Je možné žalovat stát v souvislosti s údajně předraženými státními
zakázkami; jaká opatření v těchto věcech přijímá NKÚ?

1. mohu žalovat stát/státní instituci, že v některých případech došlo u státních institucí
k špatnému/nadměrnému vynaložení finančních prostředků ze strany státu/státních
institucí (např. kauza Gripenů, Pandurů, padáků, v budoucnu ekozakázka). Dle
jakého zákona, vyhlášky, předpisů mohu žalovat.
Stát můžete žalovat stejně jako kterýkoli jiný právní subjekt, a to podle Občanského
zákoníku, Obchodního zákoníku a mnoha dalších předpisů. V dané věci je však třeba
poradit se s Vámi vybraným advokátem, který by mohl navrhnout vhodný postup ve věci.
2. je podezření na předraženost tzv. ekozakázky (prý cena 115 mld Kč)
Pokud takové podezření existuje, pak je třeba neprodleně informovat zejména
Ministerstvo financí, které je ústředním státním orgánem pro správu veřejných financí.
Pro NKÚ je Vaše podání doplňkovým zdrojem informací a může být využito v některé
z tématicky odpovídajících kontrolních akcí.

3. přijal NKÚ v ad 1 a ad 2 nějaká opatření. Jaká a s jakým dopadem a
významem.
NKÚ není orgánem veřejné správy a nemá výkonnou pravomoc. O výsledcích své
kontrolní činnosti informuje Parlament ČR, Vládu ČR a veřejnost, a to prostřednictvím
Věstníku NKÚ. Orgány exekutivy a legislativy pak samy případně přijmou opatření
k nápravě zjištěných nedostatků.
4. jaké jsou procesní náležitosti podání „žaloby“/oznámení dle ad 1 = komu podat, dle
jakého zákona, vyhlášky, předpisu
Trestní oznámení se podává podle příslušných ustanovení zákona č. 141/1961 Sb.,
Trestního soudního řádu, v platném znění.
Žaloba se podává podle příslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanského
zákoníku, v platném znění, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, v platném
znění a zákona č. 500/2004, Správního řádu, v platném znění. Náležitosti podání civilní
žaloby jsou obecně upraveny zákonem č. 99/1963 Sb., Občanským soudním řádem,
v platném znění. Soudní řešení sporů je však upraveno i dalšími předpisy a je opět
namístě doporučit Vám konzultaci s právníkem.
Pokud však máte na mysli podání k NKÚ, pak Vám sdělujeme, že jeho náležitosti nejsou
upraveny žádným předpisem.
5. bylo dokázáno či je podezření, že v kauze Pandurů či Gripenů či padáků došlo
k „neefektivnímu“ či „nadměrnému“, nestandardnímu vynaložení finančních
prostředků. Ze strany koho, kdo je předpokládaným viníkem špatného hospodaření
v těchto kauzách. Kdo je odpovědný za špatné hospodaření dle zákonů ČR.

NKÚ není orgánem veřejné správy a tedy ani orgánem metodickým a konzultačním.
K dané problematice Vám doporučujeme dotázat se u odpovědných ministerstev – tedy
Ministerstva financí ČR a Ministerstva obrany ČR.
6. jaké jsou možnosti spolupráce občana s NKÚ, jestliže má dotazy/podezření/důkazy
na nehospodárné/nestandardní využití finančních prostředků státem/státní institucí.
Dle jakých zákonů, vyhlášek, předpisů se řečené věci řídí.
Podání občanů a institucí jsou pro NKÚ vítaným zdrojem doplňkových informací. Tyto
informace jsou vedeny v databázi, přístupné všem kontrolorům NKÚ a členům Kolegia
NKÚ a jsou využívány při kontrolní činnosti. Využití podání občanů a institucí není
upraveno žádným předpisem.
Je namístě doplnit, že podání občanů a institucí nejsou kvalifikovanými podněty
ke kontrolní činnosti. Těmi jsou pouze podněty od vlády ČR ve formě usnesení vlády
(tedy nikoli podání jednotlivých ministrů), od Parlamentu a jeho orgánů formou usnesení
a z vlastní kontrolní činnosti.

