LIMSKÁ DEKLARÁCIA SMERNÍC O ZÁSADÁCH
NEZÁVISLEJ KONTROLY

Medzinárodná organizácia najvyšších kontrolných inštitúcií INTOSAI
(INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SUPREME AUDIT INSTITUTIONS)
je celosvetovou organizáciou nezávislých kontrolných inštitúcií, ktorej sídlom je
Viedeň. Bola založená v roku 1953 a Slovenskú republiku v nej zastupuje od
roku 1993 Najvyšší kontrolný úrad SR.
Na IX. Kongrese tejto organizácie uskutočnenej v r. 1977 v LIME bola
prijatá deklarácia o základných zásadách nezávislej kontroly a súčasne bolo
dohodnuté zverejňovať tento dokument.
K prijatiu deklarácie pristúpila organizácia INTOSAI, ako to vyplýva okrem
iného aj z preambule k tomuto dokumentu, najmä z dôvodov, že:
jednou z najdôležitejších podmienok správneho a efektívneho nakladania
s verejnými prostriedkami je presné vymedzenie zodpovedajúcej
pôsobnosti príslušných štátnych kontrolných orgánov vrátane zákonného
zabezpečenia ich nezávislosti;
existencia takto konštituovaných a na princípe nezávislosti fungujúcich
štátnych orgánov je v modernom štáte stále dôležitejšia, lebo štátne
správne činnosti sa neustále vo väčšej miere dotýkajú rôznych sociálnych
a hospodárskych otázok, čím prekračujú pôvodne stanovené hranice
v oblasti verejných financií;
napomáhanie správnemu a efektívnemu využívaniu verejných
prostriedkov, tak v oblasti hospodárstva, ako aj štátnej správy
a poskytovanie objektívnych informácií z týchto oblastí štátnym orgánom
a verejnosti je dôležitým predpokladom pre pozitívny sociálnoekonomický vývoj jednotlivých štátov v súlade s princípmi vytýčenými
Organizáciou spojených národov.

I.
I. Všeobecné ustanovenia
§ 1 – Účel kontroly
Kontrola nie je samoúčelná, ale je neoddeliteľnou súčasťou hospodárenia
s verejnými prostriedkami a jeho regulačného systému. Jej úlohou je včas
signalizovať odchýlky od noriem, porušenia zákonov, nesplnenie požiadavky
účelnosti a hospodárnosti tak, aby sa v jednotlivých prípadoch uplatnili
korekčné opatrenia, ktoré by záväzne vykonali zodpovedné orgány, aby sa
dosiahla náhrada škôd a aby boli prijaté oparenia, ktoré by zamedzili, resp.
znížili na minimum možnosť opakovania nedostatkov.
§ 2 – Predbežná a následná kontrola
1. Ak sa vykonáva kontrola pred správnym alebo hospodárskym aktom, ide
o predbežnú kontrolu. V opačnom prípade ide o následnú kontrolu.
2. Účinná predbežná kontrola je nutná pre zdravé verejné finančné
hospodárenie. Môže byť vykonávaná tak nezávislou kontrolnou
inštitúciou (ďalej len NKI), ale aj iným kontrolným orgánom.
3. Výhodou predbežných kontrol vykonávaných NKI je možnosť zabránenia
neskorším škodám. Nevýhodu je pracovné preťaženie NKI a znášanie
štátoprávnej zodpovednosti. Následná kontrola vykonávaná NKI
poukazuje na zodpovednosť príslušných štátnych orgánov, môže
zabezpečiť nápravu a zabrániť porušovaniu noriem aj v budúcnosti.
4. Vykonávanie predbežnej kontroly NKI závisí tak na legislatívnych
podmienkach, ako aj na situácii a potrebách štátu. Napriek tomu následná
kontrola je neodmysliteľná súčasť výkonu kontroly každej NKI bez
ohľadu, či vykonáva predbežnú kontrolu alebo nie.
