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Věstník NKÚ, plán kontrolní činnosti

Část A

Plán kontrolní činnosti

875

Kontrolní akce zařazené do plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2020

20/01	 Správa	pojistného	na	sociální	zabezpečení	a	státní	politiku	zaměstnanosti

20/02	 Majetek	a	peněžní	prostředky	státu,	se	kterými	je	příslušný	hospodařit	 
Úřad	pro	zastupování	státu	ve	věcech	majetkových

20/03	 Pořizování	výzbroje	Armádou	České	republiky

20/04	 Intervence	k	zajištění	udržitelné	jakosti	vod

20/05	 Podpora	energetických	úspor	u	veřejných	budov

20/06	 Peněžní	prostředky	státu	poskytované	veřejným	vysokým	školám

20/07	 Peněžní	prostředky	vynakládané	na	informační	a	komunikační	technologie	 
v	resortu	Ministerstva	zemědělství

20/08	 Závěrečný	účet	kapitoly	státního	rozpočtu	Ministerstvo průmyslu a obchodu  
za	rok	2019,	účetní	závěrka	Ministerstva	průmyslu	a	obchodu	za	rok	2019	 
a	údaje	předkládané	Ministerstvem	průmyslu	a	obchodu	 
pro	hodnocení	plnění	státního	rozpočtu

20/09	 Hospodaření	vybraných	organizací	v	resortu	Ministerstva	pro	místní	rozvoj

20/10	 Peněžní	prostředky	státu	vynakládané	na	plnění	vybraných	cílů	 
migrační	politiky	České	republiky

20/11	 Výstavba	a	údržba	cyklistické	infrastruktury

20/12	 Peněžní	prostředky	státu	poskytované	na	programy	protidrogové	politiky

20/13	 Investiční	pobídky

20/14	 Podpora	využívání	veřejné	hromadné	dopravy	ve	městech	v	elektrické	trakci	 
z	operačního	programu	Doprava 2014–2020

20/15	 Závěrečný	účet	kapitoly	státního	rozpočtu	Kancelář veřejného ochránce práv  
za	rok	2019,	účetní	závěrka	Kanceláře	veřejného	ochránce	práv	za	rok	2019	 
a	údaje	předkládané	Kanceláří	veřejného	ochránce	práv	 
pro	hodnocení	plnění	státního	rozpočtu	za	rok	2019

20/16	 Majetek	a	peněžní	prostředky	státu,	se	kterými	je	příslušná	hospodařit	 
příspěvková	organizace	Národní	památkový	ústav

20/17	 Projekty	a	aktivity	k	zajištění	modernizace	veřejné	správy	a	k	optimalizaci	 
výkonu	vybraných	agend
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20/18	 Peněžní	prostředky	Evropské	unie	určené	k	plnění	národních	cílů	 
strategie	Evropa 2020

20/19	 Opatření	ke	snížení	energetické	náročnosti	bytových	domů	 
podporovaná	z	Integrovaného regionálního operačního programu  
a	z	programu	Nová zelená úsporám

20/20	 Peněžní	prostředky	operačního	programu	Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost	poskytované	malým	a	středním	podnikatelům	 
na	poradenství,	marketing	a	vzdělávání

20/21	 Majetek	a	peněžní	prostředky	státu,	se	kterými	je	příslušné	hospodařit	 
Generální	finanční	ředitelství

20/22	 Peněžní	prostředky	státu	na	investice	v	oblasti	sociálních	služeb

20/23	 Peněžní	prostředky	státního	rozpočtu	a	Evropské	unie	poskytované	 
na	potravinovou	pomoc	nejchudším	osobám	a	na	opatření	 
ke	snižování	plýtvání	s	potravinami

20/24	 Prostředky	vybírané	na	základě	zákona	ve	prospěch	 
Všeobecné	zdravotní	pojišťovny	České	republiky

20/25	 Závěrečný	účet	kapitoly	státního	rozpočtu	Ministerstvo spravedlnosti  
za	rok	2020,	účetní	závěrka	Ministerstva	spravedlnosti	za	rok	2020	 
a	údaje	předkládané	Ministerstvem	spravedlnosti	pro	hodnocení	 
plnění	státního	rozpočtu	za	rok	2020

