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Vážený pane předsedo,

z pověření prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu pana Miloslava Kaly odpovídáme na 
Vaše podání, jímž dáváte podnět ke kontrole nakládání s prostředky z úhrad za vydobyté 
nerosty určenými k nápravě škod na životním prostředí způsobených těžební činností.

Sdělujeme Vám, 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. Problematikou úhrad z vydobytých nerostů 
se NKÚ dosud zabýval ve dvou kontrolních akcích. V kontrolní akci 16/07 – Peněžní 
prostředky určené na zahlazování následků hornické činnosti v podniku DIAMO, státní podnik 
prověřil užití těchto úhrad formou dotace státnímu podniku DIAMO; bližší informace 
o kontrole včetně odkazu na její výsledek – kontrolní závěr jsou dostupné na webové adrese 
https://www.nku.cz/scripts/rka/detail.asp?cisloakce=16/07&rok=0&sestava=0). V rámci 
kontrolní akce 18/35 – Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušný hospodařit 
Český báňský úřad prověřil správu (výběr, evidenci, rozdělování) úhrad z vydobytých nerostů; 
blíže viz https://www.nku.cz/scripts/rka/detail.asp?cisloakce=18/35&rok=0&sestava=0.

NKÚ v souladu se zákonem č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění 
pozdějších předpisů, vykonává kontroly výhradně 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 šetření na základě individuálních vnějších podnětů.

Poznatky fyzických a právnických osob související s jeho kontrolní působností NKÚ využívá 
jako doplňkový materiál při přípravě námětů na zaměření kontrolní činnosti v dalším období 
a v rámci věcně odpovídajících plánovaných kontrol. Vaše podání tedy NKÚ může ve své 
kontrolní činnosti využít uvedeným způsobem.
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Vážený pane předsedo, věříme, že pochopíte, že přímý zásah NKÚ v dané věci není odmítán 
pro nedostatek pochopení či ochoty, nýbrž pouze proto, že k takovému kroku tento úřad 
v rámci svých zákonných kompetencí nedisponuje žádnými možnostmi. Bližší informace 
o výkonu kontrolní činnosti a působení NKÚ jsou k dispozici na naší webové adrese.

Děkujeme za Vaši iniciativu.

S pozdravem
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