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ÚVOD
Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen "NKÚ") za rok 1995 se
podle ustanovení § 18 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu. Toto
ustanovení také určuje, že výroční zpráva obsahuje zejména:
předkládá

• zhodnocení plánu kontrolní činnosti,
.• finanční zhodnocení přínosu kontrolní
• zhodnocení ostatní činnosti.

činnosti,

Oproti výroční zprávě za předcházející rok 1994 nedošlo pn JeJlm vypracovam
k zásadním změnám v její struktuře, neboť vychází ze shora citovaného ustanovení. V první
a ve druhé části je konkretizován analytický pohled na přípravu a plnění plánu a na
vyhodnocování finančních přínosů , ve třetí části je nově uvedena informace o zjišťování
včasnosti , úplnosti a pravdivosti výročních finančních zpráv politických stran a politických
hnutí za rok 1994 a o personální činnosti NKÚ.

Závěry výroční zprávy NKÚ charakterizují některé obecnější poznatky o činnosti NKÚ
v roce 1995 a o podmínkách jeho dalšího rozvoje.
Zpráva byla projednána a schválena Kolegiem NKÚ dne 20. února 1996.

JUDr. Lubomír VOLENÍK,
prezident Nejvyššího kontrolního úřadu,
v . r.
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4

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI
Podkladem pro vypracování plánu kontrolní činnosti NKÚ jsou podle ustanovení § 17
zákona č. 166/1993 Sb. podněty, které vycházejí z vlastní kontrolní činnosti, od Poslanecké
sněmovny, Senátu, jejich orgánů a vlády.
Podněty

z vlastní kontrolní

činnosti

Kolegium NKÚ projednalo v souvislosti s plánem kontrolní činnosti na rok 1995
celkem 87 podnětů z vlastní kontrolní činnosti. Podněty vycházely z poznatků členů Kolegia
NKÚ a kontrolorů získaných z dříve provedených kontrol nebo v přímé souvislosti s kontrolní
činností. Podněty z vlastní kontrolní činnosti byly zaměřeny nejčastěji na plnění státního
rozpočtu, hospodaření se státním majetkem a jeho privatizaci.
Podněty

od Poslanecké

sněmovny

a vlády

NKÚ byly v roce 1995 předány celkem 3 kvalifikované podněty od Poslanecké
sněmovny, jejích orgánů a vlády. Tento počet kvalifikovaných podnětů v roce 1995 je nižší než
v minulých letech (1994 - 18 podnětů, 1993 - 21 podnětů).
Podnět

branného a bezpečnostního výboru Poslanecké sněmovny ke kontrole
finančních prostředků pro zajištění leteckých záchrannych služeb nebyl Kolegiem NKÚ přijat.
Hlavním důvodem byla skutečnost, že při uplatnění zákonné působnosti NKÚ by případná
kontrola již nepřinesla další významné poznatky z této oblasti vzhledem k obsahu materiálů,
které měl branný a bezpečnostní výbor k_dispozici. Tato oblast je ale dále sledována. Druhý
podnět branného a bezpečnostního výboru Poslanecké sněmovny o kontrole zásobování
potravinami v Armádě ČR byl zařazen do plánu kontrolní činnosti na rok 1996 pod číslem
96/31 . K podnětu vlády, který se týká hospodaření Fondu dětí a mládeže, jsou soustřeďovány
informace a je prováděno upřesnění předmětu a cíle kontrolní akce.

zařazené

Kontrolní akce
do plánu-kontrolní činnosti-na rok 1995

Sestavení plánu kontrolní

činnosti

Při výběru kontrolních akcí do plánu kontrolní činností Kolegium NKÚ vycházelo ze
záměrů:

• pokrýt působnost NKÚ uvedenou v zákoně č . 166/1993 Sb.,
• zařadit kontrolní akce zaměřené na hospodaření významných kapitol státního rozpočtu ,
• zařadit kontrolní akce, které jsou reakcí na aktuální společenské potřeby,
• zařadit kontroly objemově významných příjmových nebo výdajových položek státního
rozpočtu,

• získat relevantní podklady pro plnění úkolů NKÚ podle § 6 zákona č. 166/1993 Sb.
Tato kritéria, přijatá pro sestavení plánu, byla podložena výsledky kontrol provedených
v letech 1993 a 1994.
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Zaměření

plánu kontrolní

činnosti

Rozhodující počet kontrolních akcí byl podobně jako v roce 1994
s majetkem státu (12 akcí) a na výdaje státního rozpočtu (16 akcí).

zaměřen

na

hospodaření

Výdaje státního rozpočtu byly prověřeny kontrolami rozpočtových kapitol (6 akcí) a
dalšími kontrolami vybraných výdajů, zejména dotací poskytovaných fyzickým i právnickým
osobám (10 akcí).
V oblasti hospodaření se státním majetkem bylo z 12 kontrolních akcí 6 zaměřeno na
privatizaci (na úplnost privatizačních projektů, správnost v nich uvedených údajů, dodržení "
správného postupu a podmínek privatizace). Kontroly privatizace byly do plánu zařazeny i na
základě kvalifikovaných podnětů, které NKÚ obdržel v závěru roku 1994.
V dalších oblastech působnosti NKÚ byla kontrolní činnost zaměřena na plnění
rozhodujících příjmů státního rozpočtu, mj . na daň z příjmů právnických osob, daň z přidané
hodnoty, spotřební daň , na výběr prostředků pojistného a příspěvek na státní politiku
zaměstnanosti . Větší počet kontrolních akcí než v roce 1994 se týkal hospodaření s finančními
prostředky vybíranými na základě zákona ve prospěch právnických osob (např . prostředky na
všeobecné zdravotní pojištění) . Uplatňovaná působnost NKÚ se v mnoha kontrolních akcích
vzájemně protíná.

Zaměření
Hospodaření

Počet

kontrolních akcí zařazených do plánu kontrolní
činnosti na rok 1995

akcí
12

se státním majetkem

z toho - privatizace. a hospodaření s majetkem státu
- hospodaření s nemovitým majetkem státu
- ostatní hospodaření s maitekem státu

6
3
3

Hospodaření

s finančními prostředky vybíranými na základě zákona
ve prospěchpSávnick)rch osob
Státní závěrečný účet 1)

Kontroly rozpočtových kapitol
Plnění státního rozpočtu
z toho - kontroly příjmů státního
- kontroly dotací a jiných

3

6
14

rozpočtu

4
10

rozpočtových výdajů

Hospodaření s prostředky poskytnutými ČR ze zahraničí a s prostředky,

za něž převzal stát záruky
Vydávání a umořování státních cených papírů
Zadávání státních zakázek

2)

I) Podkladem pro stanovisko k návrhu státního
kontroly vybraných příjmů a výdajů státního

závěrečného účtu

jsou kontroly

rozpočtových

kapitol,

rozpočtu .

