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759Věstník	NKÚ,	plán	kontrolní	činnosti

Část A

Plán kontrolní činnosti

19/01	 Peněžní	prostředky	vynaložené	na	technickou	pomoc	z	operačního	programu	
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

19/02	 Majetek	a	peněžní	prostředky	státu	určené	na	zajištění	činnosti	 
Generálního	ředitelství	cel

19/03	 Závěrečný	účet	kapitoly	státního	rozpočtu	Ministerstvo kultury	za	rok	
2018,	účetní	závěrka	Ministerstva	kultury	za	rok	2018	a	údaje	předkládané	
Ministerstvem	kultury	pro	hodnocení	plnění	státního	rozpočtu	za	rok	2018

19/04	 Podpora	protipovodňových	opatření	

19/05	 Peněžní	prostředky	vynakládané	na	členství	ČR	v	mezinárodních	organizacích	
a	s	tím	související	činnosti

19/06	 Peněžní	prostředky	poskytované	k	zajištění	vzdělávání	pracovníků	
ve	zdravotnictví

19/07	 Majetek	a	peněžní	prostředky	státu,	se	kterými	je	příslušná	hospodařit	
Vězeňská	služba	České	republiky

19/08	 Závěrečný	účet	kapitoly	státního	rozpočtu	Ministerstvo dopravy	za	rok	
2018,	účetní	závěrka	Ministerstva	dopravy	za	rok	2018	a	údaje	předkládané	
Ministerstvem	dopravy	pro	hodnocení	plnění	státního	rozpočtu	za	rok	2018

19/09	 Ochrana	sbírek	muzejní	povahy	ve	vlastnictví	České	republiky

19/10	 Opravy	a	údržba	silničních	mostů

19/11	 Podpora	bezpečnostního	výzkumu	poskytovaná	z	rozpočtové	kapitoly	
Ministerstvo vnitra

19/12	 Prostředky	vybírané	na	základě	zákona	na	zákonné	pojištění	odpovědnosti	
zaměstnavatele	za	škodu	při	pracovním	úrazu	nebo	nemoci	z	povolání

19/13	 Obrněná	technika	Armády	České	republiky

19/14	 Zavedení	elektronických	občanských	průkazů	a	zajištění	elektronického	
přístupu	ke	službám	veřejné	správy

19/15	 Podpora	rozvoje	vysokorychlostního	přístupu	k	internetu	poskytovaná	
z	operačního	programu	Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

19/16	 Rekonstrukce	a	revitalizace	osobních	nádraží

19/17	 Peněžní	prostředky	státu	poskytnuté	na	podporu	zdravotnického	výzkumu

Kontrolní akce zařazené do plánu kontrolní činnosti na rok 2019
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19/18	 Podpory	poskytované	Podpůrným	a	garančním	rolnickým	a	lesnickým	
fondem,	a.s.

19/19	 Peněžní	prostředky	Evropské	unie	a	státního	rozpočtu	vynakládané	
na	podporu	společného	vzdělávání	žáků

19/20	 Vysokoškolské	vzdělávání	příslušníků	bezpečnostních	sborů	
a	vojáků	ozbrojených	sil

19/21	 Závěrečný	účet	kapitoly	státního	rozpočtu	Ministerstvo pro místní rozvoj  
za	rok	2018,	účetní	závěrka	Ministerstva	pro	místní	rozvoj	za	rok	2018	 
a	údaje	předkládané	Ministerstvem	pro	místní	rozvoj	pro	hodnocení	plnění	
státního	rozpočtu	za	rok	2018	

19/22	 Peněžní	prostředky	státu	určené	na	demolice	budov	v	sociálně	vyloučených	
lokalitách

19/23	 Podpora	zaměstnanosti	osob	starších	50	let	a	politiky	pozitivního	stárnutí	
z	operačního	programu	Zaměstnanost

19/24	 Hospodaření	Ústředního	kontrolního	a	zkušebního	ústavu	zemědělského	
s	majetkem	státu	a	s	prostředky	státního	rozpočtu	po	jeho	transformaci

19/25	 Majetek	a	peněžní	prostředky	státu,	se	kterými	je	příslušná	hospodařit	
Správa	úložišť	radioaktivních	odpadů

19/26	 Budování	kybernetické	bezpečnosti	eGovernmentu	České	republiky	

19/27	 Správa	pojistného	na	sociální	zabezpečení	a	státní	politiku	zaměstnanosti

19/28	 Peněžní	prostředky	vynakládané	na	vybrané	investiční	programy	
v	kapitole	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

19/29	 Účetní	závěrka	České	správy	sociálního	zabezpečení	za	rok	2019	a	údaje,	 
které	jsou	Českou	správou	sociálního	zabezpečení	předkládány	jako	podklad	
pro	hodnocení	plnění	státního	rozpočtu	za	rok	2019

19/30	 Uplatňování	principů	hospodárnosti,	účelnosti	a	efektivnosti	v	praxi	 
veřejného	nakupování	u	vybraných	organizací,	jejichž	zřizovatelem	je	
Ministerstvo	zdravotnictví

