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Číslo kontrolní akce: 21/01
Předmět kontroly:
Vybraný majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit
Ministerstvo zahraničních věcí

Cíle kontroly:
Prověřit, zda Ministerstvo zahraničních věcí hospodaří s vybraným majetkem a peněžními
prostředky státu účelně, hospodárně, efektivně a v souladu s právními předpisy

Kontrolovaná osoba:
 Ministerstvo zahraničních věcí

Časový plán:
 zahájení kontrolní akce:

01/2021

 předložení KZ ke schválení:

10/2021

Kontrolní závěr schvaluje:

Kolegium NKÚ

Kontrolní závěr vypracovává:

Ing. Jan Kinšt
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Číslo kontrolní akce: 21/02
Předmět kontroly:
Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany
v rámci plnění úkolů Vojenského historického ústavu Praha

Cíle kontroly:
Prověřit, zda Ministerstvo obrany hospodaří s majetkem a peněžními prostředky státu
v rámci plnění úkolů Vojenského historického ústavu Praha účelně, hospodárně, efektivně
a v souladu s právními předpisy

Kontrolovaná osoba:
 Ministerstvo obrany

Časový plán:
 zahájení kontrolní akce:

01/2021

 předložení KZ ke schválení:

10/2021

Kontrolní závěr schvaluje:

Kolegium NKÚ

Kontrolní závěr vypracovává:

Ing. Michal Šmucr

Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2021

Číslo kontrolní akce: 21/03
Předmět kontroly:
Peněžní prostředky státu určené na podporu rekreační plavby

Cíle kontroly:
Prověřit, zda jsou peněžní prostředky státu určené na podporu rekreační plavby
poskytovány a čerpány účelně, hospodárně a efektivně

Kontrolované osoby:
 Ministerstvo dopravy;
 Ředitelství vodních cest ČR, Praha

Časový plán:
 zahájení kontrolní akce:

02/2021

 předložení KZ ke schválení:

10/2021

Kontrolní závěr schvaluje:

Kolegium NKÚ

Kontrolní závěr vypracovává:

Ing. Jan Málek
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Číslo kontrolní akce: 21/04
Předmět kontroly:
Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit
Správa státních hmotných rezerv

Cíle kontroly:
Prověřit, zda Správa státních hmotných rezerv nakládá s majetkem a peněžními prostředky
státu hospodárně, v souladu s právními předpisy a s ohledem na náležitou přípravu opatření
pro krizové stavy a zajištění státních hmotných rezerv

Kontrolovaná osoba:
 Správa státních hmotných rezerv, Praha

Časový plán:
 zahájení kontrolní akce:

02/2021

 předložení KZ ke schválení:

10/2021

Kontrolní závěr schvaluje:

Kolegium NKÚ

Kontrolní závěr vypracovává:

Ing. Adolf Beznoska

Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2021

Číslo kontrolní akce: 21/05
Předmět kontroly:
Peněžní prostředky státu vynakládané na Integrovaný informační systém Státní pokladny

Cíle kontroly:
Prověřit, zda byly peněžní prostředky státu na pořízení, provoz a rozvoj Integrovaného
informačního systému Státní pokladny vynakládány v resortu Ministerstva financí účelně,
hospodárně a efektivně a v souladu s cíli rozvoje eGovernmentu

Kontrolované osoby:
 Ministerstvo financí;
 Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p., Praha

Časový plán:
 zahájení kontrolní akce:

02/2021

 předložení KZ ke schválení:

01/2022

Kontrolní závěr schvaluje:

Kolegium NKÚ

Kontrolní závěr vypracovává:

RNDr. Vladimír Koníček
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Číslo kontrolní akce: 21/06
Předmět kontroly:
Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na realizaci opatření v oblasti
nakládání s odpady

Cíle kontroly:
Prověřit, zda peněžní prostředky určené na realizaci opatření v oblasti nakládání s odpady
přispěly k realizaci stanovených cílů a zda byly poskytovány a čerpány v souladu s právními
předpisy

Kontrolované osoby:
 Ministerstvo životního prostředí;
 Státní fond životního prostředí České republiky, Praha;
 vybraní příjemci peněžních prostředků*

Časový plán:
 zahájení kontrolní akce:

03/2021

 předložení KZ ke schválení:

12/2021

Kontrolní závěr schvaluje:

Kolegium NKÚ

Kontrolní závěr vypracovává:

RNDr. Petr Neuvirt

* Označení kontrolovaných osob bude upřesněno změnou plánu kontrolní činnosti.

Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2021

Číslo kontrolní akce: 21/07
Předmět kontroly:
Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané
organizace v resortu Ministerstva pro místní rozvoj

Cíle kontroly:
Prověřit, zda vybrané organizace v resortu Ministerstva pro místní rozvoj hospodaří
s majetkem a peněžními prostředky státu účelně, hospodárně a v souladu s právními
předpisy

Kontrolované osoby:
 Ministerstvo pro místní rozvoj;
 Centrum pro regionální rozvoj České republiky, Praha;
 Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism, Praha;
 Horská služba ČR, o.p.s., Špindlerův Mlýn

Časový plán:
 zahájení kontrolní akce:

03/2021

 předložení KZ ke schválení:

01/2022

Kontrolní závěr schvaluje:

Kolegium NKÚ

Kontrolní závěr vypracovává:

Ing. Josef Kubíček
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Číslo kontrolní akce: 21/08
Předmět kontroly:
Peněžní prostředky vynakládané na podporu sociálního bydlení
z Integrovaného regionálního operačního programu

Cíle kontroly:
Prověřit, zda podpora v oblasti sociálního bydlení z Integrovaného regionálního operačního
programu byla nastavena a realizována tak, aby přispěla k zajištění přiměřené dostupnosti
bydlení v segmentu sociálního bydlení

Kontrolované osoby:
 Ministerstvo pro místní rozvoj;
 Centrum pro regionální rozvoj České republiky, Praha

Časový plán:
 zahájení kontrolní akce:

04/2021

 předložení KZ ke schválení:

01/2022

Kontrolní závěr schvaluje:

Kolegium NKÚ

Kontrolní závěr vypracovává:

JUDr. Ing. Jiří Kalivoda

Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2021

Číslo kontrolní akce: 21/09
Předmět kontroly:
Peněžní prostředky vynakládané na projekty návštěvnické infrastruktury
související s ochranou přírody

Cíle kontroly:
Prověřit, zda podpora projektů návštěvnické infrastruktury související s ochranou přírody
byla nastavena a realizována hospodárným a účelným způsobem

Kontrolované osoby:
 Ministerstvo životního prostředí;
 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Praha;
 Správa jeskyní České republiky, Průhonice;
 Státní fond životního prostředí České republiky, Praha;
 vybraní příjemci peněžních prostředků*

Časový plán:
 zahájení kontrolní akce:

04/2021

 předložení KZ ke schválení:

02/2022

Kontrolní závěr schvaluje:

Kolegium NKÚ

Kontrolní závěr vypracovává:

Ing. Michal Šmucr

* Označení kontrolovaných osob bude upřesněno změnou plánu kontrolní činnosti.
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Číslo kontrolní akce: 21/10
Předmět kontroly:
Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané
příspěvkové organizace Ministerstva kultury

Cíle kontroly:
Prověřit, zda vybrané příspěvkové organizace Ministerstva kultury hospodaří s majetkem
a peněžními prostředky státu účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy

Kontrolované osoby:
 Národní galerie v Praze;
 Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Časový plán:
 zahájení kontrolní akce:

04/2021

 předložení KZ ke schválení:

02/2022

Kontrolní závěr schvaluje:

Kolegium NKÚ

Kontrolní závěr vypracovává:

Ing. Roman Procházka

Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2021
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Číslo kontrolní akce: 21/11
Předmět kontroly:
Peněžní prostředky státu určené na přípravu, výstavbu a provozování dálnice D4
formou partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP)