2) Zadávání státních zakázek bylo kontrolováno v rámci kontrol dotací. Samostatné kontrolní akce
na toto téma nebyly prováděny.
Přehled

kontrolních akcí, jejichž kontrolní

je uveden v příloze.

G

závěr

byl schválen v průběhu roku 1995,

Rozhodnutí Kolegia NKÚ o změnách plánu kontrolní činnosti
Plán kontrolní činnosti je uceleným souborem kontrolních akcí, který obsahuje věcné,
časové a kapacitní vazby. Zásahy do plánu musí tento systém vyřešit s co nejmenšími
negativními dopady. Ačkoliv je věnována přípravě akcí stále větší pozornost, nelze vždycky
předvídat všechny okolnosti, které nastanou až při samotném výkonu kontroly. V takovém
případě je nezbytné v souladu se zákonem přizpůsobit plán kontrolní činnosti skutečnosti.
Změny plánu v předmětu kontroly, cíli kontroly, kontrolovaných osobách byly prováděny po
získání bližších údajů a stanovení přesných kritérii kontroly zejména v závěru přípravy
kontrolních akcí. V některých případech byly kontrolované osoby zařazeny i z nutnosti ověřit
zjištěné skutečnosti u jiných subjektů .
Časový plán byl měněn v závěrečných fázích kontrolní akce, nejčastěji z důvodu řešení
odvolání proti rozhodnutí o námitkách ke kontrolnímu protokolu. Změny časového plánu
tvořily podobně jako v roce 1994 téměř polovinu všech změn plánu.
Přehled změn plánu kontrolní činnosti na rok 1995 schválených Kolegiem NKÚ je
uveden v tabulce, která obsahuje pro porovnání i změny plánu kontrolní činnosti v letech
1993 a 1994.

Struktura změn plánu kontrolní činnosti
Změna

Změny

plánu v bodu

1993
Předmět

kontroly
Cíl kontroly
Kontrolovaná osoba
Časový plán
Člen pověřený vypracováním kontrolního závěru
Orgán schvalující kontrolní závěr
Složení senátu
Kontrolní akce zrušena
Celkem

Podkladem pro vypracování kontrolních
1 087

závěrů

1
1
9
2

plánu v roce

1994

1995

10
10
29
55 ·

8
6
18
36
6
1
9

2
2
4
19

3
109

84

schválených v roce 1995 bylo celkem

protokolů.

Kontrolovanými osobami byly:
•

ústřední

orgány .............

54 x

• právnické osoby ............ 834 x
z toho státní organizace ...... ... ........ ... ..... 321 x
soukromoprávní osoby ... ....... .. ... 349 x
právnické osoby zřízené
obcemi a okresními úřady ............. 164 x
• fyzické osoby .. ..... ... .... . 199 x
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Účinky kontrolní činnosti
Také v průběhu roku 1995 lze výsledky kontrolní

činnosti

posuzovat ze dvou hledisek:

• přímá reakce kontrolovaných osob a odstranění zjištěných závad,
• získání průkazných výsledků pro orgány, které mají zákonodárnou iniciativu a které mohou
tyto výsledky využít v legislativním procesu nebo ke korigování řídicích procesů.
V třetím roce působení NKÚ je možné ze strany kontrolovaných osob konstatovat
pozitivní posun v reakci na výsledky kontrolní činnosti NKÚ. V některých případech byly
zjištěné nedostatky odstraňovány bezprostředně po jejich zjištění ještě v průběhu kontroly. Jsou
i případy, kdy ústřední orgány státní správy zasílají přehledy nápravných opatření přijatých
bezprostředně po ukončení kontroly. Zcela konkrétně, ve snaze odstranit zjištěné nedostatky,
postupuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které činnost NKÚ hodnotí jako
účinnou pomoc. Opatření přijatá v souvislosti s kontrolními akcemi v působnosti tohoto resortu
dávají předpoklady k zamezení opakovaného výskytu zjištěných závad. Na druhé straně
přetrvávají reakce kontrolovaných osob (zejména ústředních orgánů státní správy), které jsou
polemické nebo postrádají věcný přístup k nápravným opatřením .
Snahou NKÚ je, aby výsledky kontrolní činnosti byly z obou stran vyhodnocovány
a veřejnost byla vždy objektivně informována. V této souvislosti vítáme zejména zřízení
podvýboru pro kontrolu v rozpočtovém výboru Poslanecké sněmovny, jehož prostřednictvím
mohou být výsledky kontrolní činnosti mezi poslanci náležitě interpretovány a využívány.
Kontrolní závěry obsahují celou řadu poznatků dokládajících nedostatečnost právní
úpravy kontrolovaných činností, a to hlavně v oblasti hospodaření s rozpočtovými prostředky
a nakládání se státním majetkem. Kontroly zaměřené na příjmovou stránku státního rozpočtu,
konkrétně na daň z příjmů právnických osob, dokládají neuspokojivý stav způsobený složitostí
a nejednoznačností zákona o daních z příjmů, doprovázený vydáváním různých sdělení a
pokynů, jejichž závaznost a aplikace je problematická. Využití výsledků kontrolní činnosti
bylo však i v této oblasti zcela konkrétní. Některé návrhy na opatření, které vyplynuly
z kontroly dotací poskytnutých EGAP, a. s., byly Poslaneckou sněmovnou přijaty a
zapracovány do zákona č . 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou
a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu .
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FINANČNÍ PŘÍNos KONTROLNÍ
ČINNOSTI
Kontrolní zavery schválené v roce 1995 zahrnovaly
a hmotným majetkem státu v celkové hodnotě

hospodaření

s

finančními

prostředky

Kč.

136 417 mil.
V kontrolních
v objemu

závěrech

se

zjištěné

nedostatky týkaly majetku a

finančních prostředků

11 617 mil.
Kontrolní zjištění v
v celkové výši nejméně

závěrech

obsažená poskytují státu podklad pro vymáhání

částek

2 262 mil.
Finanční

kontrolních
akcí ukončených
v roce 1995

Majetek a finanční
zahrnuté
do předmětu kontroly

Nedostatky zjištěné
kontrole hospodaření s majetkem a fi-

při

prostředky

nančními prostředky

Kč):

Finanční vyjádření

nedostatků, které
poskytují podklad
pro vymáhání

Hospodaření

se státním majetkem

55 176

2335

10000

49

56597

7510

2544

923

60

Hospodaření

s prostředky vybíranými
na základě zákona ~
ve prospěch
právnických osob
Plnění

státního

rozpočtu

2 187

Hospodaření

s prostředky, za něž
stát záruky
Zadávání státních
zakázek
převzal

Vydávání a umořování
státních cenných papírů

Kč.

vyhodnocení

podle zaměření kontrolních akcí ukončených v roce 1995 (v mil.
Zaměření

Kč.