19/31	 Závěrečný	účet	kapitoly	státního	rozpočtu	Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy	za	rok	2019,	účetní	závěrka	Ministerstva	školství,	mládeže	
a	tělovýchovy	za	rok	2019	a	údaje	předkládané	Ministerstvem	školství,	 
mládeže	a	tělovýchovy	pro	hodnocení	plnění	státního	rozpočtu	za	rok	2019

19/32	 Správa	majetku	zajištěného,	zastaveného,	zabraného,	propadlého	a	prodaného	
v	trestním	a	daňovém	řízení

Plán kontrolní činnosti na rok 2019 schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 4/XIII/2018 
na svém XIII. jednání dne 15. října 2018.
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Číslo kontrolní akce: 19/01 

Předmět kontroly: 

Peněžní prostředky vynaložené na technickou pomoc z operačního programu 
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

Cíle kontroly: 

Prověřit, zda peněžní prostředky určené na technickou pomoc z operačního programu 
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost jsou vynakládány účelně a hospodárně 

Kontrolované osoby: 

 Ministerstvo průmyslu a obchodu;
 Agentura pro podnikání a inovace, Praha.

Časový plán: 

 zahájení kontrolní akce: 01/2019 
 předložení KZ ke schválení:  09/2019

Kontrolní závěr schvaluje:   Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Jan Kinšt  
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Číslo kontrolní akce: 19/02 
 

Předmět kontroly: 

Majetek a peněžní prostředky státu určené na zajištění činnosti Generálního ředitelství cel 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit, zda Generální ředitelství cel hospodaří s majetkem státu a s prostředky státního 
rozpočtu v souladu s právními předpisy, účelně a hospodárně 

 

Kontrolovaná osoba: 

 Generální ředitelství cel, Praha. 

 

Časový plán: 

 zahájení kontrolní akce:  02/2019 
 předložení KZ ke schválení:  11/2019 

 

Kontrolní závěr schvaluje:   Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Jan Stárek  
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Číslo kontrolní akce: 19/02 
 

Předmět kontroly: 

Majetek a peněžní prostředky státu určené na zajištění činnosti Generálního ředitelství cel 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit, zda Generální ředitelství cel hospodaří s majetkem státu a s prostředky státního 
rozpočtu v souladu s právními předpisy, účelně a hospodárně 

 

Kontrolovaná osoba: 

 Generální ředitelství cel, Praha. 

 

Časový plán: 

 zahájení kontrolní akce:  02/2019 
 předložení KZ ke schválení:  11/2019 

 

Kontrolní závěr schvaluje:   Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Jan Stárek  

Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2019   

 

Číslo kontrolní akce: 19/03 
 

Předmět kontroly: 

Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo kultury za rok 2018, účetní závěrka 
Ministerstva kultury za rok 2018 a údaje předkládané Ministerstvem kultury pro hodnocení 
plnění státního rozpočtu za rok 2018 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit, zda Ministerstvo kultury při sestavení závěrečného účtu a při vedení účetnictví 
a sestavení účetní závěrky a předkládání údajů pro hodnocení plnění státního rozpočtu 
za rok 2018 postupovalo v souladu s příslušnými právními předpisy 

 

Kontrolovaná osoba: 

 Ministerstvo kultury. 

 

Časový plán: 

 zahájení kontrolní akce:  02/2019 
 předložení KZ ke schválení:  11/2019 

 

Kontrolní závěr schvaluje:   Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  Ing. Jaromíra Steidlová  
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Číslo kontrolní akce: 19/04 
 

Předmět kontroly: 

Podpora protipovodňových opatření  

 

Cíle kontroly: 

Prověřit, zda jsou peněžní prostředky na protipovodňová opatření vynakládány účelně, 
hospodárně a v souladu s právními předpisy 

 

Kontrolované osoby: 

 Ministerstvo zemědělství; 
 Ministerstvo životního prostředí; 
 Státní fond životního prostředí České republiky, Praha; 
 Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové; 
 Povodí Odry, státní podnik, Ostrava; 
 Povodí Vltavy, státní podnik, Praha; 
 vybraní příjemci peněžních prostředků*. 

 

Časový plán: 

 zahájení kontrolní akce: 03/2019 
 předložení KZ ke schválení: 12/2019 

 

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: 19/04 
 

Předmět kontroly: 

Podpora protipovodňových opatření  

 

Cíle kontroly: 

Prověřit, zda jsou peněžní prostředky na protipovodňová opatření vynakládány účelně, 
hospodárně a v souladu s právními předpisy 

 

Kontrolované osoby: 

 Ministerstvo zemědělství; 
 Ministerstvo životního prostředí; 
 Státní fond životního prostředí České republiky, Praha; 
 Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové; 
 Povodí Odry, státní podnik, Ostrava; 
 Povodí Vltavy, státní podnik, Praha; 
 vybraní příjemci peněžních prostředků*. 