20/26	 Účetní	závěrka	Úřadu	práce	České	republiky	za	rok	2020,	 
údaje	předkládané	Úřadem	práce	České	republiky	pro	hodnocení	 
plnění	státního	rozpočtu	za	rok	2020

20/27	 Majetek	a	peněžní	prostředky	státu	určené	na	zajištění	činnosti	 
Generální	inspekce	bezpečnostních	sborů

20/28	 Elektronizace	v	resortu	Ministerstva	spravedlnosti

20/29	 Majetek	a	peněžní	prostředky	státu	určené	na	zajištění	činnosti	 
Vojenského	zpravodajství	České	republiky

20/30	 Vybraný	majetek	a	peněžní	prostředky	státu,	se	kterými	je	příslušné	hospodařit	
Ministerstvo	zahraničních	věcí

20/31	 Správa	silniční	daně

Plán kontrolní činnosti na rok 2020 schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 5/XV/2019 
na svém XV. jednání dne 14. října 2019.
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Číslo kontrolní akce: 20/01 
 

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: 01/2020 
 předložení KZ ke schválení:  11/2020 

 

Kontrolní závěr schvaluje:  Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  JUDr. Ing. Jiří Kalivoda 
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Číslo kontrolní akce: 20/02 
 

Předmět kontroly: 

Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit, zda Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových hospodařil s majetkem 
a peněžními prostředky státu hospodárně, efektivně a v souladu s právními předpisy  

 

Kontrolovaná osoba: 

 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha 

 

Časový plán: 

 zahájení kontrolní akce:  01/2020 
 předložení KZ ke schválení:  11/2020 

 

Kontrolní závěr schvaluje:  Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává: RNDr. Vladimír Koníček 
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Číslo kontrolní akce: 20/02 
 

Předmět kontroly: 

Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit, zda Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových hospodařil s majetkem 
a peněžními prostředky státu hospodárně, efektivně a v souladu s právními předpisy  

 

Kontrolovaná osoba: 

 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha 

 

Časový plán: 

 zahájení kontrolní akce:  01/2020 
 předložení KZ ke schválení:  11/2020 

 

Kontrolní závěr schvaluje:  Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává: RNDr. Vladimír Koníček 
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Číslo kontrolní akce: 20/03 
 

Předmět kontroly: 

Pořizování výzbroje Armádou České republiky 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit, zda je systém pořizování výzbroje hospodárný a účelný, umožňuje dodat vojenskou 
výzbroj Armádě České republiky v souladu s právními předpisy a s požadovanými parametry, 
v požadovaném čase a kvalitě, při dodržení pravidla dosažení nejlepší hodnoty za 
přiměřenou cenu 

 

Kontrolovaná osoba: 

 Ministerstvo obrany 

 

Časový plán: 

 zahájení kontrolní akce:  01/2020 
 předložení KZ ke schválení:  10/2020 

 

Kontrolní závěr schvaluje:  Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  Ing. Roman Procházka 
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Číslo kontrolní akce: 20/04 
 

Předmět kontroly: 

Intervence k zajištění udržitelné jakosti vod 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit účelnost a efektivnost peněžních prostředků určených na intervence k zajištění 
udržitelné jakosti vod a eliminaci znečištění v důsledku antropogenních vlivů 

 

Kontrolované osoby: 

 Ministerstvo zdravotnictví 

 Ministerstvo zemědělství 

 Ministerstvo životního prostředí 

 Český hydrometeorologický ústav, Praha 

 

Časový plán: 

 zahájení kontrolní akce: 02/2020 
 předložení KZ ke schválení: 02/2021 

 

Kontrolní závěr schvaluje:  Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  RNDr. Petr Neuvirt  
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Číslo kontrolní akce: 20/04 
 

Předmět kontroly: 

Intervence k zajištění udržitelné jakosti vod 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit účelnost a efektivnost peněžních prostředků určených na intervence k zajištění 
udržitelné jakosti vod a eliminaci znečištění v důsledku antropogenních vlivů 

 

Kontrolované osoby: 

 Ministerstvo zdravotnictví 

 Ministerstvo zemědělství 

 Ministerstvo životního prostředí 

 Český hydrometeorologický ústav, Praha 

 