800

12 100

9

15

V roce 1995 nebyla ukončena žádná kontrola cíleně orientovaná na zadávání státních
zakázek. Zjištěné nedostatky i v této oblasti byly prokázány v jinak orientovaných kontrolách
při prověřování souladu kontrolovaných činností s právními předpisy podle § 4 zákona
Č . 166/1993 Sb.

10

OSTATNÍ ČINNOST
Stanoviska ke zprávám o průběžném plnění státního rozpočtu
a k návrhu státního závěrečného účtu
Stanoviska NKÚ ke zprávám o průběžném plnění státního rozpočtu České republiky,
zpracovávaná podle ustanovení § 5 zákona č. 166/1993 Sb. a předávaná Poslanecké
sněmovně, vycházela z požadavků objektivnosti a systémovosti. Podkladem pro stanoviska
byly zejména poznatky získané z vlastní kontrolní činnosti a poznatky vycházející z dostupných
informačních zdrojů, jako např. z údajů České národní banky, statististických údajů,
z nejrůznějších analýz apod. NKÚ si všímal nejen uplatňování principu hospodárnosti
v realizovaných fiskálních operacích, ale upozorňoval rovněž na závady v systému výběru a
správy daní a cel, na metodické nedostatky, na některé vnitřní problémy státního rozpočtu .
Poskytl rovněž řadu doporučení využitelných pro zvýšení transparentnosti informací
vypovídajících o rozpočtovém hospodaření či pro zlepšení některých procesů souvisejících
zejména s naplňováním fiskálních příjmů.

Zjišťování včasnosti,

úplnosti a pravdivosti výročních finančních
zpráv politických stran a politických hnutí za rok 1994

NKÚ poprvé a zároveň naposledy uskutečnil v souladu s povinností uloženou mu
zákonem č . 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění
pozdějších př.edpisů, zjišťování včasnosti, úplnosti a pravdivosti výročních finančních zpráv
politických stran a politických hnutí. Posuzování stupně plnění povinností uložených
politickým subjektům (ustanovení § 18 zmíněného zákona a opatření Ministerstva financí .
publikovaná ve Sbírce zákonů) představovalo mimořádně citlivou oblast. O výsledcích
zjišťování NKÚ informoval písemně Poslaneckou sněmovnu; o průběhu odstraňování
nedostatků vyskytnu vších se ve výročních finančních zprávách pak prezidenta republiky a
vládu České republiky.
Z průběhu zjišťování vypracoval NKÚ výslednou zprávu, kterou předal Poslanecké
Zhodnotil v ní nejen celý proces naplnění zákona v části upravující obsah a
proceduru předkládání výročních finančních zpráv jednotlivými politickými subjekty, ale také
zobecnil vyskytnu vší se nedostatky s cílem usnadnit politickým stranám a politickým hnutím
vyhotovování těchto zpráv v budoucnu.
sněmovně .

Na základě nálezu Ústavního soudu České republiky, publikovaného pod číslem 296
v částce 79 Sbírky zákonů , vydané dne 21. prosince 1995, ve věci návrhu na zrušení některých
ustanovení zákona č . 424/1991 Sb., ve znění zákona č . 117/1994 Sb., a § 3 odst. 4 zákona
č . 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějšich předpisů, není NKÚ ode
dne zveřejnění nálezu ve Sbírce zákonů oprávněn nadále vykonávat dosavadní zjišťování
týkající se výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí.

II

Zpracování stanovisek k

návrhům

právních předpisů

Povinnost NKÚ zpracovat na požádání Poslanecké sněmovny stanoviska k návrhům
právních předpisů týkajících se rozpočtového hospodaření, státní statistiky, účetnictví a výkonu
kontrolní, dozorové a inspekční činnosti (§ 6 zákona č. 166/1993 Sb.) zakládá pro NKÚ
potřebu zabývat se v dané oblasti soustavně výsledky kontrolní činnosti ve vztahu k působení
daných právních předpisů a sledovat jejich další vývoj.
Poslanecká sněmovna sice v roce 1995 nepodala formální žádost o stanovisko
k určitému právnímu předpisu, ale zástupci NKÚ však uplatňovali příslušné připomínky
zejména při jednání rozpočtového výboru. Připomínky vycházejí jednak z podkladů získaných
v rámci kontrolní působnosti a dále ze soustavného sledování prací na přípravě nových
právních předpisů . V průběhu roku 1995 bylo zpracováno celkem 148 stanovisek tohoto typu.

Součinnost s Policií ČR, státními zastupitelstvími a soudy
Postupně narůstající význam má v činnosti NKÚ také agenda spojená s povinností
"neprodleně

oznamovat státnímu zástupci nebo policejnímu organu skutečnosti nasvědčující
tomu, že byl spáchán trestný čin" (§ 8 odst. 1 věta druhá trestního řádu). Od poloviny roku
1993 do konce roku 1995 bylo takto podáno celkem 53 trestních oznámení - z toho 38
v průběhu roku 1995 . V dalších 22 případech se staly skutečnosti zjištěné při kontrolních
akcích předmětem policejního šetření i bez oznámení NKÚ. Předmětem šetření je ve většině
případů majetková trestná činnost mající povahu podvodu, zpronevěry nebo neoprávněného
užívání cizí věci . Často je tato činnost spojena se škodou značného nebo velkého ·rozsahu,
krácením daně, neoprávněným podnikáním, porušpváním povinností při ochraně spotřebitele
nebo i se zneužíváním pravomoci veřejného činitde.
V průběhu roku 1995 se uskutečnila dvě osobní setkání prezidenta NKÚ s nejvyšší
státní zástupkyní za účelem vytvoření co nejúčinnějších mechanismů soustavné spolupráce
v oblastech související působnosti . Jedná se zejména o efektivní formy procedur spojených
s aktivitami v této tak citlivé oblasti působení, dále o návaznost adresně sledovaných informací,
výměnu zkušeností a konečně o vzájemnou spolupráci při vzdělávání zaměstnanců .

Mezinárodní spolupráce
V roce 1995 NKÚ navázal na rozvoj dvoustranných i vícestranných vztahů
s institucemi zaměřenými na externí nezávislou kontrolu. Hlavními prioritami těchto aktivit
JSou:
• návaznost na zahraniční politiku České republiky,
• závazky vyplývající z členství České republiky v mezinárodních institucích INTOSAI a
EUROSAI,
• snaha přiblížit odbornou způsobilost NKÚ potřeb ě kontrolní činnosti v integračním
prostředí , kde je řada aktivit zabezpečována z veřejných prostředků různých úrovní (např.
program PHARE).
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Konkrétně se tyto pnonty promítly do zahájení soustavné přípravy na přibližování
Evropské unii (Seminář EU ... , jednání se zástupci Evropského účetního dvora, parlamentní
sympozium Kontrola financí v demokratickém státě a pod.) a dále do přípravy na III. Kongres
EUROSAI, který se bude v květnu 1996 konat v Praze. Příprava na tento kongres byla
přirozeným těžištěm mezinárodní aktivity NKÚ v roce 1995, neboť závazky a odpovědnost
vyplývající z úlohy hostitelské země kongresu si ze strany NKÚ vyžádaly také mimořádně
aktivní podíl na průběhu expertních mítinků a předkongresových seminářů v průběhu roku
[únor - Řím, květen - Varšava, září - Neptun (Rumunsko)] .