 

Časový plán: 

 zahájení kontrolní akce: 03/2019 
 předložení KZ ke schválení: 12/2019 

 

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 2019   

 

Číslo kontrolní akce: 19/05 
 

Předmět kontroly: 

Peněžní prostředky vynakládané na členství ČR v mezinárodních organizacích  
a s tím související činnosti 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit účelnost prostředků vynakládaných na členství ČR v mezinárodních organizacích 
a s tím související činnosti a identifikovat příčiny slabé výkonnosti zapojení ČR do 
mezinárodních organizací 

 

Kontrolované osoby: 

 Ministerstvo dopravy; 
 Ministerstvo obrany; 
 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; 
 Ministerstvo zahraničních věcí. 

 

Časový plán: 

 zahájení kontrolní akce: 03/2019 
 předložení KZ ke schválení: 01/2020 

 

Kontrolní závěr schvaluje:   Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  Ing. Josef Kubíček  
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Číslo kontrolní akce: 19/06 
 

Předmět kontroly: 

Peněžní prostředky poskytované k zajištění vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit poskytování a užití peněžních prostředků státu určených na vzdělávání pracovníků 
ve zdravotnictví z hlediska hospodárnosti, účelnosti a souladu s právními předpisy 

 

Kontrolované osoby: 

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; 
 Ministerstvo zdravotnictví; 
 Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha; 
 Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Brno; 
 vybraná zařízení akreditovaná k uskutečňování vzdělávacího programu*. 

 

Časový plán: 

 zahájení kontrolní akce: 04/2019 
 předložení KZ ke schválení: 02/2020 

 

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: 19/06 
 

Předmět kontroly: 

Peněžní prostředky poskytované k zajištění vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit poskytování a užití peněžních prostředků státu určených na vzdělávání pracovníků 
ve zdravotnictví z hlediska hospodárnosti, účelnosti a souladu s právními předpisy 

 

Kontrolované osoby: 

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; 
 Ministerstvo zdravotnictví; 
 Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha; 
 Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Brno; 
 vybraná zařízení akreditovaná k uskutečňování vzdělávacího programu*. 

 

Časový plán: 

 zahájení kontrolní akce: 04/2019 
 předložení KZ ke schválení: 02/2020 

 

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 2019   

 

Číslo kontrolní akce: 19/07 
 

Předmět kontroly: 

Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit Vězeňská služba 
České republiky 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit, zda Vězeňská služba České republiky hospodaří s majetkem a peněžními prostředky 
státu účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy a zda realizovaná opatření 
přispívají k hospodárnosti výdajů v této oblasti 

 

Kontrolované osoby: 

 Ministerstvo spravedlnosti; 
 Vězeňská služba České republiky, Praha. 

 

Časový plán: 

 zahájení kontrolní akce: 05/2019 
 předložení KZ ke schválení: 02/2020 

 

Kontrolní závěr schvaluje:   Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  Ing. Roman Procházka  
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Číslo kontrolní akce: 19/08 
 

Předmět kontroly: 

Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo dopravy za rok 2018, účetní závěrka 
Ministerstva dopravy za rok 2018 a údaje předkládané Ministerstvem dopravy pro 
hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2018 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit, zda Ministerstvo dopravy při sestavení závěrečného účtu a při vedení účetnictví 
a sestavení účetní závěrky a předkládání údajů pro hodnocení plnění státního rozpočtu 
za rok 2018 postupovalo v souladu s příslušnými právními předpisy 

 

Kontrolovaná osoba: 

 Ministerstvo dopravy. 

 

Časový plán: 

 zahájení kontrolní akce: 05/2019 
 předložení KZ ke schválení: 01/2020 

 

Kontrolní závěr schvaluje:   Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  Ing. Daniel Reisiegel, MPA 
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Číslo kontrolní akce: 19/08 
 

Předmět kontroly: 

Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo dopravy za rok 2018, účetní závěrka 
Ministerstva dopravy za rok 2018 a údaje předkládané Ministerstvem dopravy pro 
hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2018 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit, zda Ministerstvo dopravy při sestavení závěrečného účtu a při vedení účetnictví 
a sestavení účetní závěrky a předkládání údajů pro hodnocení plnění státního rozpočtu 
za rok 2018 postupovalo v souladu s příslušnými právními předpisy 

 

Kontrolovaná osoba: 

 Ministerstvo dopravy. 

 

Časový plán: 

 zahájení kontrolní akce: 05/2019 
 předložení KZ ke schválení: 01/2020 

 

Kontrolní závěr schvaluje:   Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  Ing. Daniel Reisiegel, MPA 

Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2019   

 

Číslo kontrolní akce: 19/09 
 

Předmět kontroly: 

Ochrana sbírek muzejní povahy ve vlastnictví České republiky 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit ochranu sbírek muzejní povahy ve vlastnictví České republiky z hlediska účelnosti 
a souladu s právními předpisy 

 

Kontrolované osoby: 

 Ministerstvo kultury; 
 vybraní správci sbírek muzejní povahy ve vlastnictví státu*. 