Časový plán: 

 zahájení kontrolní akce: 02/2020 
 předložení KZ ke schválení: 02/2021 

 

Kontrolní závěr schvaluje:  Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  RNDr. Petr Neuvirt  
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Číslo kontrolní akce: 20/05 
 

Předmět kontroly: 

Podpora energetických úspor u veřejných budov  

 

Cíle kontroly: 

Prověřit, zda peněžní prostředky určené na podporu energetických úspor u veřejných budov 
byly vynakládány v souladu s právními předpisy a zda přispěly k naplňování cílů stanovených 
evropskými a národními předpisy 

 

Kontrolované osoby: 

 Ministerstvo průmyslu a obchodu 

 Ministerstvo životního prostředí 

 Státní fond životního prostředí České republiky, Praha 

 vybraní příjemci peněžních prostředků* 

 

Časový plán: 

 zahájení kontrolní akce: 02/2020 
 předložení KZ ke schválení: 11/2020 

 

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: 20/06 
 

Předmět kontroly: 

Peněžní prostředky státu poskytované veřejným vysokým školám 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit, zda dosavadní způsob financování veřejných vysokých škol motivuje vysoké školy 
ke zvyšování kvality jejich činnosti a je zacílen na naplňování státem stanovených potřeb 

 

Kontrolované osoby: 

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

 vybrané veřejné vysoké školy* 

 

Časový plán: 

 zahájení kontrolní akce: 03/2020 
 předložení KZ ke schválení: 01/2021 

 

Kontrolní závěr schvaluje:  Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  RNDr. Petr Neuvirt 

 

* Označení kontrolovaných osob bude upřesněno změnou plánu kontrolní činnosti. 



Věstník NKÚ, plán kontrolní činnosti 8838   Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2020 

 

Číslo kontrolní akce: 20/06 
 

Předmět kontroly: 

Peněžní prostředky státu poskytované veřejným vysokým školám 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit, zda dosavadní způsob financování veřejných vysokých škol motivuje vysoké školy 
ke zvyšování kvality jejich činnosti a je zacílen na naplňování státem stanovených potřeb 

 

Kontrolované osoby: 

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

 vybrané veřejné vysoké školy* 

 

Časový plán: 

 zahájení kontrolní akce: 03/2020 
 předložení KZ ke schválení: 01/2021 

 

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: 20/07 
 

Předmět kontroly: 

Peněžní prostředky vynakládané na informační a komunikační technologie v resortu 
Ministerstva zemědělství 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit, zda Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond vynakládají 
prostředky státního rozpočtu na pořízení, provoz a rozvoj informačních a komunikačních 
technologií účelně a hospodárně 

 

Kontrolované osoby: 

 Ministerstvo zemědělství 

 Státní zemědělský intervenční fond, Praha 

 

Časový plán: 

 zahájení kontrolní akce: 03/2020 
 předložení KZ ke schválení: 02/2021 

 

Kontrolní závěr schvaluje:  Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  Ing. Jan Vedral 
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Číslo kontrolní akce: 20/08 
 

Předmět kontroly: 

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

 

Cíle kontroly: 

Prověřit, zda Ministerstvo průmyslu a obchodu 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 průmyslu a obchodu 

 

Časový plán: 

 zahájení kontrolní akce: 04/2020 
 předložení KZ ke schválení: 12/2020 

 

Kontrolní závěr schvaluje:  Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  Ing. Jaromíra Steidlová  
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Číslo kontrolní akce: 20/08 
 

Předmět kontroly: 

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

 

Cíle kontroly: 

Prověřit, zda Ministerstvo průmyslu a obchodu 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 průmyslu a obchodu 

 

Časový plán: 

 zahájení kontrolní akce: 04/2020 
 předložení KZ ke schválení: 12/2020 

 

Kontrolní závěr schvaluje:  Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  Ing. Jaromíra Steidlová  
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Číslo kontrolní akce: 20/09 
 

Předmět kontroly: 

Hospodaření vybraných organizací 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 v souladu s právními předpisy, účelně 
a hospodárně 

 

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: 04/2020 
 předložení KZ ke schválení: 01/2021 

 

Kontrolní závěr schvaluje:  Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  Ing. Josef Kubíček 
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Číslo kontrolní akce: 20/10 
 

Předmět kontroly: 

