důsledku vznikl v roce 1942 slovenský Nejvyšší kontrolní dvůr. 

V roce 1951 je v důsledku vrcholícího vlivu sovětského modelu řízení národního 

hospodářství a centralizovaného pojetí státní moci zrušen jak NÚKÚ, tak i slovenský 

Nejvyšší kontrolní dvůr, je opuštěn model na výkonné moci nezávislé kontrolní 

instituce a vládním nařízením č. 73/1951 Sb. je zřízeno ministerstvo státní kontroly. 

Tím se kontrolní instituce stává ústředním orgánem státní správy, v jehož čele stojí 

ministr, člen vlády. 

K další výraznější změně dochází přijetím zákona č. 99/1961 Sb., o státní 

kontrole statistice a ostatních oborech národohospodářské evidence, který upravuje 
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vznik Ústředního úřadu pro kontrolu a statistiku, v jehož čele stál předseda, který byl 

současně ministrem. V souladu se zájmy vládnoucího totalitního režimu se kontrola 

soustřeďovala především na kontrolu plnění státního plánu ve výrobních organizacích, a 

to na úkor kontroly centrálních orgánů a kontroly hospodaření dle jednotlivých 

rozpočtových kapitol. S blížícím se reformním rokem 1968 dochází k oddělení kontrolní 

a statistické instituce, kdy jsou zákonným opatřením v roce 1967 zřízeny dva 

samostatné ústřední úřady státní správy. 

Ústavním zákonem č. 143/1968 Sb., o československé federaci bylo zakotveno 

právo federálního shromáždění a národních rad zřídit si zákonem kontrolní orgán. Toto 

právo bylo záhy realizováno Českou národní radou, která vydala zákon č. 7/1969 Sb., o 

Nejvyšším kontrolním úřadu České socialistické republiky. Na přechodnou dobu tak 

bylo možno sledovat návrat k prvorepublikové kontrolní instituci nezávislé na 

exekutivě. Úřad měl za úkol kontrolovat hospodaření s prostředky státního rozpočtu, 

s hmotnými, finančními a ostatními prostředky republiky a jejich zdroji. Do působnosti 

úřadu patřila také kontrola provádění zákonů a opatření České národní rady a také 

způsob vyřizování stížností a podnětů občanů. Přes některé snahy ústavně právního 

výboru Federálního shromáždění se na federální úrovni nepodařilo profesionální 

kontrolní orgán ustanovit. 

Přechodné reformní období bylo na poli kontrolních institucí ukončeno ústavním 

zákonem č. 125/1970 Sb., kterým bylo odejmuto právo federálního i národních 

zákonodárných sborů zřídit kontrolní orgán a zákonem č. 147/1970 Sb., o změnách 

v soustavě ministerstev došlo ke zrušení Nejvyššího kontrolního úřadu. Současně byl 

nově vytvořen nový ústřední orgán státní správy, a to Výbor lidové kontroly 

Československé socialistické republiky. Tento orgán byl zcela závislý na moci výkonné 

a byl jednoznačně nástrojem upevňování vlády komunistické strany. Zákonem č. 

103/1971 Sb., o lidové kontrole dochází ke zřízení soustavy orgánů lidové kontroly jak 

na federální, tak i na republikové úrovni, které svoji tendenční kontrolní činnost 

s jednoznačným účelem uplatňovaly až do roku 1990.8 

                                                      

8 Blíže http://www.nku.cz/cz/urad/historie-kontroly.htm 
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S příchodem demokratických reforem na našem území na počátku devadesátých 

let minulého století přichází reformy také v oblasti kontroly hospodaření s veřejnými 

prostředky, i když zprvu jen velice pozvolna. Nejprve dochází ke zrušení ústředních 

výborů lidové kontroly a k jejich nahrazení ministerstvy státní kontroly, a to jak na 

úrovni federální, tak i národní. Pro Českou republiku se tak stalo zákonem č. 288/1990 

Sb., o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky. Příčinou 

neúplnosti reforem, které odpovídá prozatímní absence samostatného na exekutivě 

nezávislého kontrolního orgánu, byl především hektický porevoluční politický i 

společenský vývoj.  

Samostatná kontrolní instituce pro Českou republiku, a to vedle nadále 

existujících ministerstev státní kontroly, vzniká tak až strohým ústavním zákonem 

České národní rady č. 481/1991 Sb., kterým se zřizuje Nejvyšší kontrolní úřad České 

republiky. V tomto zákoně bylo stručně uvedeno, že úřad se zřizuje jako kontrolní 

orgán, nezávislý na vládě, na jejich orgánech a ústředních orgánech státní správy. 

V podrobnostech pak odkázal na prováděcí zákon. Zákonem, který ústavní zakotvení 

Nejvyššího kontrolního úřadu provedl, byl zákon č. 61/1992 Sb., o Nejvyšším 

kontrolním úřadě České republiky. Tento zákon upravoval postavení, působnost, 

organizaci, oprávnění a povinnosti úřadu a také povinnosti a práva kontrolovaných 

subjektů. Organizace tehdejšího úřadu se dá prakticky srovnat se současným NKÚ. 

V čele stál prezident, který mohl být zastoupen viceprezidentem, společně s kterým 

vykonávala působnost úřadu prezidiální rada (dnešní Kolegium) a její členové. 

Vznik samostatné České republiky a koncepce nové Ústavy ČR přináší změny i 

v právní úpravě NKÚ. Ústavní zákon č. 1/1993, Ústava České republiky upravuje NKÚ 

v samostatné hlavě V. a jediném článku 97 Ústavy. Vzhledem k tomu, že i nová Ústava 

ČR odkazuje v podrobnostech na prováděcí zákon, zůstal i po jejím vzniku nadále 

v platnosti zákon č. 61 z roku 1992 o NKÚ. Nový prováděcí zákon, který již reflektoval 

změnu postavení NKÚ z pohledu ústavy, nabyl účinnosti až v červenci 1993. Je to 

dosud účinný, i když mnohokrát novelizovaný zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším 

kontrolním úřadu. Účinností tohoto zákona dochází ke zrušení jak zákona (již ne 

ústavního) ČNR č. 481/1991 Sb., kterým se zřizuje Nejvyšší kontrolní úřad České 

republiky, tak i prováděcího zákona č. 61/1992 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu. 
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Nově vzniklým zákonem o NKÚ dochází rovněž ke zrušení stále existujícího 

Ministerstva státní kontroly České republiky a tím je ukončeno relativně krátké období 

dvojvládí v kontrolní oblasti. 

Nahlédneme-li do výroční zprávy z prvního roku působnosti NKÚ, zjistíme, že 

konstituce úřadu probíhala velmi rychle a hekticky. Zákon o NKÚ nabyl účinnosti 

1.7.1993, 8.7.1993 byli prezidentem ČR Václavem Havlem jmenováni prezident a 

viceprezident NKÚ a prvních 10 členů úřadu bylo Poslaneckou sněmovnou Parlamentu 

ČR zvoleno dne 10.7.1993. Následně se dne 22.7.1993 konalo ustavující zasedání 

Kolegia, na kterém byly zejména přijaty Jednací řády Kolegia a senátů Úřadu. 

Vzhledem k tomu, že PSP ČR zpravidla své schůze o letních prázdninových měsících 

nekoná, lze červencový termín volby prvních deseti členů NKÚ považovat za důkaz 

toho, že si tehdejší zákonodárci jasně uvědomovali, jak důležitá je existence fungující 

kontrolní instituce pro rozvoj nově vzniklé demokratické České republiky. Přestože se 

fungování NKÚ naplno rozběhlo až v posledním kvartálu roku 1993, schválil úřad 

v tomto roce celkem 16 kontrolních závěrů a dalších 23 rozpracovaných kontrolních 

akcí převedl do následujícího roku 1994.9 

4. Právní postavení NKÚ podle Ústavy ČR 

Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislý kontrolní orgán vykonávající kontrolu 

v zákonem stanovených oblastech. 

Konkrétně je NKÚ upraven v Hlavě V. Článku 97 Ústavy takto: 

(1) Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislý orgán. Vykonává kontrolu hospodaření se 

státním majetkem a plnění státního rozpočtu. 

(2) Prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu jmenuje prezident 

republiky na návrh Poslanecké sněmovny. 

(3) Postavení, působnost, organizační strukturu a další podrobnosti stanoví zákon. 

                                                      

9 Srov. Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 1993, In Věstník NKÚ, ročník 1993, str. 42n. 



 

12 

 

Zákonodárce, zřejmě s úmyslem zdůraznit jedinečné postavení, význam a 

zejména nezávislost úřadu, zařadil jeho základní úpravu do samostatné V. hlavy. NKÚ 

tedy není součástí moci výkonné, zákonodárné ani soudní. Přestože lze z materiálního 

hlediska považovat činnost NKÚ za činnost správní, není NKÚ ústředním orgánem 

státní správy, a tudíž není podřízen vládě, tak jako příslušené orgány podle 

kompetenčního zákona. NKÚ není podřízen ani Parlamentu ČR. Senát ani Poslanecká 

sněmovna nejsou oprávněni NKÚ např. ukládat úkoly, nařizovat oblasti, které mají 

prověřovat, či dokonce v rámci provádění kontroly do jeho činnosti jakýmkoliv 

způsobem zasahovat. Na druhou stranu nelze nezávislost NKÚ srovnávat například 

s nezávislostí soudů. NKÚ je povinen se řídit celým právním řádem, a to včetně 

podzákonných právních norem, což ovšem není nijak v rozporu s předmětem činnosti 

NKÚ, tedy s prováděním kontrol a zpracováváním tzv. kontrolních závěrů. Princip 

nezávislosti NKÚ je podpořen také způsobem jeho financování, kdy plat a další náhrady 

prezidenta, viceprezidenta a členů NKÚ jsou stanoveny přímo zákonem a výdaje na 

provoz NKÚ jsou samostatnou rozpočtovou kapitolou státního rozpočtu, do jejíž výše 

není Vláda, resp. Ministerstvo financí ČR oprávněno zasahovat. Ministerstvo financí 

ČR není ani oprávněno odjímat NKÚ státní majetek, s kterým hospodaří.10 

Druhá věta prvního odstavce článku 97 Ústavy vymezuje předmět činnosti 

úřadu. Pokud lze v ustanovení o nezávislosti úřadu hovořit o obecnosti úpravy, tak při 

ústavním vymezení jeho kompetence naopak shledávám tuto úpravu jako omezující. 

Zaměříme-li se blíže na termín „státní majetek“, tak v první fázi zjistíme, že tento pojem 

není žádným právním předpisem blíže specifikován. Pomůžeme-li si při výkladu tohoto 

pojmu zákonem č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a zejména důvodovou 

zprávou k tomuto zákonu (PS 1999, tisk 438), pak dojdeme k závěru, že majetkem státu 

se rozumí „majetek v jeho nejširším pojetí“, zjistíme, jak má stát svůj majetek využívat, 

a že s majetkem státu hospodaří především organizační složky státu a státní organizace, 

které jsou právnickými osobami. Z předešlého tedy vyplývá, že NKÚ není například 

oprávněno kontrolovat hospodaření územních samosprávných celků. Lze jen těžko 

                                                      

10 prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc., doc. JUDr. Vladimír Mikule, JUDr. Jindřiška 

Syllová, CSc. Ústava ČR. Komentář, 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2007, 949 s. 
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odhadovat, jestli při koncipování právní úpravy kompetencí měl zákonodárce opravdu 

v úmyslu omezit působnost NKÚ jen na kontrolu hospodaření se státním majetkem, 

který ve skutečnosti představuje jen zlomek majetku veřejného. Tím ale narážím na 

v současné době tolik diskutovanou otázku rozšíření pravomocí úřadu tak, aby mu bylo 

umožněno kontrolovat hospodaření nejen se státním majetkem, ale rovněž s majetkem 

obcí a krajů. 

V odstavci 2 příslušného článku Ústavy je upraven proces jmenování nejvyšších 

orgánů úřadu. Úprava jejich jmenování zakotvená v Ústavě má za cíl rovněž posílit 

nezávislost úřadu stejně jako jejich nejvyšších orgánů. Stejně tak i způsob jejich 

jmenování, tedy jmenování prezidentem na návrh Poslanecké sněmovny odpovídá 

konceptu nezávislého státního orgánu.  Pravomoc prezidenta jmenovat prezidenta a 

viceprezidenta NKÚ je zařazena do článku 62 Ústavy a tedy není k jejímu výkonu třeba 

kontrasignace předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády. Z toho vyplývá, že 

nezávislost a postavení prezidenta a viceprezidenta NKÚ lze do jisté míry přirovnat 

k nezávislosti a postavení například soudců Ústavního soudu, předsedy a místopředsedy 

Nejvyššího soudu nebo členů bankovní rady ČNB. Na úpravu týkající se jmenování 

představitelů NKÚ je ale třeba pohlížet také kriticky. Dosavadní praxe výkonu 

některých prezidentských pravomocí současným prezidentem Václavem Klausem 

ukazuje, že jakoukoliv „nedokonalost“ právní úpravy lze využít pro podstatné a zřejmě 

ústavodárci nezamýšlené ovlivnění běhu událostí. Za všechny lze uvést například 

nepřijetí demise některých členů vlády či obstrukce se jmenováním předsedy vlády po 

volbách. Ústava tak vůbec nepředvídá situace, kdy by prezident odmítl jmenovat 

kandidáta navrženého Poslaneckou sněmovnou, nebo by „pouze“ navrženého kandidáta 

nejmenoval. Těmto situacím by se zřejmě dalo předejít stanovením jasných lhůt pro 

výkon určitého práva, případně jasným nastavením procesu navrhování a schvalování 

jednotlivých kandidátů.  