Pracovní cesty byly věnovány také prohlubování partnerské spolupráce ve dříve
navázaných pracovních kontaktech, zejména voblastech vzdělávacích akcí a rozvoje
informačních systémů. NKÚ uspořádal seminář připravený za součinnosti pracovní skupiny
INTOSAI pro kontrolu v oblasti životního prostředí a nejvyšších kontrolních institucí zemí
Visegrádské skupiny. Na základě výsledků tohoto semináře pak byl NKÚ přijat do pracovní
skupiny INTOSAI jako zástupce transformujících se zemí. Velkým přínosem byla účast
představitelů a zaměstnanců NKú na prezentacích zahraničních expertů v sousedních zemích.
Ve vztahu k Polsku se uskutečnila pracovní setkání regionálních pracovišť příhraničních oblastí
obou kontrolních institucí.
Výrazem uznání pro dosavadní rozvoj NKÚ od roku 1993 bylo také to, že na Xv.
Kongresu INTOSAI v Káhiře byl NKÚ pověřen účastí na projektu OSN pro rozvoj, v jehož
rámci se uskutečnil seminář pro albánský Státní kontrolní úřad za součinnosti s představiteli
nejvyšších kontrolních institucí z Itálie, Rakouska a Velké Británie.

Publikační činnost

NKÚ každé tři měsíce vydává Věstník NKÚ, ve kterém jsou vedle plánu kontrolní
činnosti a jeho změn zveřejňovány kontrolní závěry a výroční zpráva NKÚ. Věstník
představuje stabilně nejzávažnější ediční počin NKÚ, jehož význam je nejen informační. Je
zárukou objektivního informování nejširší veřejnosti o výsledcích kontrolních akcí.
Odběratelskou obec představují kromě ústředních orgánů i orgány státní správy, jednotlivé
částky si objednává i řada již jednou kontrolovaných institucí, jako například nemocnice,
pojišťovny a dalšÍ". Věstník odebírá většina redakcí, o některá čísla projevují zájem i jednotliví
občané.
Publikační spolupráce trvá stejně jako v roce 1994 s měsíčníkem Národní hospodářství,
byla navázána spolupráce s odborným časopisem Daně. Někteří zaměstnanci publikovali
své články i v dalších odborných listech, např . v Hospodářských novinách .

nově

Pro reprezentační potřeby NKÚ byla zpracována brožura "Nejvyšší kontrolní úřad" .
Publikace slouží i jako souhrn základních informací o NKÚ pro zahraniční návštěvníky (je
vydána i v angličtině).
Pro mezinárodní ekologický seminář na téma "Náklady na ochranu životního prostředí
a jejich kontrola" byl odborem mezinárodních styků NKÚ připraven ve spolupráci
s Ministerstvem životního prostředí sborník příspěvků účastníků semináře, a to jak pracovníků
NKÚ, tak ostatních přednášejících.
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Spolupráce se

sdělovacími prostředky

Veřejné sdělovací prostředky se o výsledky kontrolní činnosti NKÚ intenzívně
zajímaly. Počet článků v celostátním tisku zabývajících se NKÚ se pohyboval kolem počtu
2000, počet bezprostředních vystoupení představitelů NKÚ v televizi se však snížil. V průběhu
roku prakticky všechny celostátní deníky zveřejnily obsáhlá interview s prezidentem NKÚ,
zvýšil se i zájem populárních tiskovin. Na členy NKÚ se obracejí redaktoři jednotlivých listů
především v souvislosti s konkrétními zjištěními . Vzhledem k tomu, že prakticky každé noviny
pověřily stálého zpravodajce spoluprací s NKÚ, zvýšila se fundovanost jejich otázek a ubývá
zkreslených vyjádření.V České televizi došlo od l. září 1995 k několika programovým
změnám, které představují zmenšení prostoru pro politickoekonomické vysílání (byl např.
zrušen ekonomický magazín). Tím se snížila i možnost seznamovat diváky hlouběji
s problematikou kontrolní činnosti . Český rozhlas naopak dává již třetí rok nejméně jednou za
čtrnáct dní v ranních hodinách NKÚ určitý prostor k informování o kontrolních akcích a
objevují se zde i obsáhlé zasvěcené komentáře .
Celkově lze říci, že činnost NKÚ je díky spolupráci se sdělovacími prostředky mezi
veřejností

známa, a to nejen mezi lidmi s odbornými právními a ekonomickými zájmy.

Práce s veřejností
V roce 1995 zaevidoval NKÚ celkem 997 podání fYzických a právnických ·osob. Oproti
roku 1994 došlo k mírnému poklesu počtu došlých podání, zvýšil se však podíl podání
adresovaných přímo prezidentovi NKÚ (37 %). Počet podání, jejichž obsah se alespoň zčásti
týkal kontrolní působnosti NKÚ, se oproti roku 1994 nezměnil (necelých 21 % z celkového
počtu). Taková podání jsou vedena v databázi, která slouží jako doplňkový zdroj informací
pro přípravu kontrolních akcí. Protože NKú věcně nepřísluší vyřizovat podání fYzických a
právnických osob, jsou pisatelé nejčastěji odkazováni na věcně příslušný orgán nebo je jim
doporučeno, jak v dané záležitosti dále postupovat.
Skladba podání docházejících NKÚ prakticky odráží současné problémy společnosti.
proti průtahům při vyřizování restitučních nároků a proti privatizačním
rozhodnutím, přibývají stížnosti drobných akcionářů a narůstá PQčet stížností, které signalizují
nedostatečné kontrolní mechanismy v oblasti finančního a kapitálového trhu. K progresivníinu
nárůstu došlo u podání týkajících se činnosti orgánů územní samosprávy.
Směřují např .

Personální a vzdělávací

činnost

V roce 1995 provádělo kontrolní činnost 350 kontrolorů, z nichž má 77 %
vysokoškolské vzdělání s průměrnou dobou předcházející praxe ve státní nebo podnikové sféře
21 let. Dalších 13 % si svoji kvalifikaci doplňuje nebo rozšiřuje různými formami
vysokoškolského vzdělávání , včetně postgraduálního .
Profese kontrolora NKÚ vyžaduje velmi dobré znalosti právního řádu a orientaci
v právních předpisech a účetnictví i odborné znalosti ekonomické. Stále větší důraz je kladen
na znalost práce s výpočetní technikou.
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Kontroloři

na základě úspěšně absolvovaného výběrového řízení, a to
nejprve na dobu určitou - 1 rok s tříměsíční zkušební dobou. NKÚ i začínající kontroloři tak
mají delší lhůtu k prověření a rozhodnutí, zda uchazeč zvládne nejen odbornou, ale
i psychickou náročnost profese. V průběhu roku se o uplatnění v NKÚ ucházelo 170 zájemců,
120 se zúčastnilo výběrového řízení. Do pracovního poměru nastoupilo 33 kontrolorů, z nichž
byl v jednom případě ukončen pracovní poměr ze strany NKÚ pro nezvládnutí psychické
zátěže spojené s výkonem kontroly, ve dvou případech ze strany zaměstnance pro vysokou
náročnost a rozsah požadovaných znalostí.
Pracovní

jsou

poměr

přijímáni

v roce 1995 výpovědí nebo dohodou
odchodu patří :

ukončilo

33

kontrolorů.