Peněžní prostředky státu vynakládané na plnění vybraných cílů migrační politiky České 
republiky 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit, zda Ministerstvo vnitra vynaložilo peněžní prostředky státu na plnění vybraných 
cílů migrační politiky České republiky hospodárně a efektivně a zda realizace aktivit 
a projektů přispěla k plnění stanovených cílů 

 

Kontrolované osoby: 

 Ministerstvo vnitra 

 Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra, Praha 

 vybraní příjemci peněžních prostředků* 

 

Časový plán: 

 zahájení kontrolní akce: 04/2020 
 předložení KZ ke schválení: 01/2021 

 

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: 20/10 
 

Předmět kontroly: 

Peněžní prostředky státu vynakládané na plnění vybraných cílů migrační politiky České 
republiky 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit, zda Ministerstvo vnitra vynaložilo peněžní prostředky státu na plnění vybraných 
cílů migrační politiky České republiky hospodárně a efektivně a zda realizace aktivit 
a projektů přispěla k plnění stanovených cílů 

 

Kontrolované osoby: 

 Ministerstvo vnitra 

 Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra, Praha 

 vybraní příjemci peněžních prostředků* 

 

Časový plán: 

 zahájení kontrolní akce: 04/2020 
 předložení KZ ke schválení: 01/2021 

 

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: 20/11 
 

Předmět kontroly: 

Výstavba a údržba cyklistické infrastruktury 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit plnění záměrů Národní strategie cyklistické dopravy České republiky a hospodárnost 
a účelnost peněžních prostředků vynakládaných na výstavbu a údržbu cyklistické 
infrastruktury 

 

Kontrolované osoby: 

 Ministerstvo dopravy 

 Ministerstvo pro místní rozvoj 

 Centrum pro regionální rozvoj České republiky, Praha 

 Státní fond dopravní infrastruktury, Praha 

 vybraní příjemci peněžních prostředků* 

 

Časový plán: 

 zahájení kontrolní akce:  04/2020 
 předložení KZ ke schválení:  01/2021 

 

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: 20/12 
 

Předmět kontroly: 

Peněžní prostředky státu poskytované na programy protidrogové politiky 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit, zda prostředky určené na programy protidrogové politiky byly vynakládány účelně, 
a přispívaly tak k naplňování cílů stanovených pro tuto oblast 

 

Kontrolované osoby: 

 Ministerstvo spravedlnosti 

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

 Ministerstvo zdravotnictví 

 Úřad vlády České republiky 

 vybraní příjemci peněžních prostředků* 

 

Časový plán: 

 zahájení kontrolní akce: 04/2020 
 předložení KZ ke schválení: 03/2021 

 

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: 20/12 
 

Předmět kontroly: 

Peněžní prostředky státu poskytované na programy protidrogové politiky 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit, zda prostředky určené na programy protidrogové politiky byly vynakládány účelně, 
a přispívaly tak k naplňování cílů stanovených pro tuto oblast 

 

Kontrolované osoby: 

 Ministerstvo spravedlnosti 

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

 Ministerstvo zdravotnictví 

 Úřad vlády České republiky 

 vybraní příjemci peněžních prostředků* 

 

Časový plán: 

 zahájení kontrolní akce: 04/2020 
 předložení KZ ke schválení: 03/2021 

 

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: 20/13 
 

Předmět kontroly: 

Investiční pobídky 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit, zda systém poskytování investičních pobídek určených zahraničním a tuzemským 
subjektům přináší deklarované přínosy a zda jsou tyto přínosy průkazné 

 

Kontrolované osoby: 

 Ministerstvo průmyslu a obchodu 

 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Praha 

 

Časový plán: 

 zahájení kontrolní akce:  06/2020 
 předložení KZ ke schválení:  01/2021 

 

Kontrolní závěr schvaluje:  Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  Ing. Adolf Beznoska 
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Číslo kontrolní akce: 20/14 
 

Předmět kontroly: 

Podpora využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci z operačního 
programu Doprava 2014–2020 
 

Cíle kontroly: 

Prověřit, zda jsou peněžní prostředky v rámci podpory veřejné hromadné dopravy ve 
městech v elektrické trakci z operačního programu Doprava 2014–2020 poskytovány 
a čerpány efektivně, účelně a hospodárně 