Výkonem pravomocí prezidenta republiky vztahujících se ke jmenování 

prezidenta a viceprezidenta NKÚ se v minulosti zabýval již Ústav státu a práva 

Akademie věd ČR, který ve svém stanovisku dochází k závěru, že pokud navržený 

kandidát, stejně jako proces, jakým byl navržen, plně odpovídá jednotlivým 

ustanovením zákona o NKÚ, je prezidentovou povinností takového kandidáta do 
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příslušné funkce jmenovat. Přestože není pro jmenování stanovena žádná lhůta, lze 

analogií s ústavní úpravou konání voleb do Poslanecké sněmovny, případně úpravou 

voleb prezidenta uvolní-li se jeho úřad, dospět k výkladu, že celý proces jmenování by 

neměl být delší než 60 dnů. Za obtížněji řešitelnou lze považovat situaci, kdy by 

prezident republiky dospěl k názoru, že přestože Poslanecká sněmovna navrhla 

kandidáta na prezidenta či viceprezidenta NKÚ, tak podle jeho názoru nesplňuje některé 

z předpokladů stanovených zákonem o NKÚ a z tohoto důvodu ho jmenovat odmítne. 

Absence jakékoliv právní úpravy předpokládající výše uvedenou situaci by mohla 

vyústit až k řízení před Ústavním soudem.11 

Ostatními orgány NKÚ se Ústava nezabývá a jsou ponechány na prováděcí 

zákon dle odstavce 3 příslušného článku. 

Odstavec 3 článku 97 Ústavy jednoznačně stanoví, že postavení, působnost, 

organizační strukturu a další podrobnosti stanoví zákon. Tímto zákonem je již 

zmiňovaný zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu. Koncepce zákona o 

NKÚ odpovídá do jisté míry dlouhé tradici působení podobné instituce na našem území 

a čerpá tak z předešlých právních úprav. Stejně tak je ale inspirována moderní právní 

úpravou některých evropských států a zejména se snaží, i když ne zdaleka úplně, 

respektovat zásady plynoucí z Limské deklarace organizace INTOSAI. 

5. Právní úprava vztahů NKÚ k jiným státním orgánům 

 Přestože je NKÚ orgánem nezávislým a jeho nezávislost je zaručena Ústavou 

ČR, je zcela logické, že při své činnosti musí vstupovat do interakce s ostatními 

složkami státu. Vztahy mezi NKÚ a jinými státními orgány jsou v právních předpisech 

upraveny různě. 

 

 
                                                      

11 Blíže Ústav státu a práva AV ČR: Stanovisko k ústavněprávním otázkám spojeným s ústavní 
pravomocí prezidenta republiky jmenovat prezidenta a viceprezidenta NKÚ podle čl. 97 odst. 2 Ústavy, 
Právník, 1993, číslo 6, str.529 až 532 
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NKÚ a PARLAMENT ČR 

 Mezi NKÚ a Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR je tvořena jedna 

z nejtěsnějších vazeb na úrovni státních institucí. Tento vztah je předpokládán již 

Ústavou, která upravuje výše popsané jmenování prezidenta a viceprezidenta NKÚ. 

Mimo to je v určitých případech Poslanecká sněmovna oprávněna navrhnout prezidentu 

republiky odvolání prezidenta či viceprezidenta NKÚ. Zákon o NKÚ dále v § 12 

stanoví, že Poslanecká sněmovna volí 15 členů Úřadu na návrh prezidenta Úřadu, a 

případně že je také oprávněna na základě pravomocného rozhodnutí Kárné komory 

Úřadu člena odvolat. Návrh na zahájení kárného řízení je Kárné komoře mimo jiné 

oprávněn podat poslanec nebo orgán Poslanecké sněmovny. Poslanecká sněmovna tak 

má jednoznačný vliv na osobnostní substrát podstatné většiny orgánů Úřadu. Povinností 

NKÚ stanovených zákonem o NKÚ je relativně mnoho. Patří mezi ně povinnost 

předkládat Poslanecké sněmovně stanoviska ke zprávě o průběžném plnění státního 

rozpočtu a ke státnímu závěrečnému účtu, včetně kontrolních závěrů tvořících podklad 

pro předložená stanoviska, dále pak povinnost prezidenta NKÚ účastnit se na vyzvání 

jednání Poslanecké sněmovny, Senátu, nebo jejich orgánů a v neposlední řadě je to také 

povinnost NKÚ předkládat Poslanecké sněmovně schválený plán kontrolní činnosti.  

Důležitý vliv na NKÚ má Poslanecká sněmovna prostřednictvím jeho hospodaření, kdy 

jednak schvaluje rozpočet NKÚ a současně má právo kontrolovat hospodaření NKÚ 

s majetkem státu. S tím souvisí také povinnost prezidenta Úřadu předložit Poslanecké 

sněmovně závěrečný účet rozpočtové kapitoly Úřadu spolu se zprávou o ověření roční 

závěrky auditorem. 

 Zákonná úprava vztahů mezi Senátem Parlamentu ČR a Úřadem se v podstatě 

omezuje na vzájemnou informační povinnost. Mezi pravomoci Senátu ve vztahu 

k Úřadu patří právo Senátu nebo jeho orgánů si od Úřadu vyžádat stanovisko k návrhům 

právních předpisů týkajících se rozpočtového hospodaření, účetnictví, státní statistiky a 

výkonu kontrolní, dozorové a inspekční činnosti. Úřad je pak povinen vyžádané 

stanovisko v dohodnutém termínu zpracovat.  

Mimo výše uvedené je Úřad povinen při sestavování návrhu plánu kontrolní 

činnosti také zohlednit podněty Senátu a schválený plán kontrolní činnosti následně 

Senátu předložit. Stejně tak je povinen předkládat Senátu schválené kontrolní závěry 
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včetně kontrolních protokolů a výroční zprávy. Mezi povinnosti prezidenta Úřadu patří 

také povinnost se na vyžádání účastnit schůzí Senátu. 

NKÚ a VLÁDA 

Rozsah vzájemných práv a povinností mezi Úřadem a Vládou ČR je mnohem 

užší než ve vztahu k Poslanecké sněmovně. Tato vzájemná práva a povinnosti se 

striktně týkají kontrolní činnosti Úřadu, kdy je jednak vláda oprávněna podávat Úřadu 

podněty ke kontrolní činnosti, Úřad je povinen vládě předkládat plán kontrolní činnosti 

a výroční zprávu, Úřad je povinen ihned po schválení kontrolního závěru jej doručit 

vládě a na požádání také jednotlivým ministrům, vláda má rovněž právo požádat Úřad o 

poskytnutí kontrolních protokolů či jiných dokumentů, které byly podkladem pro 

schválení kontrolního závěru.12 

NKÚ a PREZIDENT ČR 

 Prezident republiky má ve vztahu k NKÚ nezastupitelnou roli, kdy především 

jmenuje prezidenta a viceprezidenta NKÚ a současně tyto osoby skládají svůj slib do 

jeho rukou. Prezident republiky rovněž na návrh Poslanecké sněmovny prezidenta či 

viceprezidenta NKÚ odvolává a také přijímá jejich případné demise. 

NKÚ a SPRÁVNÍ ORGÁNY 

 Zákon č. 220/2000 Sb., kterým byl novelizován zákon o NKÚ, byly veškeré 

správní orgány (i ministerstva) určeny pojmem organizační složky státu. Ve vztahu 

k nim je postavení NKÚ do jisté míry nadřazené, a to především proto, že NKÚ 

kontroluje jejich hospodaření. Prakticky jediné právo organizačních složek státu ve 

vztahu k NKÚ spočívá v oprávnění požádat NKÚ o zaslání schválených kontrolních 

závěrů. Pouze ministerstvo financí má zdánlivě vyšší pravomoci, neboť prezident Úřadu 

je povinen mu předkládat schválený návrh rozpočtové kapitoly Úřadu a závěrečný účet 

rozpočtové kapitoly. Nicméně se tak děje pouze za účelem, aby ministerstvo bez dalšího 

tyto informace od Úřadu převzalo a zapracovalo buď do návrhu státního rozpočtu, nebo 

do návrhu státního závěrečného účtu.  K ministerstvu financí, resp. k finančním úřadům 

má Úřad ještě jednu nezastupitelnou povinnost, a to povinnost podat jim oznámení, 
                                                      

12 Filip J. Ústavní právo České republiky, II. Díl Brno – Masarykova univerzita, 1994, str. 187 an. 
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pokud při své kontrolní činnost zjistí nesrovnalosti týkající se zejména výdajové stránky 

státního rozpočtu. Úroveň vztahů mezi NKÚ a organizačními složkami státu je rovněž 

dána neslučitelností funkce prezidenta, viceprezidenta nebo člena Úřadu s jakoukoliv 

funkcí ve veřejné správě. 

NKÚ A SOUDY 

K úzké spolupráci a vztahu mezi NKÚ a soudní soustavou dochází při 

sestavování a rozhodování Kárné komory Úřadu. Kárná komora Úřadu je tříčlenná, kde 

předsedou je prezident, případně viceprezident NKÚ a zbylé dva členy a jejich 

náhradníky jmenuje předseda Nejvyššího soudu z řad soudců tohoto soudu. Odvolacím 

orgánem Kárné komory NKÚ je Nejvyšší soud. Rovněž i vztah mezi NKÚ a soudy je 

vyjádřen inkompatibilitou jejich funkcí, kdy prezident, viceprezident nebo člen NKÚ 

nemohou být současně soudci. Stejně jako oznamovací povinnost ve vztahu k finančním 

úřadům, je pro případy zjištění skutečností nasvědčujících spáchání trestného činu 

stanovena oznamovací povinnost NKÚ k orgánům činným v trestním řízení.13  

NKÚ a ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA 

 Podle původní právní úpravy NKÚ nepodléhala Česká národní banka jeho 

kontrole v žádné oblasti, a to až do roku 2000, kdy byl zákon o NKÚ novelizován 

zákonem č. 442/2000 Sb., kterým se mění zákon o ČNB a zákon o NKÚ. Touto novelou 

dochází k rozšíření pravomocí NKÚ o ustanovení §3 odstavce 3 zákona, které říká, že 

Úřad vykonává kontrolu hospodaření České národní banky v oblasti výdajů na pořízení 

majetku a výdajů na provoz České národní banky. Mimo to přibylo v zákoně 

zmiňovanou novelou ustanovení § 30 odst. 1, kterým je Úřadu uloženo prezidentovi 

Úřadu zaslat schválený kontrolní závěr také České národní bance, je-li kontrolovanou 

osobou. 

 
                                                      

13 Podle Výroční zprávy NKÚ za rok 2010 dostupné na webu Úřadu nebylo Úřadem v tomto roce učiněno 
žádné trestní oznámení. Ze strany orgánů činných v trestním řízení byl Úřad požádán o součinnost celkem 
v deseti případech. V roce 2009 podal Úřad jedno trestní oznámení, a to v souvislosti se zjištěními při 
kontrolní akci zaměřené na prostředky státního rozpočtu poskytnuté v souvislosti s pořádáním Mistrovství 
světa v klasickém lyžování v roce 2009 v České republice. 
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6. Organizace NKÚ 

 Z ústavně-právní úpravy NKÚ zakotvené v článku 97 Ústavy lze vyvozovat, že 

Úřad má být založen na monokratickém principu. Tomuto principu odpovídá úprava 

způsobu jmenování prezidenta a viceprezidenta NKÚ, které jmenuje prezident republiky 

na návrh Poslanecké sněmovny. Přestože dle odstavce 3 článku 97 Ústavy má prováděcí 

zákon stanovit pouze podrobnosti, zákon č. 166/1993 Sb. o NKÚ uvedené vymezení 

přesahuje a v § 7 odst. 1 organizační soustavu výrazným způsobem rozšiřuje. Zákon o 

NKÚ stanoví, že orgány NKÚ jsou také Kolegium Úřadu, senáty a Kárná komora. 

Nahlédneme-li dále do právní úpravy týkající se členů NKÚ, zjistíme, že v určitých 

případech lze za orgán NKÚ považovat i jednotlivé členy NKÚ, kteří jsou oprávnění 

rozhodovat samostatně a jejich rozhodnutí nepodléhají schválení prezidenta ani 

viceprezidenta NKÚ.14 Zákon o NKÚ tedy definuje Úřad jako orgán kolegiální 

skládající se z prezidenta, viceprezidenta a patnácti členů NKÚ, kteří dále tvoří 

kolegium NKÚ, případně jednotlivé senáty. 

Organizační struktura Úřadu 

 Základními dokumenty, které upravují organizační strukturu Úřadu, jsou (kromě 

Ústavy ČR a zákona o NKÚ) jednací řád Kolegia, jednací řád senátů, organizační řád a 

kárný řád.  

 V souladu s organizačním řádem NKÚ, který je vnitřním a neveřejným 

dokumentem, se Úřad člení na sekce a ředitelé jednotlivých sekcí patří mezi vedoucí 

pracovníky Úřadu stejně jako ředitel kanceláře prezidenta, ředitelé odborů, vedoucí 

oddělení a vedoucí sekretariátů. 

