Sdělení o vyřízení žádosti o poskytnutí informací o působnosti, organizační struktuře
a činnosti NKÚ, podávání vnějších podnětů.
Obsah žádosti:
„ 1, zdali u Vaší instituce mohu podat podnět k prošetření hospodaření místního dopravního
oddělení policie ?
2, na jakou adresu, komu a jakým způsobem mohu podat tento podnět k prošetření
hospodaření místního dopravního oddělení policie ?
3, proč mi nikdo neodpověděl na můj e-mail z 30.11. 2010 odeslaný na
<Jana.PASKOVA@NKU.cz> ?
4, kdo, tedy která instituce nebo její část se zabývá šetřením finanční kriminality policejních
složek ,- mám na mysli místních útvarů dopravní policie ?
5, adresa kontrolního oddělení na NKÚ, kam se mohu obrátit v případě moji
nespokojenosti s prací některého zaměstnance NKÚ ?
6, nadřízený orgán NKÚ, kde mohu vznášet možné podněty k prošetření práce NKÚ jako
celé instituce ?“
I. Podle § 14, odst. 5, písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme informace
k části Vaší žádosti, a to k otázkám, které jste označil body 1, 2, 3, 5 a 6.
K bodu 1:
Podnět k prošetření hospodaření místního dopravního oddělení policie NKÚ podat můžete.
Pro upřesnění uvádíme, že zásady výkonu kontrolní činnosti NKÚ stanovuje zákon
č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon č. 166/1993 Sb.“). NKÚ vykonává kontrolní činnost podle plánu kontrolní činnosti. Při
zpracování návrhu plánu se vychází z podnětů prezidenta NKÚ, viceprezidenta NKÚ
a z podnětů členů NKÚ. Podněty vycházejí z vlastní kontrolní činnosti, od Parlamentu ČR
a jeho orgánů a vlády (§ 17 zákona č. 166/1993 Sb.). Podněty jiných subjektů (fyzických
a právnických osob) NKÚ využívá jako doplňkový informační materiál v rámci věcně
odpovídajících plánovaných kontrol. Pokud tedy podnět v předmětné věci NKÚ podáte, NKÚ
ho ve své kontrolní činnosti může využít způsobem uvedeným v předchozí větě.
K bodu 2:
Tento podnět můžete podat NKÚ jako instituci, a to písemnou formou na adresu sídla NKÚ
uvedenou v prvním odstavci tohoto sdělení nebo elektronicky (běžný e-mail na adresu
podatelna@nku.cz, zprávy opatřené zaručeným elektronickým podpisem na adresu
posta@nku.cz).
K bodu 3:
Podle vyjádření poskytovatele internetového připojení pro NKÚ takový e-mail na záložním
serveru tohoto poskytovatele nefiguruje, tzn., že na adresu příjemce nebyl doručen.
K bodu 5:
V organizační struktuře NKÚ není samostatné kontrolní oddělení, které by vyřizovalo
stížnosti na zaměstnance NKÚ. Podle organizačního řádu NKÚ o stížnosti proti zaměstnanci
rozhoduje jemu nadřízený vedoucí zaměstnanec. Organizační struktura NKÚ je zveřejněna
na webových stránkách NKÚ, v položce Nejvyšší kontrolní úřad hlavního menu.
K bodu 6:
Podle Hlavy páté, čl. 97 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších
předpisů, je NKÚ nezávislý orgán. Žádná instituce v České republice tedy není NKÚ
nadřízena. Postavení, působnost, organizační strukturu a činnost NKÚ stanoví zákon

č. 166/1993 Sb. Podle § 33 tohoto zákona hospodaření NKÚ kontroluje Poslanecká
sněmovna nebo orgán, který si pro tento účel zřídila nebo který tímto úkolem pověřila. Jiné
kontrolní mechanismy vůči NKÚ český právní řád neobsahuje.
II. Podle § 14, odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. odkládáme Vaši žádost v části
uvedené pod bodem 4.
Odůvodnění: Požadovaná informace se nevztahuje k působnosti NKÚ vymezené v § 3
zákona č. 166/1993 Sb. Pro poskytnutí požadované informace není NKÚ povinným
subjektem ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