 

Kontrolované osoby: 

 Ministerstvo dopravy 

 vybraní příjemci peněžních prostředků* 

 

Časový plán: 

 zahájení kontrolní akce: 06/2020 
 předložení KZ ke schválení: 03/2021 

 

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: 20/14 
 

Předmět kontroly: 

Podpora využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci z operačního 
programu Doprava 2014–2020 
 

Cíle kontroly: 

Prověřit, zda jsou peněžní prostředky v rámci podpory veřejné hromadné dopravy ve 
městech v elektrické trakci z operačního programu Doprava 2014–2020 poskytovány 
a čerpány efektivně, účelně a hospodárně 

 

Kontrolované osoby: 

 Ministerstvo dopravy 

 vybraní příjemci peněžních prostředků* 

 

Časový plán: 

 zahájení kontrolní akce: 06/2020 
 předložení KZ ke schválení: 03/2021 

 

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: 20/15 
 

Předmět kontroly: 

Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Kancelář veřejného ochránce práv za rok 2019, 
účetní závěrka Kanceláře veřejného ochránce práv za rok 2019 a údaje předkládané 
Kanceláří veřejného ochránce práv pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2019 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit, zda Kancelář veřejného ochránce práv při sestavení závěrečného účtu a při vedení 
účetnictví a sestavení účetní závěrky a předkládání údajů pro hodnocení plnění státního 
rozpočtu za rok 2019 postupovala v souladu s příslušnými právními předpisy 

 

Kontrolovaná osoba: 

 Kancelář veřejného ochránce práv, Brno 

 

Časový plán: 

 zahájení kontrolní akce: 06/2020 
 předložení KZ ke schválení: 03/2021 

 

Kontrolní závěr schvaluje:  Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  Ing. Jan Vedral 
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Číslo kontrolní akce: 20/16 
 

Předmět kontroly: 

Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit příspěvková 
organizace Národní památkový ústav 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit, zda příspěvková organizace Národní památkový ústav hospodaří s majetkem 
a peněžními prostředky státu účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy 

 

Kontrolovaná osoba: 

 Národní památkový ústav, Praha 

 

Časový plán: 

 zahájení kontrolní akce: 06/2020 
 předložení KZ ke schválení: 04/2021 

 

Kontrolní závěr schvaluje:  Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  RNDr. Vladimír Koníček 
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Číslo kontrolní akce: 20/16 
 

Předmět kontroly: 

Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit příspěvková 
organizace Národní památkový ústav 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit, zda příspěvková organizace Národní památkový ústav hospodaří s majetkem 
a peněžními prostředky státu účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy 

 

Kontrolovaná osoba: 

 Národní památkový ústav, Praha 

 

Časový plán: 

 zahájení kontrolní akce: 06/2020 
 předložení KZ ke schválení: 04/2021 

 

Kontrolní závěr schvaluje:  Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  RNDr. Vladimír Koníček 
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Číslo kontrolní akce: 20/17 
 

Předmět kontroly: 

Projekty a aktivity k zajištění modernizace veřejné správy a k optimalizaci výkonu vybraných 
agend 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit účelnost peněžních prostředků vynakládaných na projekty a aktivity, které mají 
zajistit modernizaci veřejné správy a optimalizaci výkonu vybraných agend v rámci 
implementace Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 
2014–2020 

 

Kontrolované osoby: 

 Ministerstvo financí 

 Ministerstvo vnitra 

 

Časový plán: 

 zahájení kontrolní akce: 07/2020 
 předložení KZ ke schválení: 06/2021 

 

Kontrolní závěr schvaluje:  Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  Ing. Josef Kubíček 
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Číslo kontrolní akce: 20/18 
 

Předmět kontroly: 

Peněžní prostředky Evropské unie určené k plnění národních cílů strategie Evropa 2020 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit, zda peněžní prostředky vynakládané z evropských strukturálních a investičních 
fondů mají vliv na dosažení cílů strategie Evropa 2020 

 

Kontrolované osoby: 

 Úřad vlády České republiky 

 Ministerstvo pro místní rozvoj 

 vybrané řídicí orgány* 

 

Časový plán: 

 zahájení kontrolní akce:  07/2020 
 předložení KZ ke schválení:  04/2021 

 