§ 3 – Vnútorná a vonkajšia kontrola
1. Vnútorná kontrola je organizovaná vo vnútri organizácie. Vonkajšia
kontrola neprináleží kontrolovanému subjektu. NKI vykonáva vonkajšiu
kontrolu.
2. Vnútorná kontrola je podriadená vedúcemu organizácie, v rámci ktorej
bola zriadená. Napriek tomu by mala byť, ak to umožňuje existujúca
organizačná štruktúra, čo najmenej organizačne a funkčne závislá.
3. NKI, ako vonkajšiemu kontrolnému orgánu, podlieha tiež kontrola
účinnosti kontroly vykonávanej kontrolovaným subjektom. V prípade, že
je vnútorná kontrola účinná, môže NKI podľa potreby s ňou
spolupracovať.
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§ 4 – Kontrola súladu s normami a kontrola výkonnosti
1. Tradičnou úlohou NKI je kontrola súladu nakladania s verejnými
prostriedkami a účtovníctva s predpismi a zákonmi.
2. Popri tejto kontrole, ktorá má svoju dôležitosť a význam, vstupuje
kontrola orientovaná na hospodárnosť, účelnosť a úspornosť nakladania
s verejnými prostriedkami, ktorá zahrňuje celý výkon štátnej správy
vrátane ňou riadených organizácií.
3. Určené ciele kontroly NKI – zákonnosť, hospodárnosť, účelnosť
a úspornosť pri platbách sú zásadne rovnocenné a je v kompetencii NKI,
ktorý z uvedených druhov bude v jednotlivých prípadoch osobitne
uprednostňovať.

II.
Nezávislosť
§5 – Nezávislosť NKI
1. NKI môže svoju kontrolnú činnosť vykonávať objektívne a účinne len
vtedy, ak je na kontrolovanom subjekte nezávislá a chránená proti
vonkajším vplyvom.
2. Napriek tomu, že štátne orgány nemôžu byť absolútne nezávislé, lebo sú
súčasťou štátu, NKI musí byť aspoň funkčne a organizačne nezávislá.
3. Existencia NKI a jej nezávislosť musí byť zakotvená v ústave. Ďalšie
pravidlá súvisiace s NKI môžu byť upravené v nižších právnych normách.
Proti zásahom do kontrolných kompetencií všetkého druhu a nezávislosti
musí byť NKI právne chránená najvyšším súdom.
§ 6 Nezávislosť členov a pracovníkov NKI
1. Nezávislosť NKI je neoddeliteľne spätá s nezávislosťou jej členov.
Členovia sú osoby, ktoré musia rozhodovať v mene NKI a nesú za tieto
rozhodnutia zodpovednosť voči tretím osobám. Jedná sa teda o člena
kolégia oprávneného rozhodovať alebo vedúceho monokraticky
organizovanej NKI.
2. Aj nezávislosť členov NKI musí byť zakotvená v ústave. Možnosť
odvolanie jednotlivých členov z ich funkcií, ktorá by mala byť upravená
tiež v ústave, nesmie narušovať nezávislosť členov. Menovanie
a odvolanie členov má byť vykonávané spôsobom zodpovedajúcim ústave
jednotlivých štátov.
3. Kontrolní pracovníci NKI nesmú byť vystavení zo strany kontrolovaných
subjektov vo svojom postavení žiadnemu nátlaku a musia byť od nich
nezávislí.
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§ 7 – Finančnú nezávislosť NKI
1. K riadnemu splneniu úloh musí mať NKI zabezpečené finančné zdroje.
2. NKI má právo nárokovať potrebné finančné prostriedky zo štátneho
rozpočtu.
3. NKI má mať právo nakladať s pridelenými prostriedkami podľa vlastného
uváženia.

III.
