
Tel.: 233 045 111, e-mail: podatelna@nku.cz, internet: www.nku.cz

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

Vážený pan
Ing. Radovan Buroň
Lomená 27
267 03  Hudlice
ID DS: s4q9mu8

Váš dopis ze dne: Spisová značka:
612/19-NKU190/851/19 

Vyřizuje/telefon:
I. Vacková / l. 5339

V Praze dne:
16. 7. 2019

Vážený pane inženýre,

seznámili jsme se s Vaším podáním, jímž spolu s dalšími zastupiteli obce Hudlice dáváte 
podnět k prošetření veřejné zakázky „Rozšíření kapacity ZŠ Hudlice“.

Dovolujeme si Vás informovat, že Nejvyšší kontrolní úřad (dále jen „NKÚ“) je nezávislý 
ústavní orgán, jehož postavení, působnost a činnost jsou vymezeny zákonem č. 166/1993 
Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a který vykonává zejména 
kontrolu plnění státního rozpočtu a hospodaření se státním majetkem. U územních 
samosprávných celků (obce, města, kraje) NKÚ kontroluje hospodaření s účelovými dotacemi 
poskytnutými těmto subjektům ze státního rozpočtu a z evropských fondů. Jiné činnosti 
územních samosprávných celků a jimi zřizovaných subjektů (např. rozhodování o investicích, 
hospodaření s vlastním majetkem) kontrole NKÚ nepodléhají. Dále uvádíme, že v souladu se 
zmíněným zákonem NKÚ realizuje kontroly podle schváleného plánu kontrolní činnosti 
sestavovaného s využitím podnětů z vlastní kontrolní činnosti, od Parlamentu ČR, jeho 
orgánů a vlády. Zákonná úprava postavení a kontrolních postupů NKÚ neumožňuje provádět 
operativní kontroly na základě individuálních vnějších podnětů.

Poznatky fyzických a právnických osob související s jeho kontrolní působností NKÚ využívá 
jako doplňkový materiál v rámci věcně odpovídajících plánovaných kontrol. Vzhledem 
k tomu, že projekt obce „Stavební úpravy budov ZŠ Hudlice a stavba nového pavilonu s cílem 
zvýšení stávající kapacity školy“ je v seznamu schválených projektů k financování po 
vyhodnocení výzvy č. 4 k podprogramu MF ČR 298D2280 - Podpora rozvoje a obnovy 
materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí, může NKÚ Vaše 
podání využít v plánovaných kontrolách zaměřených na poskytování a užití účelových dotací 
na regionální rozvoj. Jiné kroky k Vašemu podání NKÚ není oprávněn učinit. Plán kontrolní 
činnosti, kontrolní závěry z ukončených kontrol a další informace o výkonu kontrolní činnosti 
a působení NKÚ jsou k dispozici na naší webové adrese.
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V dané věci se současně účelně obracíte na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako 
orgán dohledu v oblasti zadávání veřejných zakázek a Ministerstvo financí jako poskytovatele 
dotace.

Vážený pane inženýre, děkujeme za Vaši iniciativu a věříme, že naše sdělení přijmete 
s pochopením.

S pozdravem
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