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: 20/18 
 

Předmět kontroly: 

Peněžní prostředky Evropské unie určené k plnění národních cílů strategie Evropa 2020 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit, zda peněžní prostředky vynakládané z evropských strukturálních a investičních 
fondů mají vliv na dosažení cílů strategie Evropa 2020 

 

Kontrolované osoby: 

 Úřad vlády České republiky 

 Ministerstvo pro místní rozvoj 

 vybrané řídicí orgány* 

 

Časový plán: 

 zahájení kontrolní akce:  07/2020 
 předložení KZ ke schválení:  04/2021 

 

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: 20/19 
 

Předmět kontroly: 

Opatření ke snížení energetické náročnosti bytových domů podporovaná z Integrovaného 
regionálního operačního programu a z programu Nová zelená úsporám 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit, zda kontrolované osoby poskytují a čerpají peněžní prostředky určené na snížení 
energetické náročnosti bytových domů účelně, efektivně a v souladu s právními předpisy 

 

Kontrolované osoby: 

 Ministerstvo pro místní rozvoj 

 Centrum pro regionální rozvoj České republiky, Praha 

 Státní fond životního prostředí České republiky, Praha 

 vybraní příjemci peněžních prostředků* 

 

Časový plán: 

 zahájení kontrolní akce:  07/2020 
 předložení KZ ke schválení:  05/2021 

 

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: 20/20 
 

Předmět kontroly: 

Peněžní prostředky operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 
poskytované malým a středním podnikatelům na poradenství, marketing a vzdělávání 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit, zda je poskytování a užití peněžních prostředků určených na poradenství, 
marketing a vzdělávání malých a středních podnikatelů účelné a hospodárné a zda naplňuje 
stanovené cíle 

 

Kontrolované osoby: 

 Ministerstvo průmyslu a obchodu 

 Agentura pro podnikání a inovace, Praha 

 vybraní příjemci peněžních prostředků* 

 

Časový plán: 

 zahájení kontrolní akce: 08/2020 
 předložení KZ ke schválení: 04/2021 

 

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: 20/20 
 

Předmět kontroly: 

Peněžní prostředky operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 
poskytované malým a středním podnikatelům na poradenství, marketing a vzdělávání 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit, zda je poskytování a užití peněžních prostředků určených na poradenství, 
marketing a vzdělávání malých a středních podnikatelů účelné a hospodárné a zda naplňuje 
stanovené cíle 

 

Kontrolované osoby: 

 Ministerstvo průmyslu a obchodu 

 Agentura pro podnikání a inovace, Praha 

 vybraní příjemci peněžních prostředků* 

 

Časový plán: 

 zahájení kontrolní akce: 08/2020 
 předložení KZ ke schválení: 04/2021 

 

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: 20/21 
 

Předmět kontroly: 

Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Generální finanční 
ředitelství 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit, zda Generální finanční ředitelství postupuje při hospodaření s vybraným majetkem 
a peněžními prostředky státu účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy 

 

Kontrolovaná osoba: 

 Generální finanční ředitelství, Praha 

 

Časový plán: 

 zahájení kontrolní akce:  08/2020 
 předložení KZ ke schválení: 06/2021 

 

Kontrolní závěr schvaluje:  Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  Ing. Daniel Reisiegel, MPA 
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Číslo kontrolní akce: 20/22 
 

Předmět kontroly: 

Peněžní prostředky státu na investice v oblasti sociálních služeb 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit, zda peněžní prostředky státu vynakládané na podporu investic v oblasti sociálních 
služeb přispěly k naplňování stanovených cílů 

 

Kontrolované osoby: 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 vybraní příjemci peněžních prostředků* 

 

Časový plán: 

 zahájení kontrolní akce: 09/2020 
 předložení KZ ke schválení: 05/2021 

 

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: 20/22 
 

Předmět kontroly: 

Peněžní prostředky státu na investice v oblasti sociálních služeb 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit, zda peněžní prostředky státu vynakládané na podporu investic v oblasti sociálních 
služeb přispěly k naplňování stanovených cílů 

 

Kontrolované osoby: 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 vybraní příjemci peněžních prostředků* 

 