Vzťahy k parlamentu a štátnej správe
§ 8 - Vzťah k parlamentu
Nezávislosť zakotvená v ústave a v zákonoch je garantovaná aj v prípade, že
NKI je orgánom parlamentu. Ak vykonáva NKI kontrolnú činnosť na základe
požiadavky parlamentu, nesmie byť vo svojej činnosti obmedzovaná čo do
iniciatívy a zodpovednosti. Vzťah k parlamentu musí byť jednoznačne
zakotvený v ústave a to podľa podmienok a potrieb toho ktorého štátu.
§ 9 – Vzťah k vláde a štátnej správe
Činnosť vlády a činnosť podriadených orgánov štátnej správy sú predmetom
kontroly NKI. Z toho v žiadnom prípade nevyplýva podriadenosť vlády NKI.
Predovšetkým nesie vláda plnú a jedinú zodpovednosť za svoje rozhodnutia
a nedostatky. Nemôže sa zbaviť zodpovednosti tým, že by sa odvolávala na
kontrolné zistenia, pokiaľ tieto nenadobudnú právnu účinnosť, resp., aby sa
odvolávala na odporúčania NKI.

IV.
Práva NKI
§ 10 – Oprávnenia pri výkone kontroly
1. NKI musí mať nerušený prístup k všetkým dokladom a dokumentom
potrebným na vykonanie kontroly. NKI má právo vyžiadať si od
kontrolovaných subjektov ústne a písomné informácie, ktoré súvisia
s kontrolovanými skutočnosťami.
2. NKI rozhoduje v každom konkrétnom prípade kontroly, kde bude
kontrola vykonávaná, či v mieste kontrolovaného subjektu alebo v sídle
NKI.
3. Na predloženie informácií, dokladov a dokumentov (vrátane účtovných
dokladov) sa v jednotlivých prípadoch určia lehoty, a to zákonom alebo
ich určí NKI.
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§ 11 – Presadzovanie kontrolných zistení
1. Kontrolované subjekty musia v určených termínoch (zo zákona alebo
podľa NKI) predložiť ku kontrolným zisteniam svoje stanovisko
a oznámiť prijaté opatrenia.
2. Ak kontrolné zistenia a z nich vyplývajúce opatrenia na nápravu nemajú
právnu silu, musí mať NKI možnosť informovať príslušné inštitúcie, do
právomoci ktorých vykonanie nápravy patrí.
§ 12 – Znalecké posudky
1. NKI môže v niektorých dôležitých prípadoch k pripravovanému zákonu,
predpisom, či finančnými záležitostiam podať parlamentu, či ústrednému
orgánu štátnej správy, svoje znalecké posudky a stanoviská. Avšak
zodpovednosť za prijaté či odmietnuté posudky či stanoviská, nesie štátny
orgán, ktorému boli poskytnuté. Posudky a stanoviská nesmú mať vplyv
na budúce kontrolné zistenia.
2. Predpisy pre účelný a pokiaľ možno jednotný spôsob vedenia účtovníctva
majú byť schvaľované len po dohode s NKI.

V.
Kontrolné metódy, kontrolní pracovníci,
medzinárodná výmena skúseností
§ 13 – Kontrolné metódy a postupy
1. NKI má vykonávať kontrolnú činnosť podľa programu, ktorý si sám určí.
Práva iných štátnych orgánov v oblasti výkonu kontroly stanovené
zákonom, pritom ostávajú nedotknuté.
2. Nakoľko komplexné a hĺbkové kontroly je možné vykonávať iba
výnimočne, orientuje sa NKI spravidla na náhodne vybrané kontroly.
Tieto by však mali byť vybrané na základe vopred pripravených modelov
a v takom množstve, ktoré zaručuje potrebnú vypovedaciu schopnosť
kontrolnej akcie o kvalite a správnosti hospodárenia.
3. Kontrolné metódy sa musia prispôsobovať vedecko-technickém pokroku
v oblasti finančného hospodárenia a správy majetku.
4. Pre kontrolórov sa odporúča vypracovať interné príručky a inštrukcie
s návodmi na kontrolné metódy a postupy.