 

Časový plán: 

 zahájení kontrolní akce: 05/2019 
 předložení KZ ke schválení: 02/2020 

 

Kontrolní závěr schvaluje:   Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  JUDr. Ing. Jiří Kalivoda  

 

* Označení kontrolovaných osob bude upřesněno změnou plánu kontrolní činnosti. 
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Číslo kontrolní akce: 19/10 
 

Předmět kontroly: 

Opravy a údržba silničních mostů 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit, zda jsou peněžní prostředky určené na opravy a údržbu mostů dostatečné 
k udržení jejich vyhovujícího stavu a jsou vynakládány efektivně, účelně a hospodárně 

 

Kontrolované osoby: 

 Ministerstvo dopravy; 
 Ministerstvo pro místní rozvoj; 
 Centrum pro regionální rozvoj České republiky, Praha; 
 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha; 
 Státní fond dopravní infrastruktury, Praha; 
 vybraní příjemci peněžních prostředků*. 

 

Časový plán: 

 zahájení kontrolní akce: 05/2019 
 předložení KZ ke schválení: 03/2020 

 

Kontrolní závěr schvaluje:   Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Jan Málek  

 

* Označení kontrolovaných osob bude upřesněno změnou plánu kontrolní činnosti. 
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Číslo kontrolní akce: 19/10 
 

Předmět kontroly: 

Opravy a údržba silničních mostů 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit, zda jsou peněžní prostředky určené na opravy a údržbu mostů dostatečné 
k udržení jejich vyhovujícího stavu a jsou vynakládány efektivně, účelně a hospodárně 

 

Kontrolované osoby: 

 Ministerstvo dopravy; 
 Ministerstvo pro místní rozvoj; 
 Centrum pro regionální rozvoj České republiky, Praha; 
 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha; 
 Státní fond dopravní infrastruktury, Praha; 
 vybraní příjemci peněžních prostředků*. 

 

Časový plán: 

 zahájení kontrolní akce: 05/2019 
 předložení KZ ke schválení: 03/2020 

 

Kontrolní závěr schvaluje:   Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Jan Málek  

 

* Označení kontrolovaných osob bude upřesněno změnou plánu kontrolní činnosti. 

Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2019   

 

Číslo kontrolní akce: 19/11 
 

Předmět kontroly: 

Podpora bezpečnostního výzkumu poskytovaná z rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit, zda poskytování peněžních prostředků z rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra na 
projekty bezpečnostního výzkumu bylo hospodárné, efektivní a účelné a zda jejich výsledky 
přinesly maximální přínosy pro zajištění bezpečnosti státu 

 

Kontrolované osoby: 

 Ministerstvo vnitra; 
 vybraní příjemci peněžních prostředků*. 

 

Časový plán: 

 zahájení kontrolní akce:  05/2019 
 předložení KZ ke schválení:  02/2020 

 

Kontrolní závěr schvaluje:   Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Jan Kinšt  

 

* Označení kontrolovaných osob bude upřesněno změnou plánu kontrolní činnosti. 
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Číslo kontrolní akce: 19/12 
 

Předmět kontroly: 

Prostředky vybírané na základě zákona na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 
za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit funkčnost systému zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při 
pracovním úrazu nebo nemoci z povolání a jeho soulad s právními předpisy 

 

Kontrolované osoby: 

 Ministerstvo financí; 
 Ministerstvo práce a sociálních věcí; 
 Česká pojišťovna a.s., Praha; 
 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Praha. 

 

Časový plán: 

 zahájení kontrolní akce: 05/2019 
 předložení KZ ke schválení: 03/2020 

 

Kontrolní závěr schvaluje:   Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  Ing. Hana Hykšová  
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Číslo kontrolní akce: 19/12 
 

Předmět kontroly: 

Prostředky vybírané na základě zákona na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 
za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit funkčnost systému zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při 
pracovním úrazu nebo nemoci z povolání a jeho soulad s právními předpisy 

 

Kontrolované osoby: 

 Ministerstvo financí; 
 Ministerstvo práce a sociálních věcí; 
 Česká pojišťovna a.s., Praha; 
 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Praha. 

 

Časový plán: 

 zahájení kontrolní akce: 05/2019 
 předložení KZ ke schválení: 03/2020 

 

Kontrolní závěr schvaluje:   Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  Ing. Hana Hykšová  

Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2019   

 

Číslo kontrolní akce: 19/13 
 

Předmět kontroly: 

Obrněná technika Armády České republiky 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit, zda peněžní prostředky státního rozpočtu vyčleněné na realizaci jednotlivých 
investičních akcí a opravy a udržování obrněné techniky Armády ČR byly vynaloženy dle 
potřeb Armády ČR, v souladu s obecně platnými právními předpisy, účelně, hospodárně 
a efektivně ve stanovených termínech 

 

Kontrolovaná osoba: 

 Ministerstvo obrany. 

 

Časový plán: 

 zahájení kontrolní akce:  06/2019 
 předložení KZ ke schválení:  03/2020 

 

Kontrolní závěr schvaluje:   Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  RNDr. Petr Neuvirt  
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Číslo kontrolní akce: 19/14 
 

Předmět kontroly: 

Zavedení elektronických občanských průkazů a zajištění elektronického přístupu ke službám 
veřejné správy 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit hospodárnost a účelnost peněžních prostředků vynaložených na elektronizaci 
veřejné správy v souvislosti se zavedením elektronických občanských průkazů 

 

Kontrolované osoby: 

 Ministerstvo vnitra; 
 Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p., Praha; 
 Správa základních registrů, Praha. 