 Základní členění NKÚ podle organizačního řádu je následující: prezident, 

viceprezident, kolegium (zahrnující i členy Úřadu), kancelář prezidenta, kancelář 

viceprezidenta, sekce kontrolní, sekce správní, odbor interního auditu a odbor 

bezpečnostního ředitele. Prezident Úřadu, viceprezident, kolegium, senáty a Kárná 

                                                      

14 Srov. prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc., doc. JUDr. Vladimír Mikule, JUDr. Jindřiška 
Syllová, CSc. Ústava ČR. Komentář, 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2007, 949 s. 
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komora Úřadu současně tvoří soustavu orgánů NKÚ, jak je definuje § 7 zákon o NKÚ.15 

Jak jsem uvedl již výše, v případě samostatného rozhodování lze za orgán NKÚ 

považovat i jeho jednotlivé členy a nejen ty. Samostatnou rozhodovací pravomocí jsou 

nadáni také osoby vykonávající funkci vedoucího kontrolující skupiny NKÚ, které jsou 

oprávněni samostatně rozhodovat jako odvolací orgán rozhodující o odvolání proti 

námitkám proti kontrolnímu protokolu nebo námitkám podjatosti kontrolora. 

Prezident NKÚ 

 Prezident NKÚ je orgánem Úřadu, který NKÚ řídí, jeho jménem jedná navenek, 

předsedá Kolegiu Úřadu a za určitých okolností16 i Kárné komoře Úřadu. Prezidentem 

NKÚ se může stát každý občan České republiky, který splňuje kritéria stanovená v § 10 

zákona o NKÚ. K obecným předpokladům stanoveným zákonem patří způsobilost 

k právním úkonům, dále pak bezúhonnost a určitý morální kredit, který by spolu 

životními zkušenostmi osoby vykonávající tuto funkci měl zaručovat, že funkce 

prezidenta bude zastávána řádně. Dle ustanovení § 10 odst. 1 písm. b) musí prezident, 

resp. osoba, která jím má být jmenována, splňovat podmínky stanovené zvláštním 

zákonem. Tímto zvláštním zákonem je zákon č. 451/1991 Sb., tzv. lustrační zákon. 

V neposlední řadě musí mít prezident NKÚ ukončené vysokoškolské vzdělání a věk 

minimálně 35 let. 

 Bezesporu zajímavá je právní úprava týkající se jmenování prezidenta NKÚ. 

Článek 97 Ústavy stanoví, že prezidenta a viceprezidenta NKÚ jmenuje prezident ČR 

na návrh Poslanecké sněmovny. Již v úplných začátcích účinnosti Ústavy ČR vyvstaly 

otázky, jaká konkrétní práva a povinnosti má prezident republiky při jmenování 

prezidenta a viceprezidenta NKÚ. Z tohoto důvodu vydal Ústav státu a práva Akademie 

věd ČR své stanovisko, ve kterém se mimo jiné zabýval otázkou povinnosti prezidenta 

republiky jmenovat prezidenta a viceprezidenta NKÚ a problémem odmítnutí návrhu 

Poslanecké sněmovny prezidentem republiky. Akademici ve stanovisku docházejí 

k závěru, že prezident republiky je povinen jmenovat kandidáty navržené Poslaneckou 

                                                      

15 Více na www.nku.cz 
16 Pokud není kárné řízení vedeno proti prezidentovi, nebo pokud není prezident osobou podjatou. 
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sněmovnou v případě, že návrh na jmenování je ze strany Poslanecké sněmovny učiněn 

v souladu se všemi právními předpisy, tedy zejména, že navržené osoby splňují 

zákonem dané předpoklady. Podle závěrů výše uvedeného stanoviska Ústavu státu a 

práva AV ČR by v takovém případě měl prezident republiky jednat přiměřeně rychle a 

navrženou osobu jmenovat do funkce ve lhůtě ne delší než 30, max. 60 dnů. Na druhou 

stranu ale akademici shledávají, že pokud prezident republiky dojde k závěru, že 

navržené osoby nevyhovují zákonem stanoveným podmínkám, je oprávněn jmenování 

této osoby neprovést a s odůvodněním Poslanecké sněmovně návrh vrátit. Pokud by 

mezi prezidentem republiky a Poslaneckou sněmovnou vyvstal spor o osobních 

předpokladech určitého kandidáta, tak by zřejmě tento „kompetenční“ spor musel být 

vyřešen před Ústavním soudem.17 

  Funkční období prezidenta NKÚ počíná běžet složením slibu do rukou 

prezidenta republiky a je zákonem omezeno na délku devíti let. Kromě uplynutí 

funkčního období předpokládá zákon ještě další možnosti skončení výkonu funkce 

prezidenta Úřadu, a to odvolání prezidentem republiky na návrh Poslanecké sněmovny, 

okamžikem doručení rezignace prezidenta Úřadu prezidentu republiky, právní mocí 

rozsudku, kterým je prezident Úřadu zbaven nebo omezen způsobilostí k právním 

úkonům a konečně právní mocí rozsudku, kterým byl prezident Úřadu odsouzen pro 

trestný čin.18 

 Stejně jako s mnoha jinými veřejnými funkcemi je i s výkonem funkce 

prezidenta Úřadu spojeno omezení v podobě neslučitelnosti s výkonem zákonem 

stanovených veřejných funkcí. Účelem stanovení neslučitelnosti výkonu některých 

funkcí je především zamezení střetů zájmů, ke kterým by při jejich souběhu mohlo 

docházet. Neslučitelnost výkonu funkce prezidenta NKÚ s jinými stanovenými 

funkcemi je jedním z předpokladů nezávislosti prezidenta Úřadu. Osoba vykonávající 

funkci prezidenta Úřadu nesmí tedy současně být poslancem či senátorem, soudcem, 

                                                      

17Stanovisko ÚSP AV ČR k ústavněprávním otázkám spojeným s ústavní pravomocí prezidenta republiky 
jmenovat prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu podle čl. 97 odst. 2 Ústavy, In čas. 
Správní právo, 1993, s. 529 
18 Výkon funkce prezidenta Úřadu končí přirozeně také smrtí, jak se i stalo v případě JUDr. Lubomíra 
Voleníka. 
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státním zástupcem, členem orgánu uzemní samosprávy, nesmí vykonávat jakoukoliv 

funkci ve veřejné správě či v politických stranách a hnutích. Prezident NKÚ nesmí dále 

zastávat jinou placenou funkci ani vykonávat výdělečnou činnost, a to s výjimkou 

činnosti vědecké, pedagogické, literární, publicistické a umělecké, pokud tato činnost 

nenarušuje důstojnost nebo neohrožuje důvěru v nezávislost a nestrannost Úřadu. 

 Již zmiňovaná povinnost prezidenta NKÚ účastnit se na vyžádání jednání 

Poslanecké sněmovny, Senátu nebo jejich orgánů koresponduje naopak s jeho právem 

ustanoveným v § 8 odst. 4 zákona o NKÚ, podle kterého se prezident NKÚ může 

účastnit schůzí obou komor Parlamentu a jejich orgánů, pokud jsou projednávány 

návrhy a stanoviska, která Úřad předložil. Na těchto jednáních musí být prezidentovi 

NKÚ uděleno slovo, pokud o něho požádá. Toto právo zcela odpovídá postavení úřadu, 

jakým NKÚ je. 

 Povinnosti prezidenta Úřadu ve vztahu ke Kolegiu jsou stanoveny v ustanovení 

§ 8 odst. 2 zákona o NKÚ, který ukládá prezidentovi předkládat Kolegiu: 

- návrh plánu kontrolní činnost, 

- návrh rozpočtu a závěrečného účtu rozpočtové kapitoly Úřadu, 

- všechny kontrolní závěry, z nichž vychází stanovisko ke státnímu 

závěrečnému účtu, 

- návrh výroční zprávy o činnosti Úřadu za uplynulý rozpočtový rok, 

- návrh organizačního a pracovního řádu Úřadu, včetně jeho změn a 

doplňků,19 

- návrh jednacího řádu Kolegia Úřadu a senátů Úřadu, včetně jeho změn a 

doplňků, 

- návrh kárného řádu, 

- podněty Poslanecké sněmovny, Senátu, jejich orgánů a vlády. 
                                                      

19 Po projednání Kolegiem schvaluje organizační a pracovní řád Úřadu jeho prezident.  
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Ustanovení § 10 odst. 9 zákona o NKÚ upravuje jediné dva předpoklady, za kterých 

může být prezident NKÚ odvolán z funkce. Odvolání prezidenta z funkce může 

navrhnout Poslanecká sněmovna prezidentovi republiky, a to pouze v případě, že 

nevykonává funkci po dobu delší než šest měsíců, nebo na základě pravomocného 

rozhodnutí kárné komory Úřadu, ve kterém byl vysloven návrh na jeho odvolání 

z funkce. 

Viceprezident NKÚ 

 Osoba vykonávající funkci viceprezidenta NKÚ musí splňovat stejné 

předpoklady jako prezident NKÚ. Stejně tak je totožný způsob jmenování, počátek i 

konec jeho funkčního období, úprava inkompatibility i způsob odvolání z funkce. 

Viceprezident NKÚ zastupuje v plném rozsahu jeho prezidenta za jeho nepřítomnosti, 

případně na základě pověření prezidenta NKÚ v konkrétních případech. Zákon o NKÚ 

dále umožňuje, aby viceprezident NKÚ vykonával některé funkce prezidenta NKÚ, 

pokud tak stanoví organizační řád Úřadu. Vzhledem ke skutečnosti, že organizační řád 

Úřadu schvaluje prezident Úřadu, má tak prezident Úřadu přímý vliv na případný 

přenos určitých kompetencí na viceprezidenta NKÚ a nemůže například dojít k situaci, 

kdy by proti vůli prezidenta Úřadu Kolegium Úřadu některé jeho pravomoci přeneslo na 

viceprezidenta. 

 Pro případ, že by prezident ani viceprezident po přechodnou dobu nevykonávali 

svoji funkci, zákon stanoví, že v takovém případě funkci prezidenta Úřadu vykonává 

nejstarší člen Úřadu.20 Za dosavadní existence Úřadu nastala situace, kdy nebyla 

obsazena funkce prezidenta ani viceprezidenta Úřadu pouze jednou, a to v červenci roku 

2002. Tehdy současně skončilo volební období jak prezidentovi Úřadu JUDr. 

Lubomírovi Voleníkovi, tak i viceprezidentovi Úřadu, kterým byl PhDr. Václav Peřich. 

Přestože Poslanecká sněmovna zvolila včas prezidentem opět JUDr. Lubomíra Voleníka 

a viceprezidentem Františka Brožíka, tehdejší prezident republiky Václav Havel odmítl 

oba do funkce jmenovat s odůvodněním, že by nové vedení Úřadu měla zvolit až nová 

                                                      

20 Při současném složení Kolegia Úřadu je nejstarší členkou Úřadu Mgr. Marie Hošková 
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dolní komora Parlamentu ČR, která vzejde z voleb.21 Jmenování nového vedení se tak 

protáhlo o půl roku, kdy nová Poslanecká sněmovna prezidentem Úřadu zvolila znovu 

JUDr. Lubomíra Voleníka a viceprezidentem Ing. Dušana Tešnara. Po dobu „bezvládí“ 

vykonával funkci prezidenta Úřadu tehdejší nejstarší člen NKÚ JUDr. František Bárta. 

Členové NKÚ 

Podle ustanovení § 11 zákona o NKÚ člen Úřadu vykonává kontrolu, řídí 

kontrolní činnost, vypracovává kontrolní závěry podle plánu kontrolní činnosti, účastní 

se činnosti senátů a Kolegia Úřadu a za určitých okolností rozhoduje také o námitce 

podjatosti proti kontrolorovi vznesené kontrolovanou osobou. 

Členové úřadu jsou voleni Poslaneckou sněmovnou na návrh prezidenta Úřadu a 

vždy jich je maximálně patnáct. Na rozdíl od volby a jmenování prezidenta a 

viceprezidenta NKÚ, jsou při navrhování členů NKÚ zákonem přesně stanoveny lhůty. 

Prezident Úřadu tak je povinen navrhnout Poslanecké sněmovně kandidáta na uvolněné 

místo člena Úřadu nejpozději ve lhůtě čtyřiceti dnů od jeho uvolnění. Pokud Poslanecká 

sněmovna navrženého kandidáta nezvolí, je prezident Úřadu povinen podat nový návrh 

nejpozději do čtyřiceti dnů ode dne, kdy původní kandidát nebyl zvolen. 

Členem úřadu se může stát osoba, která splňuje výše uvedené podmínky pro 

výkon funkce prezidenta NKÚ, a to pouze s rozdílem minimálního dosaženého věku, 

který je u člena Úřadu stanoven na třicet let. Rovněž i inkompatibilita funkce člena 

Úřadu s jinými veřejnými funkcemi a omezení ve výkonu placené funkce a výdělečné 

činnosti je upravena totožně, jako u prezidenta NKÚ. 

Člen Úřadu se ujímá funkce složením slibu do rukou předsedy Poslanecké 

sněmovny a výkon jeho funkce končí doručením rezignace Poslanecké sněmovně, 

dosažením věku 65 let, odvolání Poslaneckou sněmovnou na základě pravomocného 

rozhodnutí Kárné komory Úřadu, ve kterém bylo navrženo odvolání z funkce, právní 

mocí rozsudku, jímž je zbaven nebo omezen způsobilosti k právním úkonům, právní 

                                                      

21 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konaly ve dnech 14.-15.6.2010. 
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mocí rozsudku, jímž byl odsouzen pro úmyslný22 trestný čin. Z výše uvedeného je 

zjevná často kritizovaná skutečnost, že pokud člen Úřadu nespáchá kárné provinění, na 

základě kterého by bylo navrženo jeho odvolání, případně pokud nespáchá úmyslný 

trestný čin, je jeho funkční období omezeno pouze věkovou hranicí šedesáti pěti let. 