Mezi

nejčastěji uváděné důvody

• možnost lepšího platového ohodnocení v podnikatelské sféře za využívané znalosti,
• srovnatelné platové ohodnocení ve státní sféře s menšími nároky na rozsah prováděných
činností a soustavného studia nových problematik,
• nezvládnutí požadovaného rozsahu přidělené problematiky v týmové práci,
• obtížné zvládání stresových situací vyplývajících ze vztahu meZI kontrolujícím
a kontrolovanou osobou.
Obdobné důvody také několikrát vedly k tomu, že se někteří uchazeči o zaměstnání v NKÚ
po úspěšném výběrovém řízení rozhodli do NKÚ nenastoupit.
Vzdělávací činnost NKÚ je zaměřena na profesionální přípravu ke kvalifikovanému
plnění kontrolních úkolů a osvojení si nových vědomostí a znalostí, vyplývajících ze zákonných
norem a ostatních předpisů, zejména v oblastech ekonomiky a práva, s trvalým důrazem na
zvyšování psychické odolnosti.

Na základě kvalifikačního rozboru dohodne NKÚ s každým zaměstnancem obsah
a podmínky jeho dalšího kvalifikačního růstu a perspektivu jeho dalšího funkčního zařazení.
Pro zajišťování školicích akcí a vzdělávacích seminářů má NKÚ k dispozici vlastní školicí .
středisko .

NKÚ má akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro rekvalifikaci na
pracovní činnost "Kontrolní pracovník". O tento nově koncipovaný kurz s možností závěrečné
rekvalifikační zkqušky mají zájem i zaměstnanci státní správy a samosprávy. Kurz je základní
přípravou pro práci kontrolora.
Ve spolupráci s Právnickou fakultou Západočeské univerzity v Plzni zahájili v zafl
1995 někteří zaměstnanci NKÚ specializované distanční bakalářské studium oboru práva.

Zavádění informačních

technologií

Jak již bylo uvedeno ve výroční zprávě NKÚ za rok 1994, Poslanecká sněmovna
schválila rozpočtové krytí pro vybudování informačního systému k podpoře kontrolní činnosti
NKÚ (dále jen "IS NKÚ"). Již v roce 1994 se uskutečnila veřejná soutěž a Vývoj tohoto
systému se začal realizovat ve třech soub ěžných segmentech :
• pracovní stanice,
• servery a databázové aplikace,
• komunikační sítě.
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Cílové parametry projektu (plná funkčnost systému od začátku roku 1997, vazba na
státní správu a principy Státního informačního systému, potřeba být partnerem exekutivě a
obdobným kontrolním institucím) byly stanoveny již před jeho projednáváním v Poslanecké
sněmovně . Tato koncepce vycházela ze zkušenosti partnerů, že využitelnost pracovní stanice
na pracovišti se výrazně stupňuje, když se může opírat nejen o vlastní programové a datové
programy, nýbrž když navíc může ve strojně čitelné formě přebírat metodické a podkladové
nástroje věcné povahy a může zároveň komunikovat s dalšími spolupracovníky. Z toho
vyplývá základní architektura systému, který zahrnuje:
•
•
•

funkční

segmenty kontrolních, zpracovatelských a provozních procesů,
i vnější komunikaci,
různá komunikačně-zpracovatelská rozhranÍ.
vnitřní

Podle funkčních zvláštností, prostorového rozmístění a organizačního členění prvků
systému se toto základní schéma složitě vrství a větví, proto je pracovních stanic několik dosti
odlišných typů . Soustava sítí je tvořena několika sítěmi, které se dělí na lokální (LAN) a
rozlehlé (WAN), a konečně centrální pracoviště vytváří také složitější strukturu (navíc má
každá lokální síť dílčí "subcentrální" pracoviště). Určující funkční náplní systému je kontrolní
proces, jeho zabezpečování je však nemyslitelné bez doplňkového provozního řízení a bez
dodávky externích dat. Účinnost by byla velmi oslabena, kdyby k uplatňování jeho výsledků a
k eventuálním novým spouštěcím mechanismům nebylo možno obsáhle využívat
permanentního zpětného využívání uložených poznatků (včetně jednotlivých kontrolních
zjištění) . Z uvedených východisek tedy vycházely podmínky vyhlášených veřejných soutěží a
další kroky pro realizaci celého projektu. Pro přehled uvádíme celkové údaje o technickém
rozvržení struktury systému v následující tabulce:

Souhrnná specifikace IS NKÚ, počty stanic, orientační náklady
Počet

Složky systému

94
Síť

Pracovní stanice

iK
ikontrolora
Jo······t································

lP...lf.~.g.~~~.~~ . .........

iR ireferenta

2
87
46
50
50

l~ . !.~~.~~.~L . .............
l~. .lpg~~~.~~.~Y... .....

iA iarchív
Servery a aplikace

l. .. .1g~.~~~~~................
i iPrahy

Celkem

190

30
1
1
1
15

4
5
96 148 238

Náklad, v mil. Kč
94 95 96
tot
29,5 0,5 30,0
1,5
0,0 3,0 0,0
3,0
0,23 0,0 20,0 43,7 63,7
0,2 10,0 0,0 0,0 10,00,3 15,0 0,0 0,0 15,0
0,15 0,0 7,5 4,5 12,0
0,5
0,0 0,0 0,5
0,5
0,5
0,0 0,0 0,5
0,5
0,5
0,0 0,0 0,5
0,5
1,25 0,0 5,0 18,8 23,8
0,0 11,0 0,0 11,0
2,2
25,0 76,0 69,0 170,0

Cena
mil. Kč

i iLAN,WAN

r···1·~P~á:~~·~i1i·····

l§...l.~~.~~~~fky.......