 

Časový plán: 

 zahájení kontrolní akce: 06/2019 
 předložení KZ ke schválení: 04/2020 

 

Kontrolní závěr schvaluje:   Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  Ing. Jan Vedral  
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Číslo kontrolní akce: 19/14 
 

Předmět kontroly: 

Zavedení elektronických občanských průkazů a zajištění elektronického přístupu ke službám 
veřejné správy 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit hospodárnost a účelnost peněžních prostředků vynaložených na elektronizaci 
veřejné správy v souvislosti se zavedením elektronických občanských průkazů 

 

Kontrolované osoby: 

 Ministerstvo vnitra; 
 Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p., Praha; 
 Správa základních registrů, Praha. 

 

Časový plán: 

 zahájení kontrolní akce: 06/2019 
 předložení KZ ke schválení: 04/2020 

 

Kontrolní závěr schvaluje:   Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  Ing. Jan Vedral  

Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2019   

 

Číslo kontrolní akce: 19/15 
 

Předmět kontroly: 

Podpora rozvoje vysokorychlostního přístupu k internetu poskytovaná z operačního 
programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit, zda podpora rozvoje vysokorychlostního přístupu k internetu z operačního 
programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost naplňuje stanovené cíle a zda jsou 
peněžní prostředky vynakládány účelně a hospodárně 

 

Kontrolované osoby: 

 Ministerstvo průmyslu a obchodu; 
 Agentura pro podnikání a inovace, Praha. 

 

Časový plán: 

 zahájení kontrolní akce: 07/2019 
 předložení KZ ke schválení: 04/2020 

 

Kontrolní závěr schvaluje:   Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  Ing. Pavel Hrnčíř  
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Číslo kontrolní akce: 19/16 
 

Předmět kontroly: 

Rekonstrukce a revitalizace osobních nádraží 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit, zda systém poskytování peněžních prostředků určených na rekonstrukci 
a revitalizaci osobních nádraží zajišťuje jejich účelné a hospodárné využití a naplňování 
stanovených cílů 

 

Kontrolované osoby: 

 Ministerstvo dopravy; 
 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha. 

 

Časový plán: 

 zahájení kontrolní akce: 07/2019 
 předložení KZ ke schválení: 04/2020 

 

Kontrolní závěr schvaluje:   Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  Ing. Jan Málek  
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Číslo kontrolní akce: 19/16 
 

Předmět kontroly: 

Rekonstrukce a revitalizace osobních nádraží 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit, zda systém poskytování peněžních prostředků určených na rekonstrukci 
a revitalizaci osobních nádraží zajišťuje jejich účelné a hospodárné využití a naplňování 
stanovených cílů 

 

Kontrolované osoby: 

 Ministerstvo dopravy; 
 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha. 

 

Časový plán: 

 zahájení kontrolní akce: 07/2019 
 předložení KZ ke schválení: 04/2020 

 

Kontrolní závěr schvaluje:   Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  Ing. Jan Málek  

Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2019   

 

Číslo kontrolní akce: 19/17 
 

Předmět kontroly: 

Peněžní prostředky státu poskytnuté na podporu zdravotnického výzkumu 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit poskytování a užití peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtové kapitoly 
Ministerstva zdravotnictví na podporu zdravotnického výzkumu a posoudit podporu 
z hlediska účelnosti, efektivnosti a souladu s právními předpisy 

 

Kontrolované osoby: 

 Ministerstvo zdravotnictví; 
 Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky, Praha; 
 vybraní příjemci peněžních prostředků*. 

 

Časový plán: 

 zahájení kontrolní akce: 07/2019 
 předložení KZ ke schválení: 05/2020 

 

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: 19/18 
 

Předmět kontroly: 

Podpory poskytované Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit, jak Ministerstvo zemědělství řídí činnost Podpůrného a garančního rolnického 
a lesnického fondu, a.s., a vyhodnotit systém poskytování podpor prostřednictvím tohoto 
fondu včetně nastavení podpor a podmínek pro jejich čerpání  

 

Kontrolované osoby: 

 Ministerstvo zemědělství; 
 Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., Praha. 

 

Časový plán: 

 zahájení kontrolní akce:  07/2019 
 předložení KZ ke schválení:  04/2020 

 

Kontrolní závěr schvaluje:   Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  Ing. Jan Kinšt  
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Číslo kontrolní akce: 19/18 
 

Předmět kontroly: 

Podpory poskytované Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit, jak Ministerstvo zemědělství řídí činnost Podpůrného a garančního rolnického 
a lesnického fondu, a.s., a vyhodnotit systém poskytování podpor prostřednictvím tohoto 
fondu včetně nastavení podpor a podmínek pro jejich čerpání  

 

Kontrolované osoby: 

 Ministerstvo zemědělství; 
 Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., Praha. 