Kolegium NKÚ 

 Kolegium Úřadu tvoří prezident Úřadu, viceprezident Úřadu a členové Úřadu. 

Jeho postavení a působnost je upravena především v ustanovení § 13 zákona o NKÚ, 

nicméně vnitřní pořádek (forma rozhodování, způsob hlasování, způsob zveřejnění 

opačného názoru) je upraven v jednacím řádu kolegia.  

Kolegium je kolektivní orgán, který rozhoduje hlasováním a je usnášeníschopný 

v případě přítomnosti nadpoloviční většiny jeho členů. Kolegium rozhoduje většinou 

svých přítomných členů. Pokud dojde k rovnosti hlasů, je hlas předsedajícího23 

rozhodující. 

Podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona o NKÚ, Kolegium Úřadu schvaluje: 

a) plán kontrolní činnosti, 

b) návrh rozpočtu Úřadu předkládaný Poslanecké sněmovně a závěrečný účet 

rozpočtové kapitoly Úřadu, 

c) všechny kontrolní závěry, z nichž vychází stanovisko ke státnímu 

závěrečnému účtu, 

d) výroční zprávu, 

e) kontrolní závěry, které si stanoví při schvalování plánu kontrolní činnosti 

nebo které mu přikáže prezident Úřadu, 

f) jednací řády Kolegia Úřadu a senátů Úřadu, 

                                                      

22 Na rozdíl od prezidenta a viceprezidenta Úřadu, u nichž při skončení funkce odsouzením pro trestný čin 
není požadováno, aby se jednalo o trestný čin spáchaný úmyslně. 
23 Kolegiu předsedá prezident Úřadu, v případě jeho nepřítomnosti viceprezident Úřadu, popřípadě 
nejstarší člen Úřadu. 
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g) kárný řád. 

Podle ustanovení odstavce 4 téhož paragrafu rozhoduje Kolegium Úřadu o 

odvolání proti rozhodnutí o námitce proti kontrolnímu protokolu a o námitce podjatosti, 

pokud ji vznesla kontrolovaná osoba proti členu Úřadu (v tom případě je takový člen 

z hlasování o námitce vyloučen). V neposlední řadě Kolegium Úřadu projednává a 

doporučuje ke schválení návrh organizačního a pracovního řádu Úřadu, který mu 

předkládá prezident Úřadu. 

Senáty NKÚ 

 Senáty Úřadu jsou zřizovány ad hoc Kolegiem Úřadu při každoročním 

schvalování plánu kontrolní činnosti, a to za účelem schvalování přesně určených 

kontrolních závěrů, které by jinak schvalovalo Kolegium Úřadu.  

Pravomoc a působnost senátů Úřadu je upravena v ustanovení § 14 zákona o 

NKÚ, které uvádí, že senáty Úřadu jsou kolektivní orgány složené ze tří a více členů 

Úřadu. Senáty přijímají rozhodnutí hlasováním za přítomnosti všech svých členů. 

Rozhodují většinou přítomných členů. Jednání senátů je upraveno v jednacím řádu 

senátů, který schvaluje Kolegium Úřadu. 

Jak vyplývá z výročních zpráv NKÚ za poslední tři roky, není zřizování senátů 

NKÚ až tak častou praxí. V roce 2008 a 2009 bylo zahájeno celkem 64 kontrolních 

akcí. Senát NKÚ nebyl zřízen k žádné. V roce 2010 bylo zahájeno 32 kontrolních akcí a 

z toho pouze tři byly určeny ke schválení senátu Úřadu. 

Kárná komora NKÚ 

 Pravomoci Kárné komory Úřady jsou upraveny v ustanovení § 37 zákona o 

NKÚ. Kárná komora zjišťuje kárnou odpovědnost a ukládá kárná opatření. 

 Kárná komora Úřadu se skládá z předsedy, kterým je prezident Úřadu, a dvou 

členů, které včetně jejich náhradníků jmenuje předseda Nejvyššího soudu z řad soudců 

Nejvyššího soudu ČR. V případě, že je návrh na zahájení kárného řízení podán proti 

prezidentovi Úřadu, tak Kárné komoře předsedá viceprezident Úřadu. 
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Kontroloři NKÚ 

 Kontroloři NKÚ nepatří mezi orgány Úřadu. Osoba ve funkci kontrolora provádí 

kontrolní činnost a je k Úřadu v pracovně právním vztahu. 

7. Pravomoc a působnost NKÚ 

 V ustanovení článku 97 odst. 1 Ústavy definuje pravomoc NKÚ jako výkon 

kontroly hospodaření se státním majetkem a výkon kontroly plnění státního rozpočtu. 

Bližší specifikaci tohoto obecného vymezení pravomocí Úřadu nabízí zákon o NKÚ, 

který v § 3 stanoví, že Úřad vykonává kontrolu 

a) hospodaření se státním majetkem a finančními prostředky vybíranými na 

základě zákona ve prospěch právnických osob s výjimkou prostředků 

vybíraných obcemi nebo kraji v jejich samostatné působnosti, 

b) státního závěrečného účtu České republiky, 

c) plnění státního rozpočtu České republiky, 

d) hospodaření s prostředky, poskytnutými České republice ze zahraničí, a 

s prostředky, za něž převzal stát záruky, 

e) vydávání a umořování státních cenných papírů, 

f) zadávání státních zakázek. 

Jak již bylo uvedeno výše, v odstavci 3 citovaného paragrafu, zahrnuje zákon do 

pravomocí Úřadu také kontrolu hospodaření České národní banky v oblasti výdajů na 

pořízení majetku a výdajů na provoz České národní banky. 

Pravomoci Úřadu jsou pak dále rozvedeny v ustanovení § 4 odstavci 1 a 2 

zákona o NKÚ, podle kterého Úřad při vykonávané kontrole prověřuje, zda 

kontrolované činnosti jsou v souladu s právními předpisy, dále pak přezkoumává 

věcnou a formální správnost kontrolovaných činností a posuzuje, zda jsou účelné a 

hospodárné. Podstatnou ve vymezení pravomocí je skutečnost, že zjišťované skutečnosti 

podléhají kontrole Úřadu bez ohledu na druh a stupeň utajení. 
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Při hodnocení rozsahu pravomocí Úřadu nelze přehlédnout fakt, že zákon Úřadu 

na jednu stranu svěřuje ke kontrole relativně širokou oblast činností ve státní správě, na 

druhou stranu ovšem neposkytuje žádné nástroje, kterými by Úřadu umožnil 

autoritativně kontrolovanému subjektu nařídit, aby zjištěné nedostatky odstranil. Úřad je 

tak postaven do pozice pouhého „vyšetřovatele a oznamovatele“. Poté, co Úřad provede 

kontrolu u určitého subjektu, vyhotoví a schválí kontrolní závěr. Kontrolní závěr zákon 

definuje jako písemnou zprávu obsahující shrnutí a vyhodnocení skutečností zjištěných 

při kontrole. Schválený kontrolní závěr pak Úřad stanoveným způsobem zveřejní a 

současně jej předloží poslanecké sněmovně, senátu a vládě (případně jednotlivým 

ministerstvům nebo ČNB). Pokud následně informované orgány nevyužijí svých 

pravomocí, aby nápravu zajistili, nebo pokud kontrolovaný subjekt zjištěné nedostatky 

neodstraní dobrovolně, k jejich napravení nedojde. 

Přes výše uvedené je Úřad určitými rozhodovacími pravomocemi nadán. Mezi 

tyto rozhodovací pravomoci patří: 

- rozhodnutí o námitce podjatosti 

- rozhodnutí o námitce proti kontrolnímu protokolu 

- rozhodnutí o uložení pokuty fyzické osobě, která způsobila, že kontrolovaná 

osoba neposkytla součinnost odpovídající oprávněním kontrolujících, nebo 

že v rámci možností neposkytla materiální a technické zabezpečení pro 

výkon kontroly24 

- kárné opatření 

Působnost Úřadu je vymezena v čl. 97 odst. 1 Ústavy, který ji definuje jako 

kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. Podrobnější 

definici pojmu státního majetku, případně pojmu plnění státního rozpočtu ovšem 

v zákoně o NKÚ nenalezneme. K výkladu pojmu státní majetek, resp. majetek státu 

můžeme použít příslušná ustanovení zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR, který 

v ustanovení § 14 stanoví základní povinnosti při hospodaření se státním majetkem. 
                                                      

24 Podle ust. § 31 zákona o NKÚ postupuje Úřad při řízení o uložení pokuty podle správního řádu. 
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Mimo jiné uvádí, že majetek musí být využíván účelně a hospodárně k plnění funkcí 

státu a k výkonu stanovených činností. Nicméně ani tento zákon státní majetek resp. 

majetek státu nedefinuje. Metodou autentického výkladu ovšem dojdeme k závěru, že se 

majetkem státu rozumí majetek v jeho nejširším pojetí, tj. včetně věcí, bytů, nebytových 

prostorů, peněžních prostředků, cenných papírů, práv a jiných majetkových hodnot, a to 

nezávisle na tom, kde se nacházejí.25 

Pojem státní majetek je ovšem mnohem užší, než pojem veřejný majetek, který 

kromě majetku státu zahrnuje také majetek územních samosprávných celků, státních 

podniků, veřejnoprávních médií apod. Z této podstaty vyplývají v posledních letech 

časté diskuze a neúspěšné pokusy zákonodárců rozšířit pravomoci Úřadu, a umožnit tak 

kontrolu hospodaření nejen s majetkem státu. 

Státní rozpočet, jehož plnění Úřad také kontroluje, má formu právního předpisu - 

zákona přijatého Poslaneckou sněmovnou ČR na návrh Vlády, který obsahuje souhrn 

očekávaných příjmů a předpokládaných výdajů v rozpočtovém roce. Státní rozpočet se 

dělí na jednotlivé kapitoly a jeho tvorbu, funkce a obsah upravuje zákon.26 Výsledky 

hospodaření v příslušném rozpočtovém roce jsou pak obsaženy ve státním závěrečném 

účtu, ke kterému Úřad zpracovává stanovisko. 

Působnost Úřadu spočívající v kontrole hospodaření se státním majetkem a 

plnění státního rozpočtu je podrobněji specifikována v již citovaném § 3 odstavci 1 

zákona o NKÚ. Jak již bylo uvedeno výše, zákonem stanovenou působnost Úřadu 

vykonává především Kolegium Úřadu a částečně také Senáty Úřadu. 

Osobní působnost Úřadu, tedy okruh subjektů, nad kterými Úřad svoji působnost 

vykonává, je vymezena v ustanovení § 3 odstavec 2 a 3 zákona o NKÚ. Nestanoví-li 

zvláštní zákon jinak, vykonává Úřad kontrolu u organizačních složek státu, u 

právnických osob a u fyzických osob. Úřad dále vykonává kontrolu hospodaření České 

národní banky, a to v oblasti výdajů na pořízení majetku a výdajů na provoz ČNB.  

                                                      

25 Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování 
v právních vztazích. 
26 Zákon č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla. 
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Organizační složky státu jsou definovány v § 3 zákona č. 219/2000 Sb., o 

majetku ČR a jsou jimi například ministerstva a jiné správní úřady státu, Ústavní soud, 

soudy, státní zastupitelství, Kancelář prezidenta republiky, Úřad vlády, Akademie věd 

ČR a další. 

Přestože je historie Úřadu relativně krátká, došlo za dobu jeho existence již k 

několika změnám a modifikacím jeho působnosti. 

Dne 1. července 1994 nabyl účinnosti zákon č. 117/1994 Sb., který svým 

článkem IV. novelizoval zákon o NKÚ, a to v tom smyslu, že pod pojem hospodaření se 

státním majetkem zahrnul i hospodaření politických stran a politických hnutí s 

příspěvky ze státního rozpočtu České republiky. Přestože se na této novele Parlament 

usnesl, podala záhy skupina 44 poslanců návrh, aby Ústavní soud ČR předmětné 

ustanovení zrušil. Na základě tohoto návrhu vydal Ústavní soud nález dne 18.10.1995, 

kterým výše uvedené ustanovení zrušil a hospodaření politických stran a hnutí tak 

z působnosti Úřadu vyňal. Ústavní soud ve svém nálezu mimo jiné konstatoval, že 

zahrnutí majetku politických stran pod pojem státní majetek představuje obsahové 

rozšíření čl. 97 odst. 1 Ústavy, což je nepřijatelné obcházení Ústavy cestou obyčejného 

zákona.27 

Co do vymezení rozsahu působnosti je rovněž třeba se zabývat rozsudkem 

Městského soudu v Praze v řízení č.j. 28 Ca 38/2000 zahájeném správní žalobou fyzické 

osoby proti Úřadu. Touto žalobou se žalobce domáhal přezkumu rozhodnutí prezidenta 

Úřadu, kterým zamítl rozklad proti rozhodnutí Úřadu o uložení pokuty ve výši 50.000,- 

Kč podle ustanovení § 28 zákona o NKÚ. Úřad uložil tuto pokutu fyzické osobě za to, 

že nesplnila povinnost součinnosti kontrolované osoby, protože neumožnila provedení 

kontroly plnění státního rozpočtu u daňového subjektu – společnosti s ručením 

omezeným. Úřad ve vyjádření soudu k žalobě opřel své argumenty o neurčitý pojem 

plnění státního rozpočtu, kterým je definována jeho pravomoc a působnost a že tedy 

státní rozpočet zahrnuje jak příjmovou, tak výdajovou stránku, a proto je oprávněn 

provádět kontrolu plnění daňové povinnosti i u soukromých právnických osob. Městský 

                                                      

27 Nález Ústavního soudu ze dne 18.10.1995, Pl. ÚS 26/94 
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soud v Praze se ovšem s argumentací žalovaného Úřad neztotožnil a žalobě vyhověl. 