Cíle kontroly:
Prověřit, zda příprava, výstavba a provozování dálnice D4 formou projektu PPP probíhají tak,
aby bylo zajištěno hospodárné, efektivní a účelné vynaložení peněžních prostředků

Kontrolované osoby:
 Ministerstvo dopravy;
 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha;
 Státní fond dopravní infrastruktury, Praha

Časový plán:
 zahájení kontrolní akce:

04/2021

 předložení KZ ke schválení:

01/2022

Kontrolní závěr schvaluje:

Kolegium NKÚ

Kontrolní závěr vypracovává:

Ing. Jan Málek
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Číslo kontrolní akce: 21/12
Předmět kontroly:
Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo financí

Cíle kontroly:
Prověřit, zda Ministerstvo financí hospodaří s majetkem a peněžními prostředky státu
hospodárně a v souladu s právními předpisy

Kontrolovaná osoba:
 Ministerstvo financí

Časový plán:
 zahájení kontrolní akce:

04/2021

 předložení KZ ke schválení:

02/2022

Kontrolní závěr schvaluje:

Kolegium NKÚ

Kontrolní závěr vypracovává:

RNDr. Vladimír Koníček

Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2021
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Číslo kontrolní akce: 21/13
Předmět kontroly:
Majetek a peněžní prostředky státu, s nimiž má právo hospodařit ČPP Transgas, s.p.

Cíle kontroly:
Prověřit, zda státní podnik ČPP Transgas hospodaří s majetkem a peněžními prostředky státu
účelně, hospodárně, efektivně a v souladu s právními předpisy a zda činí účinné kroky
k vypořádání a využití majetku zbylého po privatizaci, a současně ověřit, zda Ministerstvo
průmyslu a obchodu plní funkci zakladatele v souladu s právními předpisy

Kontrolované osoby:
 Ministerstvo průmyslu a obchodu;
 ČPP Transgas, s.p., Praha

Časový plán:
 zahájení kontrolní akce:

04/2021

 předložení KZ ke schválení:

12/2021

Kontrolní závěr schvaluje:

Kolegium NKÚ

Kontrolní závěr vypracovává:

Ing. Pavel Hrnčíř
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Číslo kontrolní akce: 21/14
Předmět kontroly:
Peněžní prostředky Integrovaného regionálního operačního programu určené na podporu
prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví

Cíle kontroly:
Prověřit, zda vybrané projekty Integrovaného regionálního operačního programu určené na
revitalizaci vybraných kulturních památek přispěly k zachování, ochraně a rozvoji potenciálu
kulturního dědictví a zda jsou schopny naplnit cíle programu účelně, hospodárně a v souladu
s právními předpisy

Kontrolované osoby:
 Ministerstvo pro místní rozvoj;
 Centrum pro regionální rozvoj České republiky, Praha;
 vybraní příjemci peněžních prostředků*

Časový plán:
 zahájení kontrolní akce:

05/2021

 předložení KZ ke schválení:

02/2022

Kontrolní závěr schvaluje:

Kolegium NKÚ

Kontrolní závěr vypracovává:

RNDr. Petr Neuvirt

* Označení kontrolovaných osob bude upřesněno změnou plánu kontrolní činnosti.
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Číslo kontrolní akce: 21/15
Předmět kontroly:
Peněžní prostředky státu a Evropské unie vynakládané na propagaci
tuzemských zemědělských produktů a potravin

Cíle kontroly:
Prověřit, zda jsou peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na podporu propagace
tuzemských zemědělských produktů a potravin poskytovány a čerpány v souladu s právními
předpisy, účelně a hospodárně

Kontrolované osoby:
 Ministerstvo zemědělství;
 Státní zemědělský intervenční fond, Praha;
 vybraní příjemci peněžních prostředků*

Časový plán:
 zahájení kontrolní akce:

05/2021

 předložení KZ ke schválení:

02/2022

Kontrolní závěr schvaluje:

Kolegium NKÚ

Kontrolní závěr vypracovává:

Ing. Josef Kubíček

* Označení kontrolovaných osob bude upřesněno změnou plánu kontrolní činnosti.
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Číslo kontrolní akce: 21/16
Předmět kontroly:
Peněžní prostředky státu vynakládané na účelovou podporu výzkumu a vývoje v kapitole
Ministerstva kultury

Cíle kontroly:
Prověřit, zda Ministerstvo kultury poskytuje peněžní prostředky na podporu aplikovaného
výzkumu účelně, efektivně a v souladu s právními předpisy a schválenými koncepcemi

Kontrolované osoby:
 Ministerstvo kultury;
 vybraní příjemci peněžních prostředků*

Časový plán:
 zahájení kontrolní akce:

05/2021

 předložení KZ ke schválení:

02/2022

Kontrolní závěr schvaluje:

Kolegium NKÚ

Kontrolní závěr vypracovává:

Ing. Roman Procházka

* Označení kontrolovaných osob bude upřesněno změnou plánu kontrolní činnosti.

Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2021

Číslo kontrolní akce: 21/17
Předmět kontroly:
Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na humanizaci
psychiatrické péče

Cíle kontroly:
Prověřit, zda peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na humanizaci
psychiatrické péče byly poskytovány a čerpány účelně, hospodárně a v souladu s právními
předpisy

Kontrolované osoby:
 Ministerstvo pro místní rozvoj;
 Ministerstvo zdravotnictví;
 vybraní příjemci peněžních prostředků*

Časový plán:
 zahájení kontrolní akce:

05/2021

 předložení KZ ke schválení:

03/2022

Kontrolní závěr schvaluje:

Kolegium NKÚ

Kontrolní závěr vypracovává:

Ing. Adolf Beznoska

* Označení kontrolovaných osob bude upřesněno změnou plánu kontrolní činnosti.
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Číslo kontrolní akce: 21/18
Předmět kontroly:
Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zahraničních věcí za rok 2020,
účetnictví Ministerstva zahraničních věcí za rok 2020 a údaje předkládané Ministerstvem
zahraničních věcí pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2020

Cíle kontroly:
Prověřit, zda Ministerstvo zahraničních věcí při sestavení závěrečného účtu a při vedení
účetnictví a předkládání údajů pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2020
postupovalo v souladu s příslušnými právními předpisy

Kontrolovaná osoba:
 Ministerstvo zahraničních věcí

Časový plán:
 zahájení kontrolní akce:

05/2021

 předložení KZ ke schválení:

03/2022

Kontrolní závěr schvaluje:

Kolegium NKÚ

Kontrolní závěr vypracovává:

Ing. Daniel Reisiegel, MPA

Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2021

Číslo kontrolní akce: 21/19
Předmět kontroly:
Peněžní prostředky státu vynakládané Ministerstvem obrany na pořizování a skladování
střeliva a munice

Cíle kontroly:
Prověřit, zda Ministerstvo obrany vynakládalo peněžní prostředky státu na pořizování
a skladování střeliva a munice v souladu s právními předpisy, hospodárně, efektivně
a účelně

Kontrolovaná osoba:
 Ministerstvo obrany

Časový plán:
 zahájení kontrolní akce:

05/2021

 předložení KZ ke schválení:

03/2022

Kontrolní závěr schvaluje:

Kolegium NKÚ

Kontrolní závěr vypracovává:

RNDr. Petr Neuvirt

21

22

Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2021

Číslo kontrolní akce: 21/20
Předmět kontroly:
Peněžní prostředky státu a Evropské unie vynakládané na informační systém ESF 2014+

Cíle kontroly:
Prověřit, zda peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na zajištění vývoje, rozvoje,
provozu a správy informačního systému ESF 2014+ jsou vynakládány účelně, hospodárně
a v souladu s právními předpisy

Kontrolované osoby:
 Ministerstvo práce a sociálních věcí;
 vybraní příjemci peněžních prostředků*

Časový plán:
 zahájení kontrolní akce:

06/2021

 předložení KZ ke schválení:

04/2022

Kontrolní závěr schvaluje:

Kolegium NKÚ

Kontrolní závěr vypracovává:

Ing. Adolf Beznoska

* Označení kontrolovaných osob bude upřesněno změnou plánu kontrolní činnosti.

Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2021

Číslo kontrolní akce: 21/21
Předmět kontroly:
Peněžní prostředky státu vynakládané na systém ochrany měkkých cílů

Cíle kontroly:
Prověřit, zda peněžní prostředky státu na systém ochrany měkkých cílů byly vynaloženy
a čerpány účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy

Kontrolované osoby:
 Ministerstvo kultury;
 Ministerstvo vnitra;
 Ministerstvo zdravotnictví;
 vybraní příjemci peněžních prostředků*

Časový plán:
 zahájení kontrolní akce:

08/2021

 předložení KZ ke schválení:

04/2022

Kontrolní závěr schvaluje:

Kolegium NKÚ

Kontrolní závěr vypracovává:

Ing. Jan Stárek

* Označení kontrolovaných osob bude upřesněno změnou plánu kontrolní činnosti.
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Číslo kontrolní akce: 21/22
Předmět kontroly:
Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie poskytované
na podporu sociálních podniků

Cíle kontroly:
Prověřit, zda peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na podporu
sociálních podniků byly poskytovány a čerpány účelně, efektivně a v souladu s právními
předpisy

Kontrolované osoby:
 Ministerstvo práce a sociálních věcí;
 Ministerstvo pro místní rozvoj;
 Centrum pro regionální rozvoj České republiky, Praha;
 vybraní příjemci peněžních prostředků*;
 vybrané zprostředkující subjekty*

Časový plán:
 zahájení kontrolní akce:

08/2021

 předložení KZ ke schválení:

05/2022

Kontrolní závěr schvaluje:

Kolegium NKÚ

Kontrolní závěr vypracovává:

Ing. Jan Kinšt

* Označení kontrolovaných osob bude upřesněno změnou plánu kontrolní činnosti.

Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2021

Číslo kontrolní akce: 21/23
Předmět kontroly:
Správa majetku zajištěného, zastaveného, zabraného, propadlého a prodaného
v trestním a daňovém řízení

Cíle kontroly:
Posoudit, zda správa majetku zajištěného, zastaveného, zabraného, propadlého
a prodaného v souvislosti s trestním a daňovým řízením je účelná a zda dotčené orgány
spravují tento majetek v souladu s právními předpisy

Kontrolované osoby:
 Generální finanční ředitelství, Praha;
 Generální ředitelství cel, Praha;
 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha;
 vybraná krajská ředitelství Policie ČR*;
 vybrané soudy*

Časový plán:
 zahájení kontrolní akce:

08/2021

 předložení KZ ke schválení:

06/2022

Kontrolní závěr schvaluje:

Kolegium NKÚ

Kontrolní závěr vypracovává:

Ing. Josef Kubíček

* Označení kontrolovaných osob bude upřesněno změnou plánu kontrolní činnosti.
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Číslo kontrolní akce: 21/24
Předmět kontroly:
Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zdravotnictví za rok 2021,
účetní závěrka Ministerstva zdravotnictví za rok 2021 a údaje předkládané
Ministerstvem zdravotnictví pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2021

Cíle kontroly:
Prověřit, zda Ministerstvo zdravotnictví při sestavení závěrečného účtu a při vedení
účetnictví a sestavení účetní závěrky a předkládání údajů pro hodnocení plnění státního
rozpočtu za rok 2021 postupovalo v souladu s příslušnými právními předpisy

Kontrolovaná osoba:
 Ministerstvo zdravotnictví

Časový plán:
 zahájení kontrolní akce:

08/2021

 předložení KZ ke schválení:

07/2022

Kontrolní závěr schvaluje:

Kolegium NKÚ

Kontrolní závěr vypracovává:

Ing. Jaromíra Steidlová

Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2021

Číslo kontrolní akce: 21/25
Předmět kontroly:
Účetní závěrka České rozvojové agentury za rok 2020 a údaje předkládané Českou
rozvojovou agenturou pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2020

Cíle kontroly:
Prověřit, zda Česká rozvojová agentura při vedení účetnictví, sestavení účetní závěrky
a předkládání údajů pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2020 postupovala
v souladu s příslušnými právními předpisy

Kontrolovaná osoba:
 Česká rozvojová agentura, Praha

Časový plán:
 zahájení kontrolní akce:

08/2021

 předložení KZ ke schválení:

05/2022

Kontrolní závěr schvaluje:

Kolegium NKÚ

Kontrolní závěr vypracovává:

Ing. Daniel Reisiegel, MPA
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Číslo kontrolní akce: 21/26
Předmět kontroly:
Majetek a peněžní prostředky státu, s nimiž má právo hospodařit
Státní tiskárna cenin, státní podnik

Cíle kontroly:
Prověřit, zda Státní tiskárna cenin, státní podnik, hospodaří s majetkem a peněžními
prostředky státu účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy

Kontrolovaná osoba:
 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

Časový plán:
 zahájení kontrolní akce:

09/2021

 předložení KZ ke schválení:

05/2022

Kontrolní závěr schvaluje:

Kolegium NKÚ

Kontrolní závěr vypracovává:

Ing. Daniel Reisiegel, MPA

Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2021

Číslo kontrolní akce: 21/27
Předmět kontroly:
Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo vnitra za rok 2021, účetnictví
Ministerstva vnitra za rok 2021 a údaje předkládané Ministerstvem vnitra pro hodnocení
plnění státního rozpočtu za rok 2021

Cíle kontroly:
Prověřit, zda Ministerstvo vnitra při sestavení závěrečného účtu a při vedení účetnictví
a předkládání údajů pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2021 postupovalo
v souladu s příslušnými právními předpisy

Kontrolovaná osoba:
 Ministerstvo vnitra

Časový plán:
 zahájení kontrolní akce:

09/2021

 předložení KZ ke schválení:

07/2022

Kontrolní závěr schvaluje:

Kolegium NKÚ

Kontrolní závěr vypracovává:

Ing. Jaromíra Steidlová
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Číslo kontrolní akce: 21/28
Předmět kontroly:
Elektronizace v resortu Ministerstva spravedlnosti

Cíle kontroly:
Prověřit hospodárnost a účelnost vynakládání peněžních prostředků na elektronizaci
v resortu Ministerstva spravedlnosti

Kontrolované osoby:
 Ministerstvo spravedlnosti;
 Probační a mediační služba, Praha

Časový plán:
 zahájení kontrolní akce:

09/2021

 předložení KZ ke schválení:

08/2022

Kontrolní závěr schvaluje:

Kolegium NKÚ

Kontrolní závěr vypracovává:

Ing. Roman Procházka

Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2021
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Číslo kontrolní akce: 21/29
Předmět kontroly:
Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na podporu rodinné politiky

Cíle kontroly:
Prověřit, zda peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie vynaložené na opatření
v oblasti rodinné politiky přispěly k realizaci stanovených cílů a zda byly vynaloženy
a čerpány v souladu s právními předpisy

Kontrolované osoby:
 Ministerstvo práce a sociálních věcí;
 Úřad práce České republiky, Praha;
 vybraní příjemci peněžních prostředků*

Časový plán:
 zahájení kontrolní akce:

10/2021

 předložení KZ ke schválení:

07/2022

Kontrolní závěr schvaluje:

Kolegium NKÚ

Kontrolní závěr vypracovává:

Ing. Jan Stárek

* Označení kontrolovaných osob bude upřesněno změnou plánu kontrolní činnosti.