 

Časový plán: 

 zahájení kontrolní akce:  07/2019 
 předložení KZ ke schválení:  04/2020 

 

Kontrolní závěr schvaluje:   Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  Ing. Jan Kinšt  

Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2019   

 

Číslo kontrolní akce: 19/19 
 

Předmět kontroly: 

Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu vynakládané na podporu společného 
vzdělávání žáků 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit, zda jsou peněžní prostředky EU a státního rozpočtu určené na podporu společného 
vzdělávání žáků poskytovány a používány účelně a hospodárně 

 

Kontrolované osoby: 

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; 
 Ministerstvo pro místní rozvoj; 
 Úřad vlády České republiky; 
 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA; 
 Národní institut pro další vzdělávání (zařízení pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků), Praha; 
 Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další 

vzdělávání pedagogických pracovníků, Praha; 
 vybraní příjemci peněžních prostředků*. 

 

Časový plán: 

 zahájení kontrolní akce:  07/2019 
 předložení KZ ke schválení:  05/2020 

 

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: 19/20 
 

Předmět kontroly: 

Vysokoškolské vzdělávání příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků ozbrojených sil 

 

Cíle kontroly: 

Posoudit, zda činnost Policejní akademie ČR a Univerzity obrany zabezpečuje vzdělávací 
potřeby Policie ČR a Armády ČR a zda hospodařily instituce při realizaci své činnosti 
s majetkem a peněžními prostředky státu v souladu s právními předpisy, účelně, hospodárně 
a efektivně 

 

Kontrolované osoby: 

 Ministerstvo obrany; 
 Ministerstvo vnitra; 
 Policejní akademie České republiky v Praze. 

 

Časový plán: 

 zahájení kontrolní akce: 09/2019 
 předložení KZ ke schválení: 05/2020 

 

Kontrolní závěr schvaluje:   Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  Ing. Jan Stárek  
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Číslo kontrolní akce: 19/20 
 

Předmět kontroly: 

Vysokoškolské vzdělávání příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků ozbrojených sil 

 

Cíle kontroly: 

Posoudit, zda činnost Policejní akademie ČR a Univerzity obrany zabezpečuje vzdělávací 
potřeby Policie ČR a Armády ČR a zda hospodařily instituce při realizaci své činnosti 
s majetkem a peněžními prostředky státu v souladu s právními předpisy, účelně, hospodárně 
a efektivně 

 

Kontrolované osoby: 

 Ministerstvo obrany; 
 Ministerstvo vnitra; 
 Policejní akademie České republiky v Praze. 

 

Časový plán: 

 zahájení kontrolní akce: 09/2019 
 předložení KZ ke schválení: 05/2020 

 

Kontrolní závěr schvaluje:   Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  Ing. Jan Stárek  

Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2019   

 

Číslo kontrolní akce: 19/21 
 

Předmět kontroly: 

Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj za rok 2018, 
účetní závěrka Ministerstva pro místní rozvoj za rok 2018 a údaje předkládané 
Ministerstvem pro místní rozvoj pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2018  

 

Cíle kontroly: 

Prověřit, zda Ministerstvo pro místní rozvoj při sestavení závěrečného účtu a při vedení 
účetnictví a sestavení účetní závěrky a předkládání údajů pro hodnocení plnění státního 
rozpočtu za rok 2018 postupovalo v souladu s příslušnými právními předpisy 

 

Kontrolovaná osoba: 

 Ministerstvo pro místní rozvoj. 

 

Časový plán: 

 zahájení kontrolní akce:  09/2019 
 předložení KZ ke schválení: 05/2020 

 

Kontrolní závěr schvaluje:   Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  Ing. Jaromíra Steidlová  
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Číslo kontrolní akce: 19/22 
 

Předmět kontroly: 

Peněžní prostředky státu určené na demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit, zda jsou peněžní prostředky z kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo pro místní 
rozvoj určené na demolice v sociálně vyloučených lokalitách poskytovány a používány účelně 
a hospodárně a v souladu s právními předpisy 

 

Kontrolované osoby: 

 Ministerstvo pro místní rozvoj; 
 vybraní příjemci peněžních prostředků*. 

 

Časový plán: 

 zahájení kontrolní akce: 09/2019 
 předložení KZ ke schválení: 06/2020 

 

Kontrolní závěr schvaluje:   Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  Ing. Hana Hykšová  

 

* Označení kontrolovaných osob bude upřesněno změnou plánu kontrolní činnosti. 
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Číslo kontrolní akce: 19/22 
 

Předmět kontroly: 

Peněžní prostředky státu určené na demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit, zda jsou peněžní prostředky z kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo pro místní 
rozvoj určené na demolice v sociálně vyloučených lokalitách poskytovány a používány účelně 
a hospodárně a v souladu s právními předpisy 

 

Kontrolované osoby: 

 Ministerstvo pro místní rozvoj; 
 vybraní příjemci peněžních prostředků*. 

 

Časový plán: 

 zahájení kontrolní akce: 09/2019 
 předložení KZ ke schválení: 06/2020 

 

Kontrolní závěr schvaluje:   Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  Ing. Hana Hykšová  

 

* Označení kontrolovaných osob bude upřesněno změnou plánu kontrolní činnosti. 

Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2019   

 

Číslo kontrolní akce: 19/23 
 

Předmět kontroly: 

Podpora zaměstnanosti osob starších 50 let a politiky pozitivního stárnutí z operačního 
programu Zaměstnanost 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit hospodaření s peněžními prostředky vynakládanými v souvislosti s podporou 
zaměstnanosti osob starších 50 let a v souvislosti s podporou politiky pozitivního stárnutí 
z operačního programu Zaměstnanost 

 

Kontrolované osoby: 

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

 

Časový plán: 

 zahájení kontrolní akce: 09/2019 
 předložení KZ ke schválení: 06/2020 

 

Kontrolní závěr schvaluje:   Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  Ing. Jan Vedral  

 

* Označení kontrolovaných osob bude upřesněno změnou plánu kontrolní činnosti. 
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Číslo kontrolní akce: 19/24 
 

Předmět kontroly: 

Hospodaření Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského s majetkem státu 
a s prostředky státního rozpočtu po jeho transformaci 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit, zda Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský nakládá s majetkem 
a peněžními prostředky státu účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy; ověřit, 
zda bylo transformací Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského a Státní 
rostlinolékařské správy dosaženo deklarovaných cílů 

 

Kontrolované osoby: 

 Ministerstvo zemědělství; 
 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno. 

 

Časový plán: 

 zahájení kontrolní akce: 09/2019 
 předložení KZ ke schválení: 07/2020 

 

Kontrolní závěr schvaluje:   Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  Ing. Pavel Hrnčíř  
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Číslo kontrolní akce: 19/24 
 

Předmět kontroly: 

Hospodaření Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského s majetkem státu 
a s prostředky státního rozpočtu po jeho transformaci 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit, zda Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský nakládá s majetkem 
a peněžními prostředky státu účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy; ověřit, 
zda bylo transformací Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského a Státní 
rostlinolékařské správy dosaženo deklarovaných cílů 

 

Kontrolované osoby: 

 Ministerstvo zemědělství; 
 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno. 

 

Časový plán: 

 zahájení kontrolní akce: 09/2019 
 předložení KZ ke schválení: 07/2020 

 

Kontrolní závěr schvaluje:   Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  Ing. Pavel Hrnčíř  

Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2019   

 

Číslo kontrolní akce: 19/25 
 

Předmět kontroly: 

Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit Správa úložišť 
radioaktivních odpadů 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit, zda Správa úložišť radioaktivních odpadů hospodaří s peněžními prostředky 
a majetkem státu v souladu s právními předpisy, účelně a hospodárně 

 

Kontrolované osoby: 

 Ministerstvo průmyslu a obchodu; 
 Správa úložišť radioaktivních odpadů, Praha. 

 

Časový plán: 

 zahájení kontrolní akce: 10/2019 
 předložení KZ ke schválení: 05/2020 

 

Kontrolní závěr schvaluje:   Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  RNDr. Hana Pýchová  
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Číslo kontrolní akce: 19/26 
 

Předmět kontroly: 

Budování kybernetické bezpečnosti eGovernmentu České republiky  

 

Cíle kontroly: 

Prověřit, zda činnosti hlavních subjektů podílejících se na zajištění kybernetické bezpečnosti 
eGovernmentu ČR a míra efektivity jejich vzájemné spolupráce vedou k jejímu zvyšování 
ve smyslu cílů a aktivit definovaných Národní strategií kybernetické bezpečnosti 2015–2020 
a Akčního plánu ke strategii 2015–2020 

 

Kontrolované osoby: 

 Ministerstvo vnitra; 
 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, Brno. 

 

Časový plán: 

 zahájení kontrolní akce: 10/2019 
 předložení KZ ke schválení: 08/2020 

 

Kontrolní závěr schvaluje:   Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  Ing. Roman Procházka  



Věstník NKÚ, plán kontrolní činnosti 787  Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2019 

 

Číslo kontrolní akce: 19/26 
 

Předmět kontroly: 

Budování kybernetické bezpečnosti eGovernmentu České republiky  

 

Cíle kontroly: 

Prověřit, zda činnosti hlavních subjektů podílejících se na zajištění kybernetické bezpečnosti 
eGovernmentu ČR a míra efektivity jejich vzájemné spolupráce vedou k jejímu zvyšování 
ve smyslu cílů a aktivit definovaných Národní strategií kybernetické bezpečnosti 2015–2020 
a Akčního plánu ke strategii 2015–2020 

 

Kontrolované osoby: 

 Ministerstvo vnitra; 
 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, Brno. 

 

Časový plán: 

 zahájení kontrolní akce: 10/2019 
 předložení KZ ke schválení: 08/2020 

 

Kontrolní závěr schvaluje:   Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  Ing. Roman Procházka  

Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2019   

 

Číslo kontrolní akce: 19/27 
 

Předmět kontroly: 

Správa pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit, zda orgány správy sociálního zabezpečení při výběru a správě pojistného postupují 
v souladu s právními předpisy, a vyhodnotit efektivnost této správy včetně souvisejících 
výdajů 

 

Kontrolované osoby: 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí; 
 Česká správa sociálního zabezpečení, Praha. 