V odůvodnění se odvolává především na shora uvedený nález Ústavního soudu ČR a 

v jeho intencích konstatuje, že Nejvyšší kontrolní úřad je při kontrole plnění státního 

rozpočtu v souvislosti s vybíráním daní oprávněn kontrolovat, jak plní své povinnosti 

spojené s vybíráním daní příslušné správní orgány, nikoliv však kontrolovat u fyzických 

a soukromých právnických osob, zda řádně plní své daňové povinnosti.28 

8. Mezinárodní spolupráce 

 Povinnost spolupracovat s vrcholnými orgány kontroly v zahraničí ukládá Úřadu 

ustanovení § 16 zákona o NKÚ. Toto ustanovení dále poskytuje Úřadu právo uzavírat 

s vrcholnými orgány kontroly v zahraničí ujednání o kontrolní činnosti, vysílat členy 

Úřadu a kontrolory do mezinárodních nebo nadnárodních kontrolních orgánů a dále 

možnost Úřadu být členem mezinárodních organizací sdružujících kontrolní instituce. 

 Skutečnost, že hned od počátku své existence je Úřad členem nejdůležitějších 

mezinárodních kontrolních organizací, je jasným ukazatelem snahy Úřadu o dodržování 

povinností a plnění cílů mezinárodní spolupráce. 

 K nutnosti mezinárodní spolupráce nejvyšších kontrolních institucí uvádí Úřad 

následující29: 

Mezinárodní spolupráce mezi nejvyššími auditními institucemi přispívá ke 

zvyšování kvality práce především v oblasti auditu hospodaření se státním majetkem, s 

finančními prostředky státu a s finančními prostředky poskytnutými ze zahraničí. 

Nejvyšší kontrolní úřad si plně uvědomuje význam takovéto spolupráce, a proto 

nepřetržitě rozvíjí a udržuje vztahy s nejvyššími auditními institucemi celého světa, a to 

nejen v rámci členství v mezinárodních organizacích, ale také na bilaterální a 

multilaterální úrovni spolupráce. 

Cílem Úřadu v oblasti mezinárodních vztahů je: 

                                                      

28 Rozsudek Městského soudu v Praze sp. zn. 28 Ca 38/2000 
29 www.nku.cz 



 

31 

 

• seznamovat se všemi aktuálními a účinnými auditními postupy používanými 

ostatními auditními institucemi světa; 

• rozvíjet metodologie a dělit se o zkušenosti s kolegy ze zahraničních auditních 

institucí; 

• podporovat výměnu informací v oblasti auditu finančních prostředků ve státní 

správě; 

• nepřetržitě vzdělávat zaměstnance a podporovat jejich účast na mezinárodních 

seminářích, workshopech, konferencích a stážích; 

• rozvíjet vztahy mezi národními a mezinárodními auditními institucemi a 

organizacemi; 

• iniciovat a účastnit se koordinovaných auditů na bilaterální a multilaterální 

úrovni; 

• zvyšovat reputaci Úřadu na mezinárodní úrovni. 

K naplnění výše uvedených cílů činí Úřad následující: 

• pravidelně a aktivně se účastní mezinárodních vzdělávacích akcí; 

• zástupci Úřadu jsou členy pracovních skupin organizací INTOSAI, EUROSAI, 

Kontaktního výboru nejvyšších auditních institucí zemí EU, atd.; 

• organizuje semináře a setkání pracovních skupin a expertů; 

• vysílá své zástupce na zahraniční stáže a nominuje je jako národní experty a 

pozorovatele; 

• účastní se koordinovaných auditů s dalšími auditními institucemi; 

• vytváří a rozvíjí bilaterální a multilaterální spolupráci s ostatními zeměmi a 

institucemi. 
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Pro účely naplňování cílů mezinárodní spolupráce Úřadu byl organizačním řádem 

zřízen Odbor mezinárodních vztahů Úřadu, který například: 

• zajišťuje spolupráci NKÚ s vrcholnými kontrolními orgány v zahraničí, zejména 

s nejvyššími kontrolními institucemi, orgány mezinárodní organizace nejvyšších 

kontrolních institucí INTOSAI a její regionální evropské organizace EUROSAI, 

s Evropským účetním dvorem a dalšími orgány Evropské unie a s orgány dalších 

mezinárodních organizací, včetně Mezinárodní rady auditorů NATO (dále jen 

kontrolní orgány v zahraničí); 

• získává, analyzuje a využívá informace o činnosti kontrolních orgánů v 

zahraničí a vede jejich databázi; poznatky o kontrolních orgánech v zahraničí a 

jejich postupech v kontrolní činnosti předává členům NKÚ a příslušným 

organizačním útvarům NKÚ; 

• vyhodnocuje proces přibližování českého práva k právu Evropských 

společenství; 

• zjišťuje a vyhodnocuje potřeby NKÚ v oblasti mezinárodní spolupráce a ve 

spolupráci s příslušnými organizačními útvary zpracovává roční plán 

zahraničních aktivit Úřadu, zajišťuje a sleduje jeho realizaci.30 

Jak již bylo uvedeno výše, Úřad je od roku 1993 členem INTOSAI – International 

Organization of Supreme Audit Institutions (Mezinárodní organizace nejvyšších 

kontrolních institucí), nevládní, mezinárodní organizace založené v roce 1953.  

INTOSAI působí jako organizace zastřešující nejvyšší kontrolní instituce členských 

zemí OSN. Hlavním posláním této organizace je podporovat rozvoj jednotlivých 

kontrolních institucí, umožnit, zprostředkovat a podpořit výměnu zkušeností a znalostí 

mezi jednotlivými institucemi, zvyšovat odbornost a celkově podporovat jejich co 

nejefektivnější fungování. INTOSAI má sídlo ve Vídni a v současné době sdružuje 189 

stálých členů a 4 spolupracující členy. 

Hlavními orgány INTOSAI jsou31: 
                                                      

30 Více viz www.nku.cz 
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Kongres – nejvyšší orgán, jehož členy jsou všichni členové organizace. Schází se 

pravidelně každé tři roky a kromě toho, že funguje jako platforma pro vzájemnou 

výměnu informací a zkušeností mezi svými členy, je také oprávněn přijímat rezoluce a 

doporučení ke zlepšení finanční kontroly ve světě.  

Správní rada – tento orgán se schází každoročně mezi kongresy a má 18 členů, 

z nichž někteří jsou stalí a někteří se podle přesně daných pravidel mění. Úkolem 

správní rady je prosazovat dodržování opatření přijatých kongresem v době, kdy 

kongres nezasedá. Správní rada dále posuzuje splnění požadavků přistupujících zemí a 

rozhoduje o jejich přijetí. V neposlední řadě také navrhuje rozpočet organizace, který 

předkládá kongresu. 

Generální sekretariát – orgán, který zajišťuje administrativní podporu pro běh 

organizace. Hospodaří se schváleným rozpočtem a má rovněž za úkol organizovat 

semináře, speciální projekty a celkově podporovat komunikaci členy INTOSAI. 

Regionální pracovní skupiny – tyto pracovní skupiny byly založeny pro podporu 

regionálních zájmů a cílů na poli kontroly hospodaření s veřejnými prostředky. 

V souladu s účelem organizace mají rovněž za úkol podporovat regionální sdílení 

zkušeností a informací. V současné době existuje 7 regionálních skupin, které vznikaly 

postupně. Jsou to: 

• Organization of Latin American and Caribbean Supreme Audit Institutions 

(OLACEFS), 

• African Organization of Supreme Audit Institutions (AFROSAI), 

• Arab Organization of Supreme Audit Institutions (ARABOSAI), 

• Asian Organization of Supreme Audit Institutions (ASOSAI), 

• Pacific Association of Supreme Audit Institutions (PASAI), 

• Caribbean Organization of Supreme Audit Institutions (CAROSAI), 

                                                                                                                                                            

31 Podrobněji www.intosai.org 
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• European Organization of Supreme Audit Institutions (EUROSAI). 

Nejvyšší kontrolní úřad České republiky je tedy členem pracovní skupiny 

EUROSAI, která je nejmladší pracovní skupinou založenou v roce 1990 a sdružuje 49 

národních kontrolních institucí a Evropský účetní dvůr. 

Komise a pracovní skupiny – přestože již formálně nepatří mezi orgány INTOSAI, 

jsou jejími nejvýkonnějšími uskupeními. Komise a pracovní skupiny mají za úkol 

připravovat kontrolní normy, metodiku, nejrůznější stanoviska, směrnice apod., čímž 

mají maximálně přispívat ke zlepšení kontroly v jednotlivých státech. V rámci 

specializace jsou zřizovány např. komise pro státní dluh, komise pro účetnictví, nebo 

pracovní skupina pro privatizaci apod. 

V rámci své činnosti se INTOSAI snažil o sestavení obecných kontrolních 

standardů, kterými by byli povinni se řídit jednotlivé členské státy organizace. Z tohoto 

pohledu je velmi důležitý rok 1977, kdy se konal IX. kongres INTOSAI v hlavním 

městě Peru v Limě, na kterém byla přijata Limská deklarace (The Lima Declaration of 

Guidelines on Auditing Precepts). Přijetí Limské deklarace mělo zásadní vliv na rozvoj 

kontroly hospodaření s veřejnými prostředky po celém světě, kdy za jejím úspěchem 

stojí především skutečnost, že je relativně stručná, napsaná jasným a srozumitelným 

jazykem, ale přitom obsahuje komplexní přehled všech cílů a zásadních otázek kontroly 

státního sektoru. 

Základním požadavkem Limské deklarace je právním řádem zakotvená a faktická 

nezávislost kontroly státního sektoru, která je už z podstaty přijatelná pouze 

v demokratických právních státech. Limská deklarace bývá označována za Magnu 

Chartu auditu státního sektoru.32 

Zásady Limské deklarace jsou dále konkretizovány v Mexické deklaraci o 

nezávislosti nejvyšších auditních institucí přijaté na XIX. kongresu INTOSAI v roce 

2007 v Mexiku. Mexická deklarace definuje osm hlavních zásad, které jsou považovány 

za nezbytné předpoklady řádné kontroly veřejného sektoru. Tyto zásady znějí: 

                                                      

32 Viz předmluva Dr. Franze Fiedlera, generální tajemník INTOSAI k vydání Limské deklarace, rok. 1998 
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- existence přiměřeného a účinného ústavního/statutárního/právního rámce a 

de facto ustanovení k tomuto rámci, 

- nezávislost hlav a členů Úřadu včetně ochrany jejich funkčního období a 

zákonné imunity při běžném výkonu, 

- dostatečně široký mandát a úplná volnost v jednání při výkonu funkcí Úřadu, 

- neomezený přístup k informacím, 

- právo a povinnost podávat zprávy o výsledcích jejich práce, 

- svoboda rozhodovat o obsahu a době vydání auditních zpráv, o možnosti 

jejich zveřejnění a šíření, 

- existence účinných postauditních mechanismů vyplývajících z doporučení 

Úřadu, 

- finanční a řídicí/správní samospráva a dostupnost vhodných lidských, 

materiálních a finančních zdrojů. 

V období před vstupem ČR do Evropské unie vstoupil Úřad do programu 

SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management in Central and 

Eastern European Countries). Program SIGMA je společným projektem OECD a 

Evropské unie a jeho základním úkolem je podpora reforem veřejné správy v zemích 

ucházejících se o vstup do EU a v zemích spolupracují v rámci Evropské sousedské 

politiky (ENP – European Neighbourhood Policy). Prostřednictvím tohoto programu je 

dále podporována výměna informací a zkušeností mezi členskými zeměmi EU a 

zeměmi, které se na vstup do EU připravují, nebo jsou v těsném sousedství. 

Za účelem plnění výše uvedených cílů mezinárodní spolupráce je Úřad členem 

mnoha dalších mezinárodních uskupení a spolupracuje s mnoha mezinárodními orgány 

a organizacemi. Jsou jimi např.: 

Evropský účetní dvůr (EÚD) – externí účetní auditor Evropské unie, který 

kontroluje správu finančních prostředků jednotlivými institucemi EU. S EÚD Úřad 
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těsně spolupracuje zejména při kontrolních návštěvách EÚD v České republice, nebo 

případně při společných kontrolních akcích EÚD a Úřadu. 

Kontaktní výbor (Contact Committee) – nezávislé a nepolitické shromáždění 

vedoucích představitelů nejvyšších auditních institucí členských států Evropské unie a 

Evropského účetního dvora. Jeho cílem je podpořit výměnu znalostí a zkušeností 

zejména o auditu finančních prostředků EU a dosáhnout tak maximálního zlepšení 

finančního řízení a řádné správy EU. Za tímto účelem se jednou ročně koná schůze 

kontaktního výboru a stejně tak kontaktní výbor iniciuje a koordinuje různé společné 

aktivity v rámci EU. 