Speciální stanice

95

stanic
96
tot

2
277
46
50
80
1
1

1
19
5
482

Uvedená tabulka podává údaje o počtech zařízen í v jednotlivých částech systému a dále
o aktuálním stavu jeho budování na přelomu roků 1995 a 1996. Sloupce tabulky za
roky 1994 a 1995 tedy ukazují, které dodávky již byly realizovány a proplaceny.
představu
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Při budování IS NKÚ má vedle technických prostředků zásadní význam i změna
struktury procesů probíhajících v NKÚ. V tomto směru byl již rovněž vykonán značný rozsah
vývojových, programových a ověřovacích prací. Jako jeden z konkrétních výsledků, které již
dnes slouží analytické a metodické činnosti, lze uvést databázi kontrolních závěrů NKÚ. Ke
konci roku 1995 se podařilo shromáždit všechny publikované kontrolní závěry do jednoho
databázového souboru s tím, že prvkem tohoto souboru je jednotlivá "při kontrole podle
zákona č. 166/1993 Sb. zjištěná skutečnost", s vyjádřením všech důležitých věcných vazeb.
Obsah databáze je trvale doplňován a analyzován porovnáváním skutečností, které byly
zjištěny ve vztahu k určitému právnímu předpisu, v rámci kapitoly státního rozpočtu, ve vztahu
k působnosti NKÚ, k jednotlivým druhům majetku a finančních prostředků a pod. Obdobně se
stále více uplatňují informační technologie při zpracovávání výsledků kontrolní činnosti do
kontrolních závěrů a zpracovatelé se vesměs shodují v tom, že aplikace informačních
technologií sice s sebou přináší nemalé nároky na zaměstnance, že se však významně zlepšuje
jak kvalita, tak rychlost zpracování shromážděných podkladů.

Na základě výsledků budování IS NKÚ za rok 1995 lze tedy konstatovat, že
realizace projektu jsou reálné, avšak jejich dosažení je podmíněno
dalším soustavným a vyváženým postupem uplatňování těchto technologií v kontrolní
i provozní čiimosti NKÚ.
předpokládané účinky

Plán kontrolní

činnosti

na rok 1996

Kolegium NKÚ usnesením ze dne 18. 12. 1995 schválilo plán kontrolní činnosti na rok
1996. Základní část plánu tvoří 30 kontrolních akcí, pro které byly podkladem podněty
z vlastní kontrolní činnosti.
Podle dosud schválených kontrolních akcí bude v roce 1996 nejčastěji kontrolováno
státního rozpočtu, zejména výdajová část. Další četnější skupinou budou kontroly
hospodaření se státním majetkem. Plán zatím obsahuje i tři kontroly rozpočtových kapitol a tři
kontroly orientované na prostředky, za něž převzal záruky stát. Počet kontrolních akcí
obsažených v základní části plánu umožňuje v průběhu roku 1996 doplnit podle potřeby další
kontrolní akce.
plnění

Plán,· který byl předán Poslanecké sněmovně a vládě, bude také uveden v částce 1
Věstníku NKÚ v roce 1996. Přehled kontrolních akcí zařazených do plánu kontrolní činnosti
na rok 1996 (včetně 2 dosud schválených dodatků) tvoří přílohu této výroční zprávy.

l7
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ZÁVĚR
Osmnáct měsíců počátečního působení NKÚ v prostředí České republiky přineslo
v letech 1993 a 1994 základní transformaci právních předchůdců NKÚ do podmínek ústavního
pořádku České republiky. V roce 1995 bylo potřebné promítnout do dalšího rozvoje
kontrolního systému praktickou zkušenost získanou již za ucelený rozpočtový rok 1994 a také
postupně získané odborné poznatky z oblasti práva, ale i provozní a metodologické. Složitější
podmínky pro takový přirozený vývoj však vytvořil vliv zpětného působení odezvy prostředí
kontrolovaných osob na výsledky činnosti NKÚ. Taková odezva se projevila až v určitém
časovém posunu, neboť teprve v průběhu roku 1994 byla kontrolní působnost NKÚ uplatněna
v komplexnějším měřítku a účinek výsledků těchto kontrol se plně projevil až v roce 1995.
V předchozích částech popsané výsledky roku 1995 je proto účelné ještě zrekapitulovat
z hlediska celkové základní funkce nezávislé vnější kontroly v České republice. Práci NKÚ
nepříznivě ovlivnil dlouhodobě působící kompetenční spor o kontrolní pravomoc NKÚ
v oblasti kontroly plnění daňových povinností. Namísto zásadního odborného a věcného řešení
byla tato otázka velmi zjednodušeně diskutována prostřednictvím sdělovacích prostředků.
Stanovisko orgánů exekutivy významně ovlivnilo negativní chování kontrolovaných osob vůči
NKÚ, takže část odborné kontrolní kapacity zůstala nevyužita a její další část musela být
vynakládána na řešení procedurálních otázek nekontrolní povahy (správní řízení o pokutách a
pod.).
Samostatný problém představuje skladba odborné kapacity NKÚ, neboť požadavky,
které jsou kladeny na NKÚ jako celek, se bezprostředně promítají do mimořádně vysokých
kvalifikačních a morálních nároků na zaměstnance, které by se měly přiměřeně projevit
i v jejich odměňování. To se týká zejména kontrolorů pracujících soustavně v terénu, pro něž
NKÚ zatím marně prosazuje výslovnou úpravu formou tzv. zvláštního příplatku v příslušném·
nařízení vlády. Již v polovině roku 1995 a opakovaně v rámci probíhající novelizace vládního
nařízení, kterým se provádí zákon o platu zaměstnanců veřejné správy, NKÚ navrhoval
potřebnou změnu. Podle uvedeného zákona se totiž tento příplatek přiznává zaměstnancům,
jejichž práce je spojena se závažnými riziky při ochraně zájmů státu a s mimořádnou
psychickou zátěží, k nimž kontrolní činnost patří.
-

Významnou překážkou optimálního-Ofungování kontrolního systému je také
zdlouhavost, která doprovází legislativní práce na předpisech klíčových pro hospodaření se
státním majetkem, včetně hospodaření s rozpočtovými prostředky. Naléhavost potřeby zákona
o majetku České republiky mj . zdůrazňovaly již výroční zprávy NKÚ za roky 1993 a 1994.
V dané souvislosti je důležité vyzdvihnout skutečnost, že funkce nezávislé kontroly je nalézací
(nikoli rozhodovací nebo určovací) - porovnává tedy skutečný stav kontrolovaných činností se
stavem žádoucím, a to především v rovině vymezené právními předpisy. Pokud nejsou vztahy
mezi předpisy transparentní
a ve vzájemném souladu, popřípadě chybí kritéria pro
hospodaření s majetkem, nelze poznatky z kontrol efektivně promítnout do příslušných
kontrolních nálezů, a ty pak představují spíše soubor podkladů dokumentujících nepřehlednost
podmínek ve sféře státního hospodaření. O to potřebnější je pohotová úprava příslušných
předpisů .

