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Vážený pane řediteli,

z pověření prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu pana Miloslava Kaly odpovídáme na 
Vaše podání, jímž upozorňujete na stav agendy odškodňování podle zákona č. 82/1998 Sb., 
o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo 
nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., 
o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, na jednotlivých 
ministerstvech a žádáte o působení Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen „NKÚ“) v této 
oblasti, a to zejména ve směru uplatňování regresních úhrad za nezákonná rozhodnutí 
a nesprávný úřední postup. 

S připomenutím našich vyjádření (např. ze dne 9. 6. 2015 a 22. 8. 2018) k Vašim dřívějším 
podáním Vám sdělujeme, že 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. V souladu s tímto zákonem NKÚ vykonává 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 při 
zpracování námětů na zaměření kontrol v dalším období a v rámci věcně odpovídajících již 
plánovaných kontrol. Vaše podání tedy NKÚ může ve své kontrolní činnosti využít uvedeným 
způsobem. Jiné kroky k Vašemu podání NKÚ není oprávněn učinit. Pro doplnění uvádíme, že 
na předmětnou oblast byla zaměřena kontrolní akce 11/03 – Peněžní prostředky státu určené 
na odškodňování podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci 
rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem; detail kontrolní akce viz 
https://www.nku.cz/scripts/rka/detail.asp?cisloakce=11/03&rok=0&sestava=0. 

Závěrem si dovolujeme upozornit, že NKÚ je orgánem zjišťovacím a nedisponuje výkonnými 
pravomocemi, které by mohly zajistit realizaci opatření potřebných k odstranění kontrolami 
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zjištěných nedostatků. Zajištění takových opatření přísluší orgánům, jimž NKÚ své kontrolní 
závěry v souladu s § 30 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění 
pozdějších předpisů, poskytuje, tj. vládě, Parlamentu ČR a případně příslušným 
ministerstvům. Účinnost přijatých opatření pak NKÚ posuzuje v následných věcně 
souvisejících kontrolách. Bližší informace o výkonu kontrolní činnosti a působení NKÚ jsou 
k dispozici na naší webové adrese. 

Vážený pane řediteli, děkujeme za Vaši iniciativu.

S pozdravem
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