Mezinárodní rada auditorů NATO (IBAN - International Board of Auditors for 

NATO) – vrcholný sufitní orgán NATO, který je součástí jeho civilních struktur. Úřad 

není v IBAN trvale zastoupen, ale přesto se každá rok účastní setkání a diskusí při 

jednání o její výroční zprávě. 

Evropská organizace pro bezpečnost letecké navigace (EUROCONTROL) – 

mezinárodní organizace koordinující národní organizace řízení letového provozu. 

EUROCONTROL tak není mezinárodní organizací, jejíž předmět činnosti by byl přímo 

výkon finančního auditu. V rámci mezinárodní spolupráce jsou však zástupci Úřadu 

jmenováni do Rady pro audit EUROCONTROL pro období let 2008-2011, kdy jejich 

úkolem je především osvědčit účetní závěrky EUROCONTROL v předmětném období. 

Visegrádská skupina "V4+2" – nezávislé, neformální profesní fórum založené 

v roce 1991 původními zeměmi Visegrádu (Československo, Maďarsko a Polsko). Po 

vstupu do EU se přidali také Slovinsko a Rakousku. Cílem tohoto fóra je společná 

identifikace problematických oblastí v auditu veřejného sektoru a nalezení efektivních 

řešení. Visegrádská skupina rovněž funguje jako uskupení pro prosazení společných 

zájmů na úrovni Kontaktního výboru. Představitelé nejvyšších auditních institucí výše 

uvedených států se scházejí pravidelně jednou ročně. 

Kromě výše uvedených aktivit na poli mezinárodní spolupráce Úřad pořádá nebo 

se účastní mnoha bilaterálních a multilaterálních projektů a setkání nejvyšších auditních 

institucí. Nejinak tomu bylo i v roce 2010, kdy Úřad v České republice pořádal celkem 
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31 mezinárodních akcí. Jedním z nejvýznamnějších byl seminář EUROSAI a 

Kontaktního výboru pořádaný spolu s EÚD, jehož tématem byla kontrola společné 

zemědělské politiky. V roce 2010 se zástupci Úřadu účastnili v zahraničí celkem 52 

akcí. Nejdůležitějším z nich byl již XX. kongres INTOSAI v jihoafrickém 

Johanesburgu, na kterém byla schválena řada mezinárodních standardů nejvyšších 

auditních institucí a auditních příruček. Mezi nimi byla schválena i příručka s názvem 

Audit v oblasti udržitelné energie, která byla vypracována pod vedením Úřadu. 

V roce 2010 byla mezinárodní spolupráce Úřadu zaměřena především na aktivity 

v rámci Evropské unie a dále na akce pořádané INTOSAI a EUROSAI. Bilaterální 

spolupráce Úřadu probíhala nejintenzivněji s nejvyššími sufitními institucemi 

Slovenska, Německa a s Evropským účetním dvorem.33 

9. Výkon kontroly Nejvyšším kontrolním úřadem 

Vymezení a cíle kontrolní činnosti 

Výkon kontroly Úřadu je specifikován v ustanoveních části čtvrté zákona o 

NKÚ. Úřad vykonává výše specifikovanou vnější kontrolu veřejné správy. Kromě 

zákona o NKÚ a jím stanoveným kontrolním řádem upravují výkon kontroly Úřadu i 

další vnitřní nebo i mezinárodní předpisy. Vnitřním předpisy jsou např. organizační řád 

Úřadu nebo jednací řády. Mezinárodními předpisy upravujícími výkon kontroly jsou 

např. auditní standardy INTOSAI. 

Při své kontrolní činnosti se Úřad zaměřuje zejména na to, zda státní a další 

subjekty nakládají se svěřenými státním prostředky hospodárně a účelně a zda při tom 

neporušují právní předpisy. Stejně tak Úřad postupuje při kontrole nakládání 

s prostředky poskytnutými České republice ze zahraničí a s prostředky, za které převzal 

stát záruku.34 Mezi cíle kontrolní činnosti Úřadu patří také informování veřejnosti a 

kompetentních orgánů o případné korupci, podvodném jednání, nehospodárnosti a 

neúčelnosti při nakládání se státními prostředky. 
                                                      

33 Výroční zpráva NKÚ 2010. 
34 www.nku.cz 
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Základními typy kontroly, které může buď samostatně, nebo v 

různých kombinacích Úřad vykonávat jsou: 

- kontrola legality – kontrola případných rozporů vykonávané činnosti 

kontrolovaným subjektem s právními předpisy, 

- finanční audit – kromě faktoru zákonnosti činnosti prováděné kontrolovaným 

subjektem je u tohoto typu kontroly rovněž zkoumána věcná a formální 

správnost činnost, účelem tohoto typu auditu je zjistit skutečnost, jestli 

posuzovaná účetní závěrka poskytuje úplný a pravdivý obraz o posuzovaném 

subjektu, 

- audit výkonnosti – při tomto typu kontroly je posuzována zejména 

hospodárnost, efektivita a účelnost vykonávané činnosti, při které je 

hospodařeno se státními prostředky. 

Postup při plánování kontroly  

 Za účelem efektivního provádění kontroly vytváří Úřad na základě zkušeností 

z předchozích kontrol a případně zkušeností získaných při mezinárodní spolupráci 

dlouhodobé i krátkodobé plány kontrolní činnosti. Cílem těchto interních dokumentů je 

dostatečné naplnění úkolů, které jsou Úřadu svěřeny a stanovení jasné strategie postupu 

kontrolní činnosti v určeném období. Dlouhodobé koncepce a plány kontrolní činnosti 

jsou pak stěžejním podkladem při vytváření plánu kontrolní činnosti, který je 

předpokládán v ustanovení § 17 zákona o NKÚ. 

 Plán kontrolní činnosti je určujícím dokumentem, od kterého se odvozují 

veškeré prováděné kontroly v příslušném období kalendářního roku. Jak uvádí odstavec 

1 citovaného ustanovení, je to věcné a časové vymezení kontrolních akcí v následujícím 

rozpočtovém roce.  

Návrh plánu kontrolní činnosti zpracovává aparát prezidenta Úřadu. 

Podle ustanovení § 17 odst. 2 zákona o NKÚ se při zpracování návrhu plánu kontrolní 

činnosti vychází z podnětů prezidenta Úřadu, viceprezidenta Úřadu a z podnětů členů 

Úřadu. Podněty vycházejí z vlastní kontrolní činnosti, od Poslanecké sněmovny, Senátu, 

jejich orgánů a vlády. Mimo tyto zákonem předpokládané podněty mohou dále podněty 
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pro kontrolní činnost nepřímo vycházet z nejrůznějších zdrojů, kterými mohou být 

například podání občanů35, neziskových organizací, různé veřejné zdroje, nebo i již 

několikrát zmiňované zkušenosti od zahraničních kolegů získané zejména při 

mezinárodní spolupráci. 

Zpracovaný návrh plánu kontrolní činnosti předkládá prezident Úřadu ke 

schválení Kolegiu Úřadu. Jakmile je schválen kolegiem, ukládá zákon, aby byl 

prezidentem Úřadu předložen k informaci Poslanecké sněmovně, Senátu a vládě a dále, 

aby byl zveřejněn ve Věstníku Úřadu. Zákon rovněž předpokládá případné změny 

v plánu kontrolní činnosti. O případných změnách musí rozhodnout Kolegium Úřadu a 

musí o něm být informovány stejné instituce, jako u samotného plánu kontrolní činnosti. 

Stejně tak musí být zveřejněny ve Věstníku Úřadu. 

Zákon o NKÚ požaduje, aby obsahem plánu kontrolní činnosti u každé kontrolní 

akce byly zejména: 

o předmět a cíle kontroly a označení kontrolovaného orgánu, 

organizační složky státu, právnické nebo fyzické osoby, 

o časový plán, 

o jména člena Úřadu, který vypracovává kontrolní závěr, nebo 

označení orgánu Úřadu, který schvaluje kontrolní závěr, 

o složení senátu Úřadu, byl-li zřízen. 

Nezanedbatelným hlediskem, které musí být při schvalování plánu kontrolní 

činnosti vzato v úvahu, je také maximální míra efektivity vykonávané kontroly, kterou 

lze definovat jako poměr nákladů vynaložených na kontrolní činnost a objem veřejných 

prostředků, který bude kontrolní činností prověřen.  

Plán kontrolní činnosti je velmi podstatným dokumentem vymezujícím činnosti 

Úřadu pro dané období. Jeho schválením dochází k vymezení oblastí a určení orgánů, 

                                                      

35 V roce 2010 Úřad evidoval 316 písemných podání občanů a institucí a mnoho podání osobních a 
telefonických. 
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které budou podrobeny kontrole a jejichž případné nedostatky budou zveřejněny. 

Z tohoto důvodu se ukazuje aspekt kolegiality při schvalování plánu kontrolní činnosti 

Kolegiem Úřadu jako velmi účelný a efektivní, čímž je minimalizováno riziko vnějších 

vlivů na činnost Úřadu a jeho nezávislost. Nicméně i tento způsob schvalování plánu 

kontrolní činnosti má své nedostatky, na které je zdola poukázáno. 

Provádění kontrolních akcí 

 Stěžejním procesním předpisem kontrolní činnosti Úřadu je kontrolní řád36. 

Kontrolním řádem Úřadu se řídí postup při výkonu kontroly a vztahy mezi Úřadem, 

orgány Úřadu, členy Úřadu, kontrolory pověřenými kontrolní akcí na straně jedné a 

kontrolovanými osobami na straně druhé. Pro řízení podle kontrolního řádu se nepoužije 

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, a to s výjimkou postupu, při kterém jsou ukládány 

pokuty podle ustanovení § 28 zákona o NKÚ. 

 Nejen při provádění kontrolních akcí jsou kontrolující osoby nadále povinny se 

řídit interními předpisy Úřadu, kterými jsou kontrolními standardy NKÚ. Kontrolní 

standardy NKÚ mají přispět k dosažení cílů činnosti Úřadu tím, že stanoví jednotný 

základ, ze kterého kontrolující vycházejí při plánování, vykonávání a hodnocení 

kontrolní činnosti. Kontrolní standardy vycházejí zejména z Kontrolních standardů 

INTOSAI a měly by být zárukou, že kontrolní činnost Úřadu bude dosahovat 

mezinárodní úrovně. 

Mezi zásady stanovené těmito standardy například patří37: 

- významnost – kontrolující osoba si musí v rámci přípravy kontrolní akce 

stanovit hladinu významnosti jednotlivých skutečností a zaměřit se na takové 

skutečnosti, které jsou potřebné pro naplnění cíle kontrolní akce. Hladina 

významnosti se stanovuje jako nejvyšší možná míra nesprávností, kterou lze 

z hlediska cílů kontrolní akce ještě shledávat jako přijatelnou; 

                                                      

36 Ustanovení § 19-31 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu. 
37 Kolektiv autorů NKÚ. Kontrolní standardy NKÚ. Praha: NKÚ, 2004, s. 7 an. 
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- riziko kontroly – neboli riziko, že kontrolující osoba nevyjádří výhrady ke 

kontrolované činnosti, ke které by výhrady vyjádřit měla. Smyslem této 

zásady je co nejvíce eliminovat tento nežádoucí jev plynoucí ze skutečnosti, 

že kontrolující osoba nemůže prověřit každou činnost do důsledku, proto je 

používána metoda kontrolních vzorků; 

- kontrolní důkazy a přístup ke kontrole – předpokladem pro provádění 

kontrolní činnosti a utvoření kontrolních závěrů odpovídajících skutečnému 

stavu jsou dostatečné a nepochybné důkazy. Vyhodnocení učiněné 

v kontrolním závěru musím být dostatečně podloženo takovými důkazy. 

Postup, jakým jsou důkazy získávány, přezkoumání věcné správnosti důkazů 

či hodnocení spolehlivosti vnitřních kontrol se řídí rozhodnutím 

kontrolujícího o způsobu přístupu ke kontrole; 

- hodnocení spolehlivosti systému vnitřního řízení a kontroly; 

- hodnocení systému zpracování dat 

- výběr kontrolních vzorků 

- analytické postupy 

- využití experta zařazeného do kontrolní akce; 

Kontrolující osoba je povinna vést o průběhu kontrolní akce kontrolní 

dokumentaci, a to v takové míře, aby poskytovala dostatečný obraz o provedené 

činnosti a aby umožňovala posouzení při kontrole učiněných závěrů.  

Osoby kontrolující a kontrolované 

 V souladu s kontrolním řádem vykonávají kontrolní činnost jménem Úřadu 

členové Úřadu a kontroloři, resp. kontrolující. Kontroloři vykonávají kontrolní činnost 

na základě písemného pověření prezidenta Úřadu nebo jím pověřeného člena Úřadu. 