Mimořádně tíživá je také situace NKÚ z hlediska jeho dislokačních podmínek. Nejde
jen o to, že sídlo NKÚ je v industriálně dopravní zóně Prahy 7, ale tíživější je skutečnost, že
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zhruba čtvrtina pražských zaměstnanců musí pracovat na opačném konci hlavního města, a to
v budově ústředního orgánu, který je několikrát v roce kontrolovanou osobou. Neúnosnost
situace je vystupňována tím, že v podmínkách dlouhodobého provizória vázne vzájemná
součinnost mezi útvary NKÚ a nelze tento okruh zaměstnanců zahrnout do budovaného
technologického systému založeného na informační podpoře kontroly a komunikaci. Vedle
nemalých ztrát prostředků a pracovních kapacit vznikajících v takto složitém provozu NKÚ
průběžně narůstá rozdíl v technologických podmínkách kontrolní práce a znemožňuje
komplexní aplikaci postupů směřujících k vyšší kvalitě a vypovídací hodnotě kontrolní činnosti .
Mnoho závažných rozhodnutí o technologii (která je nezbytné učinit neodkladně) je
rozhodovaním -do budoucnosti. Neurčitost dislokačních podmínek tedy významně stupňuje
riziko ztrát vyplývajících z nevyjasněnosti otázek komunikačních spojů, rozmístění pracovníků,
vztahu obslužných serverů k centrálním a pod.
Představitelé i zaměstnanci NKÚ jsou si plně vědomi, že rozhodující podíl na celkovém
vývoji funkční optimalizace kontroly v České republice nesou oni sami. Je velmi mnoho věcí,
které je nutno urychleně zlepšovat ve vlastní práci NKÚ, a to v několika jejích oblastech:

v plánování a přípravě kontrolních akcí, ve vlastním výkonu kontroly u kontrolovaných osob
a konečně i ve shrnování a vyhodnocování zjištěných skutečností do kontrolních závěrů .
Soustavné úsilí o identifikaci nedostatků ve vlastní práci je důležitou zpětnou vazbou ve vnitřní
činnosti NKÚ. Souběžně jsou analyzovány a vyhodnocovány také náměty na zlepšení jednak
přicházející z Poslanecké sněmovny a jejích orgánů - zejména od jejího rozpočtového výboru,
od odborné veřejnosti, médií a pod., dále pak vyplývající z průběžného srovnávacího
vyhodnocování vlastních výsledků, z námětů odborníků uvnitř NKÚ a ze zkušeností získaných
v mezinárodních stycích. Vnitřní snahy o odborný i provozní rozvoj je však třeba doplnit také
zlepšováním výše uvedených vnějších podmínek pro činnost NKÚ, aby se podařilo zvýšit
pozitivní podíl nezávislé kontroly na utváření dobrého ovzduší ve společnosti.
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Přílohy

PŘEHLED KONTROLNÍCH AKCÍ, JEJICHŽ KONTROLNÍ ZÁVĚR
BYL SCHVÁLEN V PRŮBĚHU ROKU 1995
KONTROLNÍ
AKCEČ.

PŘEDMĚT KONTROLY

rozpočtu

VĚSTNÍK
NKÚ

SCHVÁLn...
ORGÁN
NKÚ

DATUM
SCHVÁLENÍ

Kolegium

23 . 1. 1995

1/1995

částka/rok

10/94

K,?ntrola hospodaření kapitoly státního
"Ceský statistický úřad"

24/94

Kontrola využívání prostředků z rezervy státního
rozpočtu na podporu vývozu a hospodaření s dotacemi poskytnutými EGAP, a. s.

Kolegium

23. 1. 1995

1/1995

25/94

Kontrola hospodaření s prostředky státního rozpočtu, které byly uvolněny na činnost soukromých škol

Senát

24. 1. 1995

1/1995

43/94

Kontrola hospodaření zdravotnických zařízení
v působnosti Okresního úřadu Jablonec nad Nisou
a jejich privatizace

Kolegium

24. 1. 1995

1/1995

28/94

Kontrola plnění příjmové položky státního rozpočtu
v souvislosti s platbami dle celního zákona

Kolegium

20. 2. 1995

1/1995

36/94

Kontrola hospodaření Armády České republiky
se svěřeným majetkem státu a prostředky státního

Senát

27. 2. 1995

1/1995

rozpočtu

19/94

Kontrola nakládání a hospodaření Pozemkového
fondu ČR s majetkem státu

Senát

28. 2. 1995

1/1995

39/94

Kontrola hospodaření s prostředky státního rozpočtu
ve vybraných položkách kapitoly "Ministerstvo

Senát

27. 3. 1995

2/1995

s prostředky státního rozpočtu
na dávky sociální péče poskytované
občanům z důvodu zdravotního postižení

Senát

28. 3. 1995

2/1995

40/94

Kontrola hospodaření Státního fondu kultury České
republiky

Senát

28. 3. 1995

2/1995

26/94

Kontrola dáně z příjmů právnických osob

Kolegium

3. 4. 1995

2/1995

49/94

Kontrola nakládání se státním majetkem, kterým jsou
v současnosti objekty bývalého rekreačního střediska
ÚV KSČ Orlík - Vystrkov

Senát

25. 4. 1995

2/1995

46/94

Kontrola privatizace Státního

Senát

16. 5. 1995

2/1995

21/94

Kontrola nakládání s prostředky státního rozpočtu
poskytovanými na státní účast při snižování spotřeby
paliva energie v obytných budovách a bytech v ČR

Senát

24. 5. 1995

2/1995

44/94

Kontrola poskytnutí státní záruky za úvěr pro České
energetické závody - Jadernou elektrárnu Temelín a
hospodaření s finančními prostředky tímto úvěrem
získanými

Senát

29. 5. 1995

2/1995

09/94

s rozpočtovými prostředky
v roce 1993 Ministerstvu zemědělství
a vybraným rozpočtovým organizacím v jeho působnosti a dále vybraným příjemcům dotací do agrárně-potravinářské ho komplexu

Senát

30. 5. 1995

2/1995

zahraničních věcí"

29/94

Kontrola

hospodaření

vyčleněnými

Kontrola

rybářství Třeboň,

s. p.

hospodaření

přidělenými
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47/94

Kontrola hospodařeIÚ s prostředky státního rozpočtu
v domovech důchodců a s účelovými dotacemi poskytnutými ze státního rozpočtu příjemcům na domy
s pečovatelskou službu

Senát

20.6. 1995

3/1995

16/94

Kontrola hospodařeIÚ zdravotnických zařízeIÚ v působnosti Ministerstva zdravotnictví, okresních, magistrátIÚch, městských a obvodIÚch úřadů a jejich privatizace

Kolegium

26. 6. 1995

3/1995

37/94

Kontrola hospodařeIÚ s majetkem státu a s prostředky státního rozpočtu kapitoly 327 - Ministerstvo dopravy na rok 1994

Senát

29. 6. 1995

3/1995

17/94

Kontrola formy transformace přímého úvěru České
národIÚ banky státu (státIÚho rozpočtu) emisemi
státIÚch dluhopisů

Senát

10. 8. 1995

3/1995

38/94

Kontrola převodů finančních prostředků z hospodářské Senát
činnosti organizací v rezortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy do rozpočtových příjmů a výdajů

10. 8. 1995

3/1995

95/31

Kontrola nakládám s finančIÚmi prostředky
poskytnutými ze státního rozpočtu na výstavbu
Fakultní nemocnice Motol

Senát

28.8. 1995

3/1995

95/2

Kontrola použití prostředků ze státního rozpočtu roku
1994 vyčleněných na financování středních odborných učilišť, odborných učilišť, učilišť a speciálních
středIÚch odborných učilišť zřízených Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy

Senát

29.8. 1995

3/1995

41194

Kontrola hospodařeIÚ s prostředky kapitoly státIÚho
rozpočtu "Správa státních hmotných rezerv"

Kolegium

ll. 9. 1995

3/1995

45/94

Kontrola hospodaření s prostředky státního rozpočtu
kapitoly 322 - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Kolegium

25. 9. 1995

4/1995

95/3

Kontrola "Prostředky na všeobecné zdravotní pojištění
vybírané na základě zákona a státní majetek užívaný
zdravotními pojišťovnami"

S~nát

2. 10. 1995

4/1995

95n

Kontrola hospodaření a privatizace příspěvkové
organizace ORBIS Praha

Senát

4. 10. 1995

4/1995

95/6

Kontrola využívání finančIÚch
fondu životIÚho prostředí ČR

Senát

9. 10. 1995

4/1995

95/10

Kontrola nakládáIÚ Fondu národního majetku ČR
s majetkem a majetkovými účastmi státu

Kolegium

23. 10. 1995

4/1995

95/32

Kontrola privatizace a likvidace s. p. PRlOR
- Severomoravské obchodní domy

Senát

31. 10. 1995

4/1995

23/94

Kontrola hospodařeIÚ kapitoly státního
"Všeobecná pokladní správa"

Kolegium

6. ll. 1995

4/1995

95/8

Kontrola privatizace vybraných státních podniků v působnosti Ministerstva zdravotnictví a státních lázní

Senát

14. ll. 1995

4/1995

95/14

Kontrola využívání finančIÚch prostředků státního
rozpočtu vynakládaných na protiradonová opatření

Senát

27. ll. 1995

4/1995

41/93

Kontrola hospodaření a způsob privatizace s. p. Bioveta v Ivanovicích na Hané

Kolegium

ll. 12. 1995

4/1995

95/9

Kontrola plnění daňových povinností
a Poštovní banky, a. s., Praha

Senát

19. 12. 1995

4/1995

prostředků

ze Státního

rozpočtu

Investiční
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PŘEHLED KONTROLNÍCH AKCÍ ZAŘAZENÝCH
DO PLÁNU KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 1996
PŘEDMĚT KONTROLY

KONTROLNÍ

AKCEČ.

96/0 I

Hospodaření
smyslově

s prostředky státního rozpočtu v zařízeních sociální péče pro tělesně,
postižené dospělé občany

mentálně

a

96/02

Dotace na útlum uhelných

96/03

Hospodaření

dolů

s majetkem státu a

prostředky

státního rozpočtu vyčleněnými na civilní

ochranu
96/04

Hospodaření

vybraných příspěvkových organizací Ministerstva

96/05

Hospodaření

96/06

Plnění

96/07

Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti v kapitole
"Ministerstvo vnitra"

96/08

Nakládání s finančními

96/09

Hospodaření Nakladatelství Svoboda s majetkem přecházejícím do vlastnictví státu
a transformace tohoto nakladatelství do Nakladatelství Svoboda, a. s.

96/10

Užití návratné finanční výpomoci ze státního
mrazírny

96/11

Hospodaření

96/12

Hospodaření

96/13

Státn! zakázky při výstavbě dálniční

96/14

Privatizace podniku ČSAD Praha

96/15

Státní záruka za úvěr na výstavbu nového odbavovacího areálu mezinárodního letiště
Praha-Ruzyně a hospodaření s prostředky státního rozpočtu poskytnutými na tuto stavbu

96/16

Užití

96/17

Nakládání s prostředky státního rozpočtu na realizaci politiky zaměstnanosti

96/18

Prostředky

s majetkem státu a prostředky státního
organizaci Vojenská lázeňská a rekreační zařízení
povinností

správců

hospodářství

rozpočtu určenými příspěvkové

daní

prostředky určenými

na restrukturalizaci

rozpočtu

zemědělského

poskytnuté s. p.

podnikání

Litoměřické

s majetkovými účastmi státu při privatizaci dle vybraných
zených do II. vlny kuponové privatizace

projektů zařa

s finančními prostředky Ministerstva vnitra určenými na objekty pro potřeby
cizinecké a pohraniční policie při ochraně státní hranice České republiky se Slovenskou
republikou

finančních prostředků

staveb

státního
a obcí

sítě

Státního fondu tržní regulace

rozpočtu

vynakládané na výstavbu vodohospodářských a ekologických

měst

96/19

Hospodaření

s prostředky státního rozpočtu

96/20

Financování učňovských zařízení

96/21

Úhrada majetkové újmy peněžních ústavů z prostředků státního rozpočtu

zřízených
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při stavbě

silnice 1152 Brno-Rajhrad-Mikulov

Ministerstvem hospodářství

96/22

HospodařeIÚ s prostředky státního rozpočtu kapitoly "Úřad pro legislativu a veřejnou správu"
a hospodařeIÚ se státním majetkem

96/23

Státní záruka za úvěr na stavbu ropovodu Ingolstadt-Kralupy nad Vltavou

96/24

HospodařeIÚ

96/25

Systémová investiční dotace na "Program záchrany architektonického

96/26

StanoveIÚ základu a výpočet daně z přijmů právnických osob v roce 1995

96/27

HospodařeIÚ s nemovitým majetkem a s prostředky státního roZpočtu určenými
pro vzdělávací zařízeIÚ v působnosti Ministerstva vnitra

96/28

Hospodaření

s prostředky státního rozpočtu kapitoly "Akademie věd"

s prostředky státního

rozpočtu

dědictví"

kapitoly "Ministerstvo práce a sociálIÚch

věcí"

96/29

HospodařeIÚ

s prostředky státního rozpočtu při výstavbě 1. železničního koridoru
a plněIÚ podmínek, za nichž byla poskytnuta státní záruka

Děčín-Břeclav

96/30

Hospodaření

s prostředky státního rozpo čtu vyčleněnými na financování výzkumu
a vývoje v rezortu Ministerstva ?-emědělství

96/31

Hospodaření

s majetkem státu a

prostředky

státIÚho

rozpočtu

kapitoly "Ministerstvo obrany"

při zásobování Armády ČR potravinami

96/32

HospodařeIÚ

státních podniků v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu, které jsou
zachovány z důvodu nedořešených nároků oprávněných osob nebo z jiných důvodů
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