32

Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2021

Číslo kontrolní akce: 21/30
Předmět kontroly:
Peněžní prostředky státního rozpočtu určené na účelovou podporu průmyslového výzkumu,
vývoje a inovací v rámci národních programů v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu

Cíle kontroly:
Prověřit, zda jsou peněžní prostředky určené na účelovou podporu průmyslového výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací z národních programů Ministerstva průmyslu a obchodu
poskytovány a čerpány účelně a efektivně

Kontrolované osoby:
 Ministerstvo průmyslu a obchodu;
 Technologická agentura ČR, Praha;
 vybraní příjemci peněžních prostředků*

Časový plán:
 zahájení kontrolní akce:

11/2021

 předložení KZ ke schválení:

07/2022

Kontrolní závěr schvaluje:

Kolegium NKÚ

Kontrolní závěr vypracovává:

Ing. Jan Kinšt

* Označení kontrolovaných osob bude upřesněno změnou plánu kontrolní činnosti.

Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2021

Číslo kontrolní akce: 21/31
Předmět kontroly:
Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie vynaložené na projekt
Metodická optimalizace a zefektivnění systému úhrad nemocniční péče v ČR

Cíle kontroly:
Prověřit, zda peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie vynaložené na projekt
Metodická optimalizace a zefektivnění systému úhrad nemocniční péče v ČR byly použity
účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy

Kontrolované osoby:
 Ministerstvo práce a sociálních věcí;
 Ministerstvo zdravotnictví;
 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha

Časový plán:
 zahájení kontrolní akce:

11/2021

 předložení KZ ke schválení:

09/2022

Kontrolní závěr schvaluje:

Kolegium NKÚ

Kontrolní závěr vypracovává:

Ing. Jan Stárek
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Číslo kontrolní akce: 21/32
Předmět kontroly:
Plnění příjmů státního rozpočtu v souvislosti se zavedením kontrolního hlášení
a elektronické evidence tržeb

Cíle kontroly:
Prověřit, zda jsou systémy kontrolního hlášení a elektronické evidence tržeb nastaveny
a využívány tak, aby přispívaly k naplnění cílů správy daní, a vyhodnotit jejich dopady
na příjmy státního rozpočtu

Kontrolované osoby:
 Ministerstvo financí;
 Generální finanční ředitelství, Praha;
 Generální ředitelství cel, Praha;
 vybrané celní úřady*;
 vybrané finanční úřady*

Časový plán:
 zahájení kontrolní akce:

11/2021

 předložení KZ ke schválení:

10/2022

Kontrolní závěr schvaluje:

Kolegium NKÚ

Kontrolní závěr vypracovává:

JUDr. Ing. Jiří Kalivoda

* Označení kontrolovaných osob bude upřesněno změnou plánu kontrolní činnosti.

Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2021

Číslo kontrolní akce: 21/33
Předmět kontroly:
Peněžní prostředky státu a Evropské unie vynakládané v resortu Ministerstva zemědělství
na podporu zpracování zemědělských produktů

Cíle kontroly:
Prověřit, zda peněžní prostředky státu a Evropské unie určené v resortu Ministerstva
zemědělství na podporu zpracování zemědělských produktů poskytují a čerpají
kontrolované osoby v souladu s právními předpisy, účelně a hospodárně

Kontrolované osoby:
 Ministerstvo zemědělství;
 Státní zemědělský intervenční fond, Praha;
 vybraní příjemci peněžních prostředků*

Časový plán:
 zahájení kontrolní akce:

11/2021

 předložení KZ ke schválení:

09/2022

Kontrolní závěr schvaluje:

Kolegium NKÚ

Kontrolní závěr vypracovává:

Ing. Pavel Hrnčíř

* Označení kontrolovaných osob bude upřesněno změnou plánu kontrolní činnosti.
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Upozornění:
Tato publikace zachycuje plán kontrolní činnosti k datu
schválení. Změny a doplnění plánu schválené na pozdějších
jednáních Kolegia NKÚ naleznete na webu NKÚ v rubrice
Publikace a dokumenty / Věstník.
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