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Vážený pane řediteli,

děkuji Vám za Vaše podání, jímž dáváte podnět k šetření Nejvyššího kontrolního úřadu (dále 
jen „NKÚ“) na základě Vámi řízenou společností zjištěných a vyhodnocených informací 
o nákladech na tisk dokumentů a související služby v letech 2015 – 2017 u některých 
organizačních složek státu, územních samosprávných celků a dalších subjektů. 

V návaznosti na mé vyjádření ze dne 9. 6. 2015 k Vašemu předchozímu věcně obdobnému 
podnětu (s údaji za období 2012 – 2014) si dovoluji připomenout, že NKÚ vykonává zejména 
kontrolu plnění státního rozpočtu a hospodaření se státním majetkem, přičemž kontroly 
realizuje podle schváleného plánu kontrolní činnosti sestavovaného s využitím podnětů 
z vlastní kontrolní činnosti, od Parlamentu ČR, jeho orgánů a vlády. Poznatky fyzických 
a právnických osob související s jeho kontrolní působností NKÚ využívá při přípravě námětů 
pro plán kontrolní činnosti a v rámci věcně odpovídajících plánovaných kontrol. 

K tématu Vašeho podnětu pak mohu opakovaně uvést, že NKÚ se při své kontrolní činnosti 
trvale věnuje problematice zjišťování poměrových ukazatelů v kontrolních akcích typu 
porovnání nákladů, přičemž věnuje pozornost i nákladům na zboží a služby, které jste 
zmapovali ve svém analytickém materiálu. Za období od Vašeho minulého podnětu tomu tak 
bylo např. v kontrolách 15/34, 16/27 a 16/28. Kontrolní závěry z těchto kontrol jsou 
dostupné na našem webu. Další věcně související kontrolou je kontrolní akce 17/24 - Veřejné 
nákupy v oblasti státní správy a využití centralizovaného zadávání, jejíž výsledek byl 
zveřejněn v tomto týdnu. Hospodárnost, účelnost a efektivitu využívání finančních 
prostředků a svěřeného majetku NKÚ posuzuje i v dalších kontrolních akcích zaměřených na 
kontrolu hospodaření se státním majetkem. 
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Vážený pane řediteli, závěrem bych Vás rád ujistil, že problematika hospodaření s majetkem 
státu a peněžními prostředky u jakéhokoliv resortu je prioritní oblastí činnosti NKÚ. Váš 
analytický materiál bude využit jako další ze zdrojů informací v rámci plánování, přípravy 
i vlastní realizace naší kontrolní činnosti. 

S pozdravem
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