V písemném pověření musí být uveden objekt a věcné vymezení kontroly, jména 

kontrolujících a jejich postavení v Úřadu a dále jméno vedoucího skupiny kontrolujících 

a v neposlední řadě označení orgánu nebo osob, k nimž je možno se odvolat proti 

rozhodnutí o námitkách proti kontrolnímu protokolu. 
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 Mezi povinnosti kontrolujících patří: 

- zjistit při kontrole skutečný stav věci a prokázat jej doklady, 

- oznámit kontrolované osobě zahájení kontroly a předložit pověření k jejímu 

provedení, 

- šetřit práva a právem chráněné zájmy kontrolovaných osob, 

- předat neprodleně převzaté doklady kontrolované osobě, pokud pominou 

důvody jejich převzetí, 

- řádně ochraňovat zajištěné doklady proti jejich ztrátě, zničení, poškození či 

zneužití, 

- o výsledcích kontrolní činnosti pořizovat kontrolní protokol, 

- zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se při výkonu 

kontroly dozvěděli a nezneužít jejich znalosti.38 

Kontrolující osoby jsou při kontrolní činnosti oprávněni: 

- vstupovat do objektů, zařízení a provozů, na pozemky a do jiných prostor 

kontrolovaných osob, pokud souvisí s předmětem kontroly39, 

- požadovat předložení originálních dokladů a dalších písemností, záznamů 

dat na paměťových médiích, jejich výpisů a zdrojových kódů programů, 

vzorků výrobků nebo jiného zboží, 

- seznamovat se s utajovanými informacemi, ale pouze pokud se prokážou 

osvědčením pro příslušný stupeň utajení těchto informací, 

- požadovat po kontrolovaných osobách poskytnutí pravdivých a úplných, 

ústních a písemných informací o zjišťovaných a souvisejících skutečnostech, 

                                                      

38 Možnosti zbavení kontrolující osoby povinnosti mlčenlivosti jsou stanoveny v ust. § 23 zákona o NKÚ. 
39 Právo vstupovat do objektů je ovšem omezeno nedotknutelností obydlí zaručenou ustanovením čl. 12 
Listiny. 
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- zajišťovat v odůvodněných případech doklady, v případě provedení zajištění 

jsou kontrolující osoby povinny písemně potvrdit jejich převzetí a zanechat 

kontrolované osobě jejich kopie, 

- požadovat, aby kontrolovaná osoba podala ve stanovené lhůtě písemnou 

zprávu o odstranění zjištěných nedostatků40, 

- používat telekomunikační zařízení kontrolovaných osob, pokud je to 

nezbytné pro zabezpečení kontroly41. 

V zájmu co nejobjektivnějšího provádění kontrolní činnosti Úřadu upravuje 

kontrolní řád postup v případě pochybnosti o nepodjatosti kontrolujících osob. Z těchto 

ustanovení vyplývá, že kontrolu mohou provádět pouze kontrolující, u nichž se zřetelem 

na jejich vztah ke kontrolovaným osobám nebo k předmětu kontroly nejsou důvodné 

pochybnosti o jejich nepodjatosti a ukládá kontrolorům, aby ihned poté, co se dozví o 

skutečnostech nasvědčujících jejich podjatosti, oznámili toto příslušnému členu Úřadu. 

Kontrolující člen Úřadu je povinen svoji případnou podjatost oznámit prezidentovi 

Úřadu. Stejně tak kontrolní řád stanoví povinnost kontrolované osoby bezodkladně 

oznámit skutečnosti nasvědčující podjatosti kontrolující osoby Úřadu. O námitce 

podjatosti je povinen příslušný orgán Úřadu rozhodnout bezodkladně a proti jeho 

rozhodnutí není odvolání přípustné. 

Závěry kontrol, jejich zveřejnění a dopady kontrolní činnosti 

Jedním z dokumentů, který je o kontrole pořizován, je kontrolní protokol. Kontrolní 

protokol musí být vyhotoven v souladu se zákonem a interními předpisy Úřadu a 

obsahuje zejména popis zjištěných skutečností, uvedení zjištěných nedostatků a 

označení právních předpisů, k jejichž porušení došlo. Zákon stanoví, že kontrolní 

protokoly musí mimo jiné obsahovat označení Úřadu, jména kontrolujících, označení 

                                                      

40 V tomto ustanovení kontrolního řádu lze spatřovat náznak určité pravomoci Úřadu, kterou by bylo 
možno přímo dosáhnout nápravy zjištěných nedostatků. Z dalších ustanovení kontrolního řádu již ale 
nelze dovodit žádné sankce pro kontrolovanou osobu, které by ji v případě nesplnění této povinnosti bylo 
možno uložit. 
41 Toto ustanovení je pochopitelné, pokud přihlédneme k technologickému vývoji na počátku 90. let, kdy 
byl zákon tvořen. V podmínkách dnešního technologicky vyspělého světa se toto ustanovení může jevit 
jako nadbytečné. 
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kontrolované osoby, místo a čas provedení kontroly, vymezení předmětu kontroly, 

popis skutečného stavu a označení dokladů a ostatních materiálů, o které se protokol 

opírá. Kontrolní protokol podepisují všichni kontrolující, kteří se kontroly zúčastnili a 

osobně za jeho obsah odpovídá vedoucí skupiny kontrolujících. 

Kontrolované osoby musejí být s kontrolním protokolem seznámeny a musí jim být 

předán jeho stejnopis. Současně mají kontrolované osoby právo podat proti kontrolnímu 

protokolu písemné a zdůvodněné námitky vedoucímu skupiny kontrolujících, který o 

těchto námitkách rozhodne. Pokud nebude námitkám vyhověno, mohou se kontrolované 

osoby odvolat k příslušnému členovi Úřadu, příslušnému senátu Úřadu nebo ke Kolegiu 

Úřadu, vždy podle toho, kdo vypracovává nebo projednává příslušný kontrolní závěr. 

Možnost odvolání v případě nevyhovění námitek by měla být zárukou maximální 

objektivity Úřadu při své činnosti. 

Kontrolní protokol a další související dokumentace pořízená při provádění kontroly 

jsou podkladem pro kontrolní závěr, který obsahuje shrnutí a vyhodnocení výsledků 

kontroly. Kontrolní závěr nejprve zpracuje člen NKÚ odpovědný za řízení kontrolní 

akce. Poté prochází kontrolní závěr vnitřním připomínkovým řízením a na závěr jej 

schvaluje senát Úřadu nebo Kolegium. Schválené kontrolní závěry je prezident Úřadu 

povinen zveřejnit ve Věstníku Úřadu a neprodleně je zaslat Poslanecké sněmovně, 

Senátu, vládě a případně na požádání i příslušným ministerstvům. Pokud je 

kontrolovanou osobou ČNB, tak je schválený kontrolní závěr zasílán i jí. Poslanecká 

sněmovna, její orgán, Senát a vláda jsou oprávnění požádat Úřad o zaslání rovněž i 

podkladů, ze kterých bylo při přípravě a schvalování kontrolního závěru čerpáno. Úřad 

je takovému požadavku povinen vyhovět. 

 Zhodnocení kontrolní činnosti a příjemci jejích závěrů 

 Ustanovení § 18 zákona o NKÚ ukládá prezidentovi Úřadu za každý uplynulý 

rozpočtový rok vyhotovit výroční zprávu, jejímž obsahem musí být zejména zhodnocení 

plánu kontrolní činnosti, finanční zhodnocení přínosu kontrolní činnosti a zhodnocení 

ostatní činnosti. Připravenou výroční zprávu je prezident Úřadu povinen předložit 

Kolegiu Úřadu ke schválení a nejpozději do dvou měsíců po uplynutí rozpočtového 
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roku ji pro informaci předložit Poslanecké sněmovně, Senátu a vládě a současně ji 

zveřejnit ve Věstníku Úřadu. 

 Jak bylo již uvedeno výše, úkolem Úřadu je primárně provést kontrolu a 

následně o jejích výsledcích informovat kompetentní orgány a veřejnost. 

 Způsoby, jakým Úřad o svých zjištěních informuje veřejnost, jsou v zásadě dva. 

Jedním z nich je prostřednictvím informační povinnosti ve shora uvedené výroční 

zprávě. Tuto výroční zprávu Úřad kromě Věstníku Úřadu zveřejňuje také na svém 

webu, kde jsou jeho součástí rovněž veškeré kontrolní závěry schválené v příslušném 

roce. Tímto způsobem jsou přístupny široké veřejnosti, médiím apod. Pokud by měl 

kdokoliv zájem o informace, které Úřad výše uvedeným způsobem nezveřejní, má 

možnost zvolit postup podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu informací a 

podat k Úřadu žádost o poskytnutí informace. 

 Dalším příjemcem informací o provedených kontrolách Úřadu je Poslanecká 

sněmovna a Senát. Zprávami doručenými Poslanecké sněmovně se primárně zabývá 

Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny, zřízený přímo jednacím řádem Poslanecké 

sněmovny. Informace poskytnuté od Úřadu by měly být podstatným podkladem pro 

tvorbu státního rozpočtu a dalších právních předpisů v oblasti daní, poplatků, účetnictví 

apod. 

 Kontrolní závěry a další případné podklady poskytuje Úřad také Vládě ČR, která 

je jediným ze jmenovaných orgánů, který ze zjištěných informací a případných 

nedostatků může prostřednictvím jednotlivých ministerstev ve většině případů vyvodit 

přímou odpovědnost kontrolované osoby. Může tak učinit v rámci hierarchické soustavy 

orgánů státní správy z pozice nejvýše postaveného orgánu. 

 V neposlední řadě je povinností Úřadu předat zjištěné informace buď správci 

daně, nebo orgánům činným v trestním řízení. Podle ustanovení § 59 zákona č. 

280/2009 Sb., daňový řád je Úřad povinen i bez vyžádání předat správci daně informace 

z kontrolních protokolů v případě, že mají vztah ke správě daní. K předání informací 

orgánům činným v trestním řízení je Úřad povinen tehdy, pokud výkonu své činnosti 

zjistí skutečnosti, které nasvědčují trestné činnosti. 
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10. Kritické poznámky k faktickému výkonu a právní 

úpravě činnosti Úřadu 

Při zpracování této práce jsem se setkal s mnoha aspekty činnosti Úřadu a její právní 

úpravy, které byly nejrůznějším způsobem kritizovány a s jejichž kritikou se v mnoha 

případech ztotožňuje. 

Nezávislost Úřadu – Ústava ČR v článku 97 definuje Úřad bez dalšího jako nezávislý. 

Citované ustanovení zřejmě zaručuje nezávislost Úřadu na moci výkonné a ve spojení 

s ustanoveními zákona o NKÚ upravujícími financování a hospodaření Úřadu, také jeho 

finanční nezávislost. V souvislosti s úvahami o nezávislosti Úřadu je ale nutné se také 

zabývat otázkou, kdo je oprávněn kontrolovat hospodaření Úřadu. Ustanovení § 33 

zákona o NKÚ stanoví, že hospodaření Úřadu s majetkem státu včetně prostředků 

státního rozpočtu kapitoly Úřadu kontroluje Poslanecká sněmovna nebo její orgán, který 

touto činností pověří. Praxe, kdy prezident Úřadu opakovaně neumožnil sněmovnímu 

kontrolnímu výboru provést kontrolu hospodaření Úřadu, nicméně ukazuje, že uvedená 

právní úprava kontroly hospodaření Úřadu má své nedostatky. Přestože prezident Úřadu 

při odmítání výkonu kontroly hospodaření Úřadu Kontrolním výborem Poslanecké 

sněmovny argumentuje absencí především procesních předpisů, domnívám se, že je 

nutné se zabývat otázkou, jestli Poslanecká sněmovna je vůbec vhodnou institucí pro 

výkon takové kontroly. Dle mého názoru může být kontrola hospodaření Úřadu 

prostředkem ovlivňujícím činnost Úřadu a v podstatě ohrožující jeho nezávislost, 

přestože by měla být vykonávána zákonodárnou mocí. Vzhledem k výše uvedenému se 

domnívám, že kontrola hospodaření nejen Nejvyššího kontrolního úřadu ČR, ale i 

ostatních nejvyšších auditních institucí členských států EU by měla vykonávána 

některou z evropských institucí. Nejvhodnějším garantem nezávislé, odborné a efektivní 

kontroly národních auditních institucí by zcela jistě byl Evropský účetní dvůr. 

Vzhledem k dosavadní činnosti Evropského účetního dvora, který kontroluje 

hospodaření s prostředky Evropské unie a plnění jejího rozpočtu, zdá se být toto řešení 

také nejméně finančně náročné. 

Hospodaření Úřadu – postup Úřadu při hospodaření s veřejnými prostředky je 

v současné době velmi diskutovanou otázkou. Děje se tak zejména v souvislosti 
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s kauzou týkající se pobírání nepřiměřeně vysokých naturálních plnění prezidentem 

Úřadu v podobě využívání dvou luxusně vybavených služebních bytů. Na tomto místě 

je nutné poukázat, že platy prezidenta Úřadu a dalších členů Kolegia úřadu jsou 

upraveny zákonem č. 236/1995 Sb., zákon o platech, který jim přiznává mimo jiné i 

nárok na naturální plnění ve formě přiměřeně vybaveného bytu a náhrady výdajů 

spojených s jeho užíváním. Již prezident Úřadu JUDr. Voleník se zabýval otázkou, jak 

správně vyložit pojem přiměřeně vybaveného bytu a výdajů spojených s jeho užíváním, 

ale tehdy kompetentní ministerstva mu žádný takový výklad neposkytla. Z tohoto 

důvodu byl prezident Úřadu nucen tento pojem vyložit sám42, což postupem let nakonec 

vyústilo ve zmiňovanou kauzu současného prezidenta Úřadu Ing. Františka Dohnala, 

proti kterému bylo v této souvislosti zahájeno trestní řízení. Je tedy nezbytné, aby 

zákonodárce dostatečně specifikoval, na která plnění a v jaké výši mají orgány Úřadu 

nárok, čímž by do budoucna zamezil podobným excesům. 