Časový plán: 

 zahájení kontrolní akce: 09/2020 
 předložení KZ ke schválení: 05/2021 

 

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: 20/23 
 

Předmět kontroly: 

Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie poskytované na potravinovou pomoc 
nejchudším osobám a na opatření ke snižování plýtvání s potravinami 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit, zda Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytují 
a příjemci používají peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie na potravinovou 
pomoc nejchudším osobám a na opatření ke snižování plýtvání s potravinami účelně 
a efektivně tak, aby bylo dosaženo stanovených cílů 

 

Kontrolované osoby: 

 Ministerstvo zemědělství 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 vybraní příjemci peněžních prostředků* 

 

Časový plán: 

 zahájení kontrolní akce: 09/2020 
 předložení KZ ke schválení: 07/2021 

 

Kontrolní závěr schvaluje:  Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  Ing. Roman Procházka 

 

* Označení kontrolovaných osob bude upřesněno změnou plánu kontrolní činnosti. 
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Číslo kontrolní akce: 20/24 
 

Předmět kontroly: 

Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch Všeobecné zdravotní pojišťovny České 
republiky 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch Všeobecné zdravotní pojišťovny 
České republiky z hlediska hospodárnosti, účelnosti a souladu s právními předpisy a prověřit 
výkon působnosti Ministerstva zdravotnictví související s touto zdravotní pojišťovnou 

 

Kontrolované osoby: 

 Ministerstvo zdravotnictví 

 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY 

 

Časový plán: 

 zahájení kontrolní akce: 10/2020 
 předložení KZ ke schválení: 10/2021 

 

Kontrolní závěr schvaluje:  Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  Ing. Jan Stárek  
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Číslo kontrolní akce: 20/24 
 

Předmět kontroly: 

Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch Všeobecné zdravotní pojišťovny České 
republiky 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch Všeobecné zdravotní pojišťovny 
České republiky z hlediska hospodárnosti, účelnosti a souladu s právními předpisy a prověřit 
výkon působnosti Ministerstva zdravotnictví související s touto zdravotní pojišťovnou 

 

Kontrolované osoby: 

 Ministerstvo zdravotnictví 

 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY 

 

Časový plán: 

 zahájení kontrolní akce: 10/2020 
 předložení KZ ke schválení: 10/2021 

 

Kontrolní závěr schvaluje:  Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  Ing. Jan Stárek  
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Číslo kontrolní akce: 20/25 
 

Předmět kontroly: 

Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo spravedlnosti za rok 2020, účetní 
závěrka Ministerstva spravedlnosti za rok 2020 a údaje předkládané Ministerstvem 
spravedlnosti pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2020 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit, zda Ministerstvo spravedlnosti při sestavení závěrečného účtu a při vedení 
účetnictví a sestavení účetní závěrky a předkládání údajů pro hodnocení plnění státního 
rozpočtu za rok 2020 postupovalo v souladu s příslušnými právními předpisy 

 

Kontrolovaná osoba: 

 Ministerstvo spravedlnosti 

 

Časový plán: 

 zahájení kontrolní akce: 10/2020 
 předložení KZ ke schválení: 07/2021 

 

Kontrolní závěr schvaluje:  Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  Ing. Jaromíra Steidlová 
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Číslo kontrolní akce: 20/26 
 

Předmět kontroly: 

Účetní závěrka Úřadu práce České republiky za rok 2020, údaje předkládané Úřadem práce 
České republiky pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2020 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit, zda Úřad práce České republiky při vedení účetnictví, sestavení účetní závěrky 
a předkládání údajů pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2020 postupoval 
v souladu s příslušnými právními předpisy 

 

Kontrolovaná osoba: 

 Úřad práce České republiky, Praha 

 

Časový plán: 

 zahájení kontrolní akce: 11/2020 
 předložení KZ ke schválení: 07/2021 

 

Kontrolní závěr schvaluje:  Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  Ing. Daniel Reisiegel, MPA 
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Číslo kontrolní akce: 20/26 
 

Předmět kontroly: 

Účetní závěrka Úřadu práce České republiky za rok 2020, údaje předkládané Úřadem práce 
České republiky pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2020 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit, zda Úřad práce České republiky při vedení účetnictví, sestavení účetní závěrky 
a předkládání údajů pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2020 postupoval 
v souladu s příslušnými právními předpisy 