 

Časový plán: 

 zahájení kontrolní akce: 10/2019 
 předložení KZ ke schválení: 09/2020 

 

Kontrolní závěr schvaluje:   Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  JUDr. Ing. Jiří Kalivoda  
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Číslo kontrolní akce: 19/28 
 

Předmět kontroly: 

Peněžní prostředky vynakládané na vybrané investiční programy v kapitole  
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit poskytování a užití peněžních prostředků státu vynakládaných Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy na vybrané programy reprodukce majetku z hlediska 
účelnosti, hospodárnosti a souladu s právními předpisy 

 

Kontrolované osoby: 

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; 
 vybraní příjemci peněžních prostředků*. 

 

Časový plán: 

 zahájení kontrolní akce: 10/2019 
 předložení KZ ke schválení: 08/2020 

 

Kontrolní závěr schvaluje:   Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  Ing. Pavel Hrnčíř  

 

* Označení kontrolovaných osob bude upřesněno změnou plánu kontrolní činnosti. 
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Číslo kontrolní akce: 19/28 
 

Předmět kontroly: 

Peněžní prostředky vynakládané na vybrané investiční programy v kapitole  
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit poskytování a užití peněžních prostředků státu vynakládaných Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy na vybrané programy reprodukce majetku z hlediska 
účelnosti, hospodárnosti a souladu s právními předpisy 

 

Kontrolované osoby: 

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; 
 vybraní příjemci peněžních prostředků*. 

 

Časový plán: 

 zahájení kontrolní akce: 10/2019 
 předložení KZ ke schválení: 08/2020 

 

Kontrolní závěr schvaluje:   Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  Ing. Pavel Hrnčíř  

 

* Označení kontrolovaných osob bude upřesněno změnou plánu kontrolní činnosti. 

Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2019   

 

Číslo kontrolní akce: 19/29 
 

Předmět kontroly: 

Účetní závěrka České správy sociálního zabezpečení za rok 2019 a údaje, které jsou Českou 
správou sociálního zabezpečení předkládány jako podklad pro hodnocení plnění státního 
rozpočtu za rok 2019 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit, zda Česká správa sociálního zabezpečení při vedení účetnictví, sestavení účetní 
závěrky a předkládání údajů pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2019 
postupovala v souladu s příslušnými právními předpisy 

 

Kontrolovaná osoba: 

 Česká správa sociálního zabezpečení, Praha. 

 

Časový plán: 

 zahájení kontrolní akce: 10/2019 
 předložení KZ ke schválení: 07/2020 

 

Kontrolní závěr schvaluje:   Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  Ing. Daniel Reisiegel, MPA 
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Číslo kontrolní akce: 19/30 
 

Předmět kontroly: 

Uplatňování principů hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti v praxi veřejného nakupování 
u vybraných organizací, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit, zda vybrané organizace v oblasti veřejného nakupování uplatňují v praxi principy 
hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti 

 

Kontrolované osoby: 

 Ministerstvo zdravotnictví; 
 Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě; 
 Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem. 

 

Časový plán: 

 zahájení kontrolní akce: 11/2019 
 předložení KZ ke schválení: 07/2020 

 

Kontrolní závěr schvaluje:   Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  JUDr. Ing. Jiří Kalivoda  
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Číslo kontrolní akce: 19/30 
 

Předmět kontroly: 

Uplatňování principů hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti v praxi veřejného nakupování 
u vybraných organizací, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit, zda vybrané organizace v oblasti veřejného nakupování uplatňují v praxi principy 
hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti 

 

Kontrolované osoby: 

 Ministerstvo zdravotnictví; 
 Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě; 
 Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem. 

 

Časový plán: 

 zahájení kontrolní akce: 11/2019 
 předložení KZ ke schválení: 07/2020 

 

Kontrolní závěr schvaluje:   Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  JUDr. Ing. Jiří Kalivoda  

Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2019   

 

Číslo kontrolní akce: 19/31 
 

Předmět kontroly: 

Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
za rok 2019, účetní závěrka Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2019 a údaje 
předkládané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro hodnocení plnění státního 
rozpočtu za rok 2019  

 

Cíle kontroly: 

Prověřit, zda Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy při sestavení závěrečného účtu 
a při vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky a předkládání údajů pro hodnocení plnění 
státního rozpočtu za rok 2019 postupovalo v souladu s příslušnými právními předpisy 

 

Kontrolovaná osoba: 

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 

 

Časový plán: 

 zahájení kontrolní akce: 11/2019 
 předložení KZ ke schválení: 08/2020 

 

Kontrolní závěr schvaluje:   Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  Ing. Jan Vedral  
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Číslo kontrolní akce: 19/32 
 

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: 

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

 

Časový plán: 

 zahájení kontrolní akce: 11/2019 
 předložení KZ ke schválení: 12/2020 

 

Kontrolní závěr schvaluje:   Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  Ing. Josef Kubíček  

 

* Označení kontrolovaných osob bude upřesněno změnou plánu kontrolní činnosti. 



Věstník NKÚ, plán kontrolní činnosti 793  Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2019 

 

Číslo kontrolní akce: 19/32 
 

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: 

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

 

Časový plán: 

 zahájení kontrolní akce: 11/2019 
 předložení KZ ke schválení: 12/2020 

 

Kontrolní závěr schvaluje:   Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  Ing. Josef Kubíček  

 

* Označení kontrolovaných osob bude upřesněno změnou plánu kontrolní činnosti. 
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