Kontrola hospodaření územně samosprávných celků v jejich samostatné působnosti – 

v poslední době je velmi diskutovanou otázkou, zdali nerozšířit působnost Úřadu i na 

kontrolu hospodaření obcí a krajů v jejich samostatné působnosti. V tomto duchu podala 

skupina poslanců v roce 2010 návrh ústavního zákona, na jehož základě by Úřad měl 

možnost kontrolovat zákonnost hospodaření s majetkem samosprávných celků. Návrh 

ústavního zákona získal podporu a kladné stanovisko především od právních teoretiků a 

naopak sklidil vlnu kritiky od zástupců samosprávných celků a nakonec přijat nebyl. 

Kloním se spíše k názoru, že při dostatečném vymezení pravomocí Úřadu při kontrole 

hospodaření s majetkem samosprávných celků by tato pravomoc Úřadu být svěřena 

měla.43 V současné době je Ministerstvem spravedlnosti ČR připravován další návrh 

novely Ústavy, který bude usilovat o rozšíření pravomocí Úřadu. Připravovaná novela 

Ústavy a s ní spojená novela zákona o NKÚ navrhuje podrobnější stanovení působností 

Úřadu tak, že do jeho kontrolní působnosti se navrhuje zařadit i hospodaření územních 

                                                      

42 Vondráčková, Pavlína. Pocta prof. JUDr. Milanu Bakešovi, DrSc., k 70. narozeninám . Praha : Leges, 
2009. Nejvyšší kontrolní úřad ve světle kritiky, s. 437-447. 
 
43 Jak vyplývá ze zprávy National Audit office (nejvyšší kontrolní instituce Spojeného království) 
s názvem State Audit in the European Union z roku 2005, mělo oprávnění kontrolovat hospodaření 
územních samospráv 16 nejvyšších kontrolních institucí tehdejší pětadvacítky evropských států. 
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samosprávných celků s jejich majetkem z hlediska zákonnosti a dále stanovit, že 

kontrolní působnosti Úřadu budou podléhat i některé taxativně vyjmenované právnické 

osoby mající veřejnoprávní povahu a hospodařící s veřejnými prostředky (zejm. 

zdravotní pojišťovny, Česká televize, Český rozhlas apod.). Uvedené návrhy novel 

Ústavy a zákona o NKÚ byly Legislativní radou vlády doporučeny vládě ke schválení.44 

Je důležité poukázat na to, že v případě schválení uvedených novel, bude ve vztahu 

k územně samosprávným celkům Úřad oprávněn kontrolovat jejich hospodaření 

z hlediska zákonnosti a nikoliv z hlediska účelnosti a hospodárnosti. Omezením 

kontroly Úřadu pouze na hledisko zákonnosti bylo vyhověno intenzivní kritice 

navrhovaných novel ze strany zástupců obcí a krajů, kteří namítali možné zásahy do 

nezávislosti územní samosprávy. 

Omezený rozsah pravomocí Úřadu – jak vyplývá z předcházejícího popisu právní 

úpravy kontrolní činnosti Úřadu, je Úřad kompetentní pouze ke zjištění stavu a 

informování příslušných orgánů o těchto zjištěních. V jeho kompetencích tedy absentuje 

pravomoc přímého zajištění nápravy zjištěných nedostatků. Přestože je zřejmé, že 

v případě rozšíření kompetencí Úřadu o určité nařizovací pravomoci by muselo dojít 

k zásadní změně právní úpravy jeho činnosti a zejména i odpovědnosti, souhlasím s 

názorem, že alespoň v některých oblastech by Úřad přímou nařizovací pravomoc mít 

měl. Bylo by tak možné dosáhnout efektivnější nápravy zjištěných nedostatků a 

v důsledku tak i hospodárnějšího nakládání s veřejnými prostředky. 

 K nedostatečně vymezené pravomoci Úřadu je nadále nutné poznamenat, že 

Úřad nemá kontrolní pravomoc nad hospodaření s dluhy, úvěry, pohledávkami a 

majetkovými právy České republiky. 

Efektivita činnosti Úřadu a funkční období členů Úřadu – Mezi orgány Úřadu patří 15 

členů Úřadu, kteří zejména vykonávají a řídí kontrolní činnost. V roce 2010 

zaměstnával Úřad celkem 311 zaměstnanců v kontrolní sekci, což hrubým přepočtem 

vychází, že každý člen Úřadu má pro výkon kontrolní činnost k dispozici 20 osob. 

Porovnáním počtu měsíců funkčního období jednotlivých členů s počtem jimi 

                                                      

44 Podrobněji: Výsledky 76. zasedání Legislativní rady Vlády dne 14.4.2011 (www.vlada.cz) 
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vypracovaných kontrolních závěrů a jejich zprůměrňováním lze dojít k zjištění, že jeden 

člen Úřadu uzavře každý rok 2 kontroly a vypracuje 2 kontrolní závěry. Dle mého 

názoru je tak zjevné, že Úřad při své činnost nepracuje zcela efektivně. Je ovšem 

otázkou, jestli za současné právní úpravy ukončení funkce člena Úřadu lze členy Úřadu 

motivovat a případně donutit k větší efektivitě jejich činnosti.  

Jedním z možných řešení by mohlo být zkrácení funkčního období člena Úřadu 

s možností opakovaného jmenování. Současná úprava téměř neomezené délky 

funkčního období a minimální odpovědnosti člena Úřadu a dostatečné finanční 

ohodnocení zákonitě vede ke ztrátě motivace k sebevzdělávání, sebezdokonalování ve 

své činnosti a postupně vůbec k výkonu své práce. Z výše uvedených důvodů jsem 

přesvědčen o maximální nutnosti revize právní úpravy délky funkčního období člena 

Úřadu. 

Koncepce kárného řízení – za stěžejní nedostatek právní úpravy kárného řízení v zákoně 

o NKÚ považuji skutečnost, že prezident NKÚ má v jeden okamžik, dle mého názoru, 

protiústavní postavení žalobce i soudce současně. Prezident Úřadu je jednak oprávněn 

navrhovat Kárné komoře zahájení kárného řízení a současně je také předsedou Kárné 

komory v případě, že návrh na zahájení kárného řízení nesměřuje proti jeho osobě. 

K této otázce se rovněž nepřímo vyslovil i Ústavní soud ČR, který takovou právní 

úpravu označil za stojící v rozporu s principy chráněnými ústavním pořádkem. 

Z důvodu, že postavení prezidenta NKÚ v kárném řízení Úřadu řešil Ústavní soud 

v rámci rozhodování jiné otázky týkající se kárného řízení, o zrušení příslušných 

ustanovení zákona nerozhodoval.45 

Zánik odpovědnosti za kárné provinění – přestože zákon o NKÚ upravuje kárnou 

odpovědnost svých orgánů poměrně široce, jsou důsledky těchto ustanovení sraženy 

jednoletou lhůtou pro zánik odpovědnosti, která je koncipována jako objektivní a 

prekluzivní, takže je počítána od okamžiku spáchání kárného provinění a po jejím 

uplynutí již nelze kárnou odpovědnost zjistit. Tato skutečnost zdůrazňuje kritiku 

uvedenou v předchozím odstavci, protože pokud lze člena Úřadu z jeho funkce odvolat 

                                                      

45 Nález pléna Ústavního soudu Pl. ÚS 15/10 ze dne 25.1.2011 
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pouze v případě zjištění kárného provinění, je člen Úřadu, při zohlednění stanovené 

prekluzivní lhůty, ze své funkce fakticky neodvolatelný. 

11. Závěr 

Cílem této diplomové práce byl především popis a rozbor právní úpravy kontroly 

Nejvyššího kontrolního úřadu a jeho významu. 

Z koncepce právní úpravy postavení Nejvyššího kontrolního úřadu, především ze 

skutečnosti, že Nejvyšší kontrolní úřad je upraven v samostatné hlavě páté Ústavy 

České republiky vyplývá, že Úřad je bezesporu ústavně nezávislým orgánem. Nezávislé 

postavení Úřadu respektuje i zákon o NKÚ, což je nezbytným předpokladem výkonu 

objektivní kontrolní činnosti.  

V současné době jsou meze nezávislosti Úřadu často veřejně diskutované, a to 

zejména v souvislosti s právem Poslanecké sněmovny na kontrolu hospodaření Úřadu. 

V předmětné kauze došlo k tomu, že prezident Úřadu opakovaně odmítl umožnit 

Kontrolnímu výboru Poslanecké sněmovny provést kontrolu hospodaření Úřadu se 

zdůvodněním, že postupuje v rozporu se zákonem. V souvislosti s tímto postupem byl 

prezident Úřadu obviněn ze zneužití pravomoci veřejné osoby. Prezident Úřadu 

nicméně podal žalobu na postup Poslanecké sněmovny, kterou se domáhá, aby soud 

vydal rozsudek ve znění, že "Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR je povinna se zdržet 

nezákonného zásahu do práv NKÚ spočívajícího v zahájení a v kontrole jeho činnosti 

podle kontrolního řádu Kontrolního výboru PS PČR“.46 Současně s podáním správní 

žaloby podal prezident Úřadu také návrh na nařízení předběžného opatření, které ale 

bylo Městským soudem v Praze zamítnuto. Lze předpokládat, že uvedené soudní řízení 

neskončí prvoinstančním rozsudkem a bude velmi zajímavé sledovat, jak se k nastalé 

situaci postaví Nejvyšší správní soud a jakým způsobem případně nepřímo vymezí 

oprávnění Poslanecké sněmovny kontrolovat hospodaření Úřadu.  

                                                      

46 Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/nejvyssi-kontrolni-urad-zaluje-snemovnu-kvuli-kontrole-hospodareni-125-
/domaci.asp?c=A110214_150850_domaci_jw 
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Kontrolní činnost Úřadu lze hodnotit v zásadě pozitivně, i když se ukazuje, že je 

nutné se do budoucna zabývat jeho efektivitou. Základ neefektivnosti výkonu kontrolní 

činnosti Úřadu zřejmě spočívá v koncepci personálního obsazení nejvyšších orgánů 

Úřadu (například absence jakýchkoliv zákonem stanovených odborných požadavků na 

členy Úřadu), jehož legislativní změna bude pravděpodobně velmi obtížná, zůstává 

otázkou, jestli je vůbec reálná. 

Vzhledem k výše uvedeným nedostatkům právní úpravy kontroly Nejvyššího 

kontrolního úřadu lze pochybovat, že právní úprava poskytuje dostatečný základ pro 

fungování a plnění cílů nejvyšší nezávislé kontrolní instituce. V tomto smyslu lze jen 

pozitivně hodnotit současné snahy o rozšíření pravomocí Úřadu zejména o možnost 

kontroly hospodaření územně samosprávných celků v rámci jejich samostatné 

působnosti a nezbývá než doufat, že v budoucnu bude nalezena dostatečná politická 

vůle a podpora pro další změny nastíněných problémů právní úpravy. 
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12. Seznam zkratek 

AV ČR – Akademie věd České republiky 

ČNB – Česká národní banka 

ENP - European Neighbourhood Policy 

EU – Evropská unie 

EÚD – Evropský účetní dvůr 

EUROCONTROL – The European Organisation for the Safety of Air Navigation 

IBAN – International Board of Auditors for NATO 

INTOSAI – The International Organisation of Supreme Audit Institutions 

NATO – The North Atlantic Treaty Organization 

NKÚ – Nejvyšší kontrolní úřad České republiky 

NÚKÚ – Nejvyšší účetní kontrolní úřad 

OSN – Organizace spojených národů 

PSP ČR – Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky 

SIGMA – Support for Improvement in Governance and Management 
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14. Abstract 

Legal regulation concerning the supervision of the Supreme Audit 

Office  

The thesis addresses the issue of the legal regulation concerning the supervision of the 

Supreme Audit Office of the Czech Republic. The piece also contains a brief description 

of the historical development of inspection/audit institutions in the Czech Republic as 

well as the public administration supervision on international level.  

The position of the Supreme Audit Office as well as the regulation of audits carried out 

by it is mainly regulated by the Constitution of the Czech Republic, specifically Chapter 

Five, Article 97. More detailed regulation is then embedded in Act no. 166/1993 Coll., 

on the Supreme Audit Office.  

The Supreme Audit Office is an independent body executing supervision of the state 

property management and audit of the state budget implementation.  

Organizational structure of the Office comprises the President, Vice-President and 

members of the Office, who together form the College (Board) of the Office. Other 

bodies of the Office comprise the Reproach Chamber, Senates of the Office, and 

auditors.  

The Supreme Audit Office is managed by its President, who also acts as the Chairman 

of the Board of the Office. Since the Supreme Audit Office is conceived as a collegiate 

authority, the College/Board of the Office is its pivotal body, approving, among others, 

the auditing plan of the Office, prepared audit conclusions, which form the basis for the 

opinions on the State Final Account, Annual Report of the Office, and the reproach 

code.  

The actual audit of the state property management and the state budget implementation 

shall be performed by individual members of the Office and their subordinated auditors 

in line with the approved auditing plan. A protocol is prepared in respect of each audit 

process, forming the basis for an audit conclusion, summary, and evaluation of audit 

results.  
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The audit conclusions and audit protocols, where appropriate, are mainly presented by 

the Office to the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic and to 

the Government of the Czech Republic, who are directly or indirectly competent to cure 

any identified deficiencies.  

In addition to discussing the present legal regulation concerning the supervision of the 

Supreme Audit Office, the thesis also addresses the issue of resolving problematic 

aspects relating to the actual auditing activity of the Office and its administration, such 

as the vaguely defined audit competences and ambiguously specified rules for auditing 

the management of the Office itself. 
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