§ 14 – Kontrolní pracovníci
1. Kontrolní pracovníci musia mať k plneniu úloh kontroly príslušné
odborné znalosti a potrebné morálne vlastnosti.
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2. Už pri prijímaní pracovníkov na NKI je potrebné dbať na to, aby mali
nadpriemerné znalosti a schopnosti a primeranú odbornú prax.
3. Ďalšiemu odbornému (teoretickému a praktickému) vzdelávaniu
kontrolných pracovníkov je potrebné venovať najvyššiu pozornosť na
internej, univerzitnej a medzinárodnej úrovni a tieto podporovať všetkými
prostriedkami (finančne aj organizačne). Ďalšie vzdelávanie musí
prekračovať tradičné právno-ekonomické a účtovnícke vedomosti a musí
zahŕňať aj nové prevádzkovo-hospodárske techniky, vrátane
elektronického spracovania dát.
4. K zabezpečeniu vynikajúcej kvality kontrolných pracovníkov je
bezpodmienečne nutné ich primerané platové ohodnotenie.
5. Ak nie je možné v jednotlivých prípadoch v dôsledku potreby osobitných
odborných vedomostí nájsť iné riešenie, je možné k riešeniu špeciálnych
úloh prizvať externých odborníkov.
§ 15 - Medzinárodná výmena skúseností
1. Plnenie úloh NKI bude účinne podporované prostredníctvom
medzinárodnej výmeny poznatkov a skúseností v rámci medzinárodných
organizácií NKI.
2. Tomuto cieľu slúžia kongresy a vzdelávacie semináre v rámci rôznych
inštitúcií a OSN ako aj vydávanie odborných publikácií.
3. Želateľné je každé rozširovanie a prehlbovanie týchto činností.
Predovšetkým je potrebné spracovať jednotnú terminológiu verejnej
finančnej kontroly na základe porovnateľného práva.

VI.
Predkladanie správ
§ 16 – Predkladanie správ parlamentu a verejnosti
1. NKI musí byť ústavou zaviazaná predkladať parlamentu alebo
príslušnému štátnemu orgánu minimálne raz ročne správy o svojej
činnosti. Správa musí byť prístupná verejnosti. Týmto spôsobom má byť
zabezpečená informovanosť a diskusia, súčasne sa zvýši možnosť
zabezpečenia nápravy navrhnutej NKI.
2. O osobitne dôležitých a významných zisteniach informuje NKI aj v čase
medzi ročnými správami.
3. Ročná správa zahŕňa zásadne celkovú činnosť NKI. Iba pri predkladaní
utajovaných alebo zákonom chránených záujmov je potrebné
zverejňovanie osobitne zvážiť.
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§ 17 – Spôsob predkladania správ
1. Správy musia byť formulované vecne, správne a jasne. Použité
vyjadrovanie má byť všeobecne zrozumiteľné.
2. Stanovisko kontrolovaného subjektu má byť primeraným spôsobom
zohľadnené.

VII.
Kontrolné kompetencie NKI
§ 18 – Ústavné zakotvenie kontrolných kompetencií ku kontrole správy
majetku štátu
1. Kontrolné kompetencie NKI musia byť prinajmenšom v základných
črtách zakotvené v ústave. Podrobnejší výklad môže byť riešený v ďalších
zákonoch.
2. Konkrétne vymedzenie kontrolných kompetencií NKI závisí od
podmienok a zvyklostí jednotlivých štátov.
3. Kontrole NKI podlieha každé nakladanie so zvereným majetkom štátu
bez ohľadu na to, akým spôsobom je špecifikovaný v štátnom rozpočte.
4. NKI sa má pri kontrolách zamerať aj na vypovedaciu schopnosť
rozpočtovej klasifikácie a na jednoduchosť a jasnosť vedenia účtovníctva.
