
j M a ilo m , o.s., Chelčického 12, Praha 3

p ř ija to  /  odesláno:

Nejvyšší kontrolní úřad
poznám ka:

Mgr. Jaroslav Broža 
ředitel odboru kom unikace 
Jankovcova 2 
170 04 Praha 7

V ážený pan 
Jan Kutý
předseda OS M ailom  
Praha 3 
IDDS: uyzidq5

Váš dopis značky/ze dne: Spisová značka:
801/13-NKU190/793/13

Vyřizuje/te lefon: V  Praze dne:
I. Vacková/I.5339 14.8.2013

Vážený pane předsedo,

z pověření prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu pana Miloslava Kaly odpovídáme na 
Vaše podání, v němž upozorňujete na nebezpečí zneužití peněžních prostředků určených na 
odstranění povodňových škod.

Sdělujeme Vám, že Nejvyšší kontrolní úřad (dále jen „NKÚ“) může Vaše podání využít jako 
doplňkový materiál při přípravě námětů na zaměření kontrolních akcí v dalším období, resp. 
v rámci věcně odpovídajících plánovaných kontrol. Zákonná úprava postavení a kontrolních 
postupů NKÚ neumožňuje provádět operativní kontroly na základě individuálních vnějších 
podnětů. Plán kontrolní činnosti, který je  sestavován s využitím podnětů z vlastní kontrolní 
činnosti, podnětů od Poslanecké sněmovny, Senátu, jejich orgánů a vlády, je  dostupný na 
naší webové adrese. Zde jsou k dispozici i kontrolní závěry z již ukončených kontrol a další 
informace o výkonu kontrolní činnosti a působení NKÚ.

Pro doplnění uvádíme, že NKÚ se problematikou hospodaření s prostředky státního rozpočtu 
určenými na zmírnění následků povodní, které Českou republiku postihly vletech 1997 
a 2002, a na odstranění povodňových škod zabýval v kontrolách 97/37, 98/11, 98/12, 98/17, 
98/27, 04/29, 05/07 a 05/24. Hospodaření s prostředky na protipovodňová opatření NKÚ 
prověřoval v kontrolách 04/36, 09/20 a v aktuálně dokončené kontrole 12/27 (kontrolní závěr 
z ní bude zveřejněn v příští částce, rovněž na webu přístupného, Věstníku NKÚ).

Vážený pane předsedo, děkujeme za Vaši iniciativu.

S pozdravem

Ivana
Vacková
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