ČESKÁ REPUBLIKA

Česká republika
Nejvyšší kontrolní úřad

KANCELÁŘ

POSLANECKÉ
SNĚMOVNY

Dohoda o vzájemné spolupráci a koordinaci postupů při
Nejvyššího kontrolního úřadu
(dále jen "Dohoda")

výstavbě

budovy sídla

Účastníci Dohody:

Nejvyšší kontrolní

úřad

se sídlem: Jankovcova 1518/2, 17004 Praha 7
IČ : 49370227
Jednající: Ing. Miloslav Kala, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu
(dále jen "NKÚ
tI

)

a
Kancelář

Poslanecké

sněmovny

se sídlem: Sněmovní 4, 11826 Praha 1
IČ: 00006572
Jednající: Ing. Petr Kynštetr, CSc., vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny
(dále jen "KPS
tI

)

Preambule
NKÚ je organizační složka státu zřízená zákonem č . 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu,
ve znění pozdějších předpisů .
KPS má obdobné postavení jako organizační složka státu, byla zřízena zákonem č . 90/1995 Sb.,
o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů.

K zajištění součinnosti mezi NKÚ a KPS pro realizaci této dohody se ujednává:

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Článek I.
NKÚ je na území hl. města Prahy dislokován v nestátním objektu (na adrese: Jankovcova
1518/2, Praha 7) formou nájmu. Současně je NKÚ příslušný hospodařit s pozemkem parc.
č. 708/4, katastrální území Holešovice, obec Praha, o výměře 7216 m 2 , který pořídil v roce
2004 za účelem výstavby svého sídla (dále jen "Pozemek").
NKÚ vybuduje na Pozemku administrativní budovu pro potřeby sídla NKÚ. Ve spolupráci s KPS
v objektu budovaného sídla NKÚ vyčlení prostory pro potřeby Parlamentní knihovny a Archivu
Poslanecké sněmovny (dále jen "Parlamentní knihovna"). Jedná se o prostory o výměře
cca 2500 m 2 pro potřeby KPS, tj. depozitáře knihovny, depozitáře archivu, studovny pro
badatele, čítárny knih, prostory plánovaného digitalizačního a restaurátorského pracoviště,
kanceláře pro pracovníky KPS, včetně zázemí.

Článek II.
NKÚ se zavazuje opatřit pro výstavbu svého sídla, zahrnujícího prostory Parlamentní knihovny,
všechna potřebná úřední povolení a souhlasy, zajistit součinnost třetích osob, úřadů a dalších
institucí a opatřit si právní tituly k výstavbě.
Další odborná pomoc KPS a součinnost s NKÚ bude zaměřena zejména pro oblast přípravy
podkladových materiálů.
KPS se zavazuje poskytnout NKÚ veškerou součinnost nezbytnou ke splnění povinností NKÚ dle
tohoto článku, včetně zejména kapacitních a technických požadavků, tj. specifikaci základních
požadavků Parlamentní knihovny na prostory, plochy, světlé výšky, únosnost podlah,
klimatizační jednotky apod., a to podle účelu včetně všech dalších požadavků, stanovených
příslušnými právními předpisy a normami pro Parlamentní knihovnu.
Odborná pomoc a součinnost bude mezi oběma stranami Dohody poskytována bezúplatně.
V případě požadavků na doplnění podkladů, upřesnění zadání apod. bude kontakt mezi NKÚ
a KPS probíhat prostřednictvím odpovědných zástupců smluvních stran specifikovaných
v odstavci 7 tohoto článku.
KPS zajistí účast svých zástupců, uvedených v odstavci 7 tohoto článku, na jednáních pracovní
skupiny, která byla zřízena NKÚ a jejímž úkolem je zajistit především stanovení zadávacích
podmínek (technických, právních a organizačních), zajištění realizace zadávacích řízení
a výběru zhotovitele stavby administrativní budovy sídla NKÚ, a to s ohledem na optimalizaci
nákladů celého životního cyklu budovy.
Odpovědným zástupcem NKÚ k poskytnutí součinnosti je PhDr. Radek Haubert, vrchní ředitel
správní sekce, jeho zástupcem je JUDr. Daniela Němečková, právník sekretariátu vrchního
ředitele správní sekce. Odpovědným zástupcem KPS je Ing. Milan Hybš, ředitel odboru
hospodářské správy, jeho zástupcem Mgr. Bc. Petr Dvořáček, vedoucí oddělení archivu.
Dohoda pozbývá platnosti a účinnosti Zápisem o užívání prostor Parlamentní knihovny KPS
s tím, že v souladu s ustanovením § 66 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
nebude za užívanou plochu ve stavbě poskytována náhrada. Náklady na plnění spojená nebo
služby související s užíváním Parlamentní knihovny jakož i náklady na opravy a údržbu těchto
prostor ponese KPS ze své rozpočtové kapitoly.

Článek III.
(1) Výstavba administrativní budovy sídla NKÚ včetně prostor pro Parlamentní knihovnu (tj. její
přípravná, projektová i realizační fáze) do stavu, podmiňujícího vydání kolaudačního souhlasu,
bude hrazena z rozpočtové kapitoly 381 - Nejvyšší kontrolní úřad, jak je stanoveno v usnesení
rozpočtového výboru Č. 264 ze dne 10. června 2015 k návrhu celkových příjmů a celkových
výdajů státního rozpočtu České republiky na rok 2016 - kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad.
(2) Výstavba a případná technologická zařízení, určená výlučně pro potřeby Parlamentní knihovny,
nepodmiňující vydání kolaudačního souhlasu, budou hrazeny z rozpočtové kapitoly KPS.
Článek IV.
(1) Účastníci Dohody se zavazují dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví
v souvislosti s realizací této Dohody.
(2) Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu NKÚ a KPS a uzavírá se na dobu určitou,
a to do doby ukončení úkonů dle článku II. odstavce 8 Dohody.
(3) Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, kdy NKÚ i KPS obdrží každý
po jednom vyhotovení.
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