§ 19 - Kontrola orgánov štátnej správy v zahraničí
V zásade je nutné, aby aj orgány štátnej správy dislokované v zahraničí
podliehali kontrole NKI. Avšak v týchto prípadoch je potrebné prihliadať na
obmedzenia vyplývajúce z medzinárodného práva.
§ 20 – Kontrola daní a poplatkov
1. NKI je povinná vykonávať dôkladnú kontrolu spôsobu vyberania daní
a poplatkov a v tejto súvislosti môže nazrieť aj do individuálnych
daňových aktov.
2. Kontrola daní a poplatkov je v prvom rade kontrolou zákonnosti
a primeranosti. NKI však kontroluje tiež spôsob uplatnenia zákonov,
hospodárnosť a úroveň organizácie pri vyberaní daní a poplatkov. Na
základe svojich zistení NKI predkladá legislatívnym orgánov návrhy na
zmeny a zlepšenie právnych predpisov.
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§ 21 – Zmluvy verejnej správy
1. Značné finančné prostriedky, ktoré vynakladá verejná správa na verejnoprospešnú činnosť (výstavbu) vyžadujú osobitne podrobnú kontrolu
vynaložených prostriedkov.
2. Pri výbere najvhodnejšieho spôsobu riešenia verejno-prospešnej akcie je
možné odporučiť vypísanie verejnej súťaže. Ak sa tak nepostupuje, tak je
povinnosťou NKI zistiť príčinu.
3. Pri kontrole verejnej výstavby má NKI dbať na to, aby boli dodržané
normy a predpisy.
4. Kontrola výstavby by mala obsahovať nielen správnosť fakturácie, ale aj
hospodárnosť vedenia stavby a kvalitu stavebných prác.
§ 22 Kontrola elektronického spracovania dát
Značné prostriedky použité na elektronické spracovanie dát si vyžadujú
vykonať zodpovedajúcu kontrolu. Tu sa vykonáva kontrola, ktorá sa sústreďuje
na plánovanie potrieb, hospodárne využitie zariadení, priznanie vhodných
odborníkov, zabezpečenie proti zneužitiu a na zhodnotenie výsledkov.
§ 23 – Hospodárske inštitúcie so štátnou účasťou
1. Rozšírená hospodárska činnosť štátu zasahuje niekedy aj do
hospodárskych inštitúcií založených na základe súkromného práva
(súkromné podniky so štátnym podielom). Tiež tieto subjekty podliehajú
kontrole NKI, pokiaľ tam je významný podiel štátu (v prípade
prevažujúceho podielu štátu je to bezpodmienečne nutné).
2. V týchto prípadoch je účelné vykonávať vždy následnú kontrolu a to tiež
z hľadiska hospodárnosti, účelnosti a úspornosti.
3. V tejto súvislosti je nutné pri zverejňovaní kontrolných zistení dbať na
ochranu obchodného a podnikového tajomstva.
§ 24 – Kontrola subvencií (dotácií)
1. NKI musí byť oprávnená kontrolovať použitie subvencií poskytnutých
z verejných prostriedkov.
2. Ak je potrebné, najmä v prípadoch kde je subvencia v porovnaní
s príjmami alebo s veľkosťou kapitálu zvlášť vysoká, musí byť
predmetom kontroly celkového hospodárenia subvencovaného podniku.
3. Nesprávne použitie subvencií musí byť možné napraviť aspoň ich
vrátením.
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§ 25 – Kontrola medzinárodných a nadnárodných organizácií
1. Medzinárodné a nadnárodné organizácie, v ktorých činnosť je hradená
z podielu členských štátov, potrebujú tiež vonkajšiu a nezávislú kontrolu.
2. Spôsob kontroly je nutné vždy prispôsobiť príslušnému typu
medzinárodnej organizácie, avšak pri zachovaní základných princípov
fungovania NKI v jednotlivých štátoch.
3. K zabezpečeniu takejto nezávislosti kontroly je nutné využívať
pracovníkov NKI.
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