 

Kontrolovaná osoba: 

 Úřad práce České republiky, Praha 

 

Časový plán: 

 zahájení kontrolní akce: 11/2020 
 předložení KZ ke schválení: 07/2021 

 

Kontrolní závěr schvaluje:  Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  Ing. Daniel Reisiegel, MPA 
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Číslo kontrolní akce: 20/27 
 

Předmět kontroly: 

Majetek a peněžní prostředky státu určené na zajištění činnosti Generální inspekce 
bezpečnostních sborů 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit, zda výdaje Generální inspekce bezpečnostních sborů byly realizovány v souladu 
s právními předpisy, a ověřit, zda je nastaven systém pro hospodárné a účelné hospodaření 
s majetkem a peněžními prostředky státu 

 

Kontrolovaná osoba: 

 Generální inspekce bezpečnostních sborů, Praha 

 

Časový plán: 

 zahájení kontrolní akce: 11/2020 
 předložení KZ ke schválení: 06/2021 

 

Kontrolní závěr schvaluje:  Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  Ing. Jan Vedral 
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Číslo kontrolní akce: 20/28 
 

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: 11/2020 
 předložení KZ ke schválení: 09/2021 

 

Kontrolní závěr schvaluje:  Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  Ing. Roman Procházka 
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Číslo kontrolní akce: 20/28 
 

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: 11/2020 
 předložení KZ ke schválení: 09/2021 

 

Kontrolní závěr schvaluje:  Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  Ing. Roman Procházka 
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Číslo kontrolní akce: 20/29 
 

Předmět kontroly: 

Majetek a peněžní prostředky státu určené na zajištění činnosti Vojenského zpravodajství 
České republiky 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit, zda Vojenské zpravodajství České republiky hospodaří s peněžními prostředky 
a majetkem státu v souladu s právními předpisy a zda je nastaven systém pro hospodárné 
a účelné nakládání s majetkem a peněžními prostředky státu 

 

Kontrolovaná osoba: 

 Ministerstvo obrany 

 

Časový plán: 

 zahájení kontrolní akce: 11/2020 
 předložení KZ ke schválení: 08/2021 

 

Kontrolní závěr schvaluje:  senát NKÚ ve složení: 

 –  předseda: Ing. Jan Stárek 

–  členové: Ing. Jan Málek; Ing. Daniel Reisiegel, MPA; 
Ing. Jan Vedral  

Kontrolní závěr vypracovává:  Ing. Jan Stárek  

 



Věstník NKÚ, plán kontrolní činnosti906 32   Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2020 

 

Číslo kontrolní akce: 20/30 
 

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 v souladu s opodstatněnými potřebami, efektivně, hospodárně a v souladu 
s právními předpisy 

 

Kontrolovaná osoba: 

 Ministerstvo zahraničních věcí 

 

Časový plán: 

 zahájení kontrolní akce: 11/2020 
 předložení KZ ke schválení: 08/2021 

 

Kontrolní závěr schvaluje:  Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  Ing. Jan Kinšt  
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Číslo kontrolní akce: 20/30 
 

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 v souladu s opodstatněnými potřebami, efektivně, hospodárně a v souladu 
s právními předpisy 

 

Kontrolovaná osoba: 

 Ministerstvo zahraničních věcí 

 

Časový plán: 

 zahájení kontrolní akce: 11/2020 
 předložení KZ ke schválení: 08/2021 

 

Kontrolní závěr schvaluje:  Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  Ing. Jan Kinšt  
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Číslo kontrolní akce: 20/31 
 

Předmět kontroly: 

Správa silniční daně 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit, zda je systém silniční daně nastaven tak, aby umožňoval naplnění účelu daně 
a efektivní správu daně  

 

Kontrolované osoby: 

 Ministerstvo dopravy 

 Ministerstvo financí 

 Generální finanční ředitelství, Praha 

 vybrané finanční úřady* 

 

Časový plán: 

 zahájení kontrolní akce: 11/2020 
 předložení KZ ke schválení: 09/2021 

 

Kontrolní závěr schvaluje:  Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  Ing. Josef Kubíček  

 

* Označení kontrolovaných osob bude upřesněno změnou plánu kontrolní činnosti.  
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