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Peněžní prostředky určené na rozvoj a obnovu 
materiálně technické základny veřejných vysokých škol

Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále též 
„NKÚ“) na rok 2011 pod číslem 11/37. Kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vypracoval člen NKÚ 
Ing. Antonín Macháček.

Cílem kontroly bylo prověřit poskytování, čerpání a použití peněžních prostředků určených na rozvoj 
a obnovu materiálně technické základny veřejných vysokých škol.

Kontrolovaným obdobím byly roky 2006 až 2011, v případě věcných souvislostí i období předchozí 
a následující. Kontrola byla prováděna v době od listopadu 2011 do června 2012.

Kontrolované osoby: 
 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále také „MŠMT“),
 – Univerzita Karlova v Praze (dále také „UK“), 
 – Univerzita Palackého v Olomouci (dále také „UPOL),
 – Univerzita Pardubice (dále také „UP“),
 – Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (dále také „VFUB“),
 – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále také „VŠB-TUO“).

Námitky proti kontrolnímu protokolu, které podalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 
Univerzita Palackého v Olomouci a Univerzita Pardubice, byly vypořádány vedoucími skupin 
kontrolujících rozhodnutími o námitkách. Proti rozhodnutím o námitkách nebylo podáno žádné 
odvolání.

Kolegium NKÚ na svém XVIII. zasedání, konaném dne 24. září 2012,

schválilo usnesením č. 8/XVIII/2012

kontrolní závěr v tomto znění:

 I. Úvod
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je podle ustanovení § 7 zákona č. 2/1969 Sb.1 

mj. ústředním orgánem státní správy pro oblast vysokého školství. Podle ustanovení § 22 tohoto 
zákona MŠMT zpracovává koncepce rozvoje svěřených odvětví.

Ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb.2 je MŠMT poskytovatelem peněžních prostředků státního 
rozpočtu a správcem rozpočtové kapitoly státního rozpočtu 333 – Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy. MŠMT je správcem programů zaměřených na rozvoj a obnovu materiálně technické 
základny veřejných vysokých škol 233 310 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny 
Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „program 233 310“) a 233 340 – Rozvoj a obnova materiálně 
technické základny veřejných vysokých škol (dále jen „program 233 340“). 

Kontrole byl podroben postup přípravy a zabezpečování realizace programu a v něm zařazených akcí 
se zaměřením na poskytování a užití uvolněných peněžních prostředků na stanovený účel a jejich 
hospodárné použití ze strany příjemců dotací. Příjemci dotací z programu 233 310 a programu 233 340 

1 Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky.
2 Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).
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jsou veřejné vysoké školy (dále též „VVŠ“) zřízené podle zákona č. 111/1998 Sb.3 VVŠ jsou právnic-
kými osobami, samostatnými účetními jednotkami a z pohledu § 2 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb.4 
jsou veřejnými zadavateli.

 II. Skutečnosti zjištěné při kontrole

 A. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Základním koncepčním dokumentem rozvoje terciárního vzdělávání je Dlouhodobý záměr vzdělávací 
a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol (dále jen 
„Dlouhodobý záměr MŠMT“) a jeho každoroční aktualizace zpracovávané v souladu se zákonem 
č. 111/1998 Sb. Tento materiál je zároveň výchozím dokumentem pro zpracování dlouhodobých 
záměrů jednotlivých veřejných vysokých škol a jejich každoročních aktualizací. 

Na Dlouhodobý záměr MŠMT navazovalo zpracování dokumentací programu 233 310 a programu 
233 340. Mezi priority Dlouhodobého záměru MŠMT patřily např.: kvantitativní rozvoj terciárního 
vzdělávání s cílem vytvořit podmínky pro účast 50 % věkové skupiny 19letých do r. 2005, 
rovnoměrný nárůst počtu přijímaných na vysoké školy do r. 2005 celkem až o 10 %, rovný přístup 
k vysokoškolskému vzdělání pro všechny, kteří splní vstupní podmínky; podpora třístupňového 
studia (Bc., Mgr., Ph.D.); rozmanitost studijní nabídky s větším podílem bakalářských či prakticky 
zaměřených krátkých studijních programů poskytujících možnost bezprostředního uplatnění 
absolventů; uvolňování příliš úzké studijní a oborové specializace, podpora interdisciplinarity; 
výrazná podpora informační infrastruktury na vysokých školách; udržení sociálních služeb pro 
studenty (koleje, menzy); podpora vysokých škol s nově otevíranými bakalářskými studijními 
programy; ekonomické zabezpečení výzkumu a vývoje na vysokých školách. 

MŠMT stanovilo technicko-ekonomické parametry v dokumentaci programu 233 310 a 233 340 
u jednotlivých podprogramů na základě podkladů zaslaných jednotlivými VVŠ. Jednalo se zejména 
o výměry jednotlivých druhů ploch k zabezpečení výuky a doprovodných činností, plochy knihoven, 
plochy pro tělovýchovu aj. Výchozí a cílové stavy sledovaných projektovaných parametrů a finanční 
prostředky potřebné k jejich dosažení byly uvedeny ve formulářích ISPROFIN u jednotlivých 
podprogramů. Rozhodujícím kritériem pro stanovení výdajů na jednotlivé podprogramy byl stav 
materiálně technické základny VVŠ ve vztahu k počtu studentů a jeho očekávanému nárůstu 
v nejbližších letech. Posuzována byla povaha studijních programů jednotlivých VVŠ a jejich 
náročnost na materiálně technické zajištění.

 B. Programy 233 310 a 233 340

 1. Program 233 310 
Dokumentaci programu 233 310 schválilo Ministerstvo financí dopisem ze dne 18. září 2003, 
čímž byl stanoven celkový objem výdajů na realizaci programu ve výši 4 675,964 mil. Kč, z toho 
účast státního rozpočtu (dále také „SR“) ve výši 3 043,437 mil. Kč a vlastní zdroje UK ve výši 
1 632,527 mil. Kč. Termín realizace byl do 31. prosince 2007. První aktualizace programu z února 
2010 promítla do dokumentace programu zejména změny legislativy (např. novelu vyhlášky 
č. 504/2002 Sb.5, kterou se výrazně redukoval rozsah tvorby vlastních zdrojů účastníků programu; 
vliv změny sazby DPH novelou zákona č. 235/2004 Sb.6), rozšíření o nově doplněné akce a změny 
(prodloužení) termínů v přípravě a realizaci akcí. Druhou aktualizací programu z června 2011 došlo 

3 Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).
4 Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
5 Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví.
6 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
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k prodloužení termínu realizace programu do 31. prosince 2013 a ke změně celkových výdajů 
programu na 4 601,557 mil. Kč, z toho prostředky SR se zvýšily na 4 363,945 mil. Kč.

Cílem programu byla výstavba a dostavba kampusů (celkem 10,1 tis. m2 nových ploch, z toho 
7 202 m2 ploch pro výuku), rekonstrukce, modernizace a obnova stávajících budov (více než 50 % 
budov je starších 50 let), zabezpečení odpovídajícího přístrojového vybavení (včetně ICT) atd. 
Program byl členěn na pět podprogramů.

Ke dni 31. prosince 2011 bylo na akce realizované v rámci programu 233 310 vynaloženo celkem 
4 295,1 mil. Kč, z toho prostředky SR činily 4 063,6 mil. Kč a vlastní zdroje UK 231,5 mil. Kč. 

 2. Program 233 340
Dokumentaci programu 233 340 vzala vláda na vědomí a schválila jeho závazné parametry svým 
usnesením ze dne 2. června 2004 č. 5527. Program měl být realizován v období let 2003 až 2007 
s předpokládanými výdaji ve výši 10 393,290 mil. Kč (z toho účast SR měla činit 8 584,081 mil. Kč, 
vlastní zdroje příjemců 1 784,209 mil. Kč, ostatní zdroje 25,000 mil. Kč).

Do doby ukončení kontroly NKÚ byla dokumentace programu třikrát aktualizována usneseními 
vlády ze dne 9. února 2009 č. 1778, ze dne 6. dubna 2009 č. 4379 a ze dne 13. října 2010 č. 72710. 
Těmito usneseními vláda schválila změny věcných, časových a finančních parametrů programu. 
Došlo k prodloužení termínu realizace programu do 31. prosince 2012 a k navýšení celkových 
výdajů programu na 16 763,712 mil. Kč (z toho účast SR činila 14 695,777 mil. Kč, vlastní zdroje 
VVŠ 1 845,517 mil. Kč a ostatní zdroje 222,418 mil. Kč). Důvody pro změnu dokumentace programu 
233 340 byly obdobné jako u programu 233 310, tj. promítnutí změny legislativy (např. výrazná 
redukce rozsahu tvorby vlastních zdrojů účastníků programu; vliv změny sazby DPH), rozšíření 
o nově doplněné akce (např. kampus Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem) a změny 
(prodloužení) termínů v přípravě a realizaci akcí.

Program 233 340 byl tvořen celkově 24 podprogramy. Z nich bylo 22 zaměřeno na podporu rozvoje 
a obnovy materiálně technické základny jednotlivých VVŠ a dva podprogramy řeší oblast obnovy 
majetku poškozeného povodněmi a racionalizaci spotřeby energií průřezově u všech v programu 
zahrnutých VVŠ. 

Ke dni 31. prosince 2011 bylo na realizaci akcí programu 233 340 vynaloženo celkem 14 873 mil. Kč, 
z toho prostředky SR činily 12 974,4 mil. Kč, vlastní zdroje jednotlivých VVŠ 1 686,4 mil. Kč a ostatní 
zdroje 212,2 mil. Kč. 

 3. Administrace programu 233 310 a programu 233 340
Financování programů po roce 2007, kdy měly být programy ukončeny, probíhalo na základě 
schválených zákonů o státním rozpočtu na konkrétní rok. 

Zpracování aktualizace dokumentace programů probíhalo od roku 2006, avšak z důvodu změn 
legislativy a významného krácení rozpočtu programového financování v roce 2007 (odvod finančních 
prostředků z rezervního fondu programů 233 310 a 233 340 ve prospěch příjmů SR v celkové výši 
539,019 mil. Kč) došlo k výraznému prodloužení vypracování konečné verze, a tudíž i k posunu jejího 
schválení. Např. problematika aktualizace dokumentace programu 233 340 byla již zmíněna v rámci 
kontrolní akce NKÚ č. 07/2411; na jejím základě vláda svým usnesením ze dne 3. září 2008 č. 110412 

7 Usnesení vlády ze dne 2. června 2004 č. 552, k žádosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o schválení dokumentace 
programu 233 340 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol.

8 Usnesení vlády ze dne 9. února 2009 č. 177, k aktualizaci dokumentace programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
č. 233 340 Rozvoj materiálně technické základny veřejných vysokých škol.

9 Usnesení vlády ze dne 6. dubna 2009 č. 437, ke Zprávě o plánu realizace Projektu Kampus Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.
10 Usnesení vlády ze dne 13. října 2010 č. 727, k aktualizaci dokumentace programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  

233 340 Rozvoj materiálně technické základny veřejných vysokých škol.
11 Kontrolní závěr č. 07/24 – Finanční prostředky poskytnuté veřejným vysokým školám s uměleckým zaměřením byl publikován 

v částce 2/2008 Věstníku NKÚ.
12 Usnesení vlády ze dne 3. září 2008 č. 1104, ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní  

akce č. 07/24 Finanční prostředky poskytnuté veřejným vysokým školám s uměleckým zaměřením.
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uložila ministru školství, mládeže a tělovýchovy mj. předložit vládě do 31. prosince 2008 aktualizovanou 
dokumentaci programu 233 340. Tento termín byl ze strany MŠMT splněn. 

V systému administrace obou programů byly zjištěny tyto nedostatky:

 – Cíle programů byly definovány pouze obecně. MŠMT k tomu uvedlo, že „… cíle programů 
jsou definovány tak, že vylučují možnost jejich přímého kvantitativního hodnocení a míru jejich 
naplnění lze odvodit nepřímo z porovnání schválených a dosažených projektovaných parametrů 
programu“. 

 – MŠMT nepožadovalo po účastnících programů, aby v předkládaných a následně schválených 
investičních záměrech (dále také „IZ“), které byly podkladem pro registraci akcí, uvedli vyhodnocení 
efektivnosti akce. Tento postup byl v rozporu s ustanovením § 12 zákona č. 218/2000 Sb. MŠMT 
tak nebude schopno objektivně vyhodnotit efektivnost vyčerpaných finančních prostředků.

 – MŠMT nedoložilo, jakým způsobem provádělo posouzení IZ předkládaných veřejnými vysokými 
školami. Výdaje na akce byly přitom v průběhu realizace výrazně navyšovány a termíny jejich 
dokončení prodlužovány. V jednom případě MŠMT registrovalo akci, která by po dokončení 
nemohla sloužit deklarovanému účelu (akce UPOL – Přírodovědecká fakulta Envelopa). Z tohoto 
důvodu příjemce dotace zařadil v průběhu realizace do akce pořízení potřebného technologického 
zařízení, což si vyžádalo významné navýšení výdajů ze SR o 217,532 mil. Kč. MŠMT také 
podpořilo dotací ve výši 372,5 mil. Kč pořízení dvou budov (UK – nákup objektů Opletalova), 
které nebyly ke dni ukončení kontroly již rok a půl využívány pro účel, ke kterému byly zakoupeny. 
Jejich využití bude možné až po následné rekonstrukci a dostavbě.

 – MŠMT u většiny akcí nestanovilo pro účastníky programů povinnost: 
 • využívat majetek pořízený z dotace po dobu stanovenou správcem programu k účelu, pro 
který byla dotace poskytnuta;

 • nepřevádět předmět podpory na jinou osobu a předmět podpory řádně provozovat nejméně 
po dobu stanovenou správcem programu; 

 • uchovávat doklady a písemnosti týkající se dotace za účelem provedení kontroly po dobu 
stanovenou správcem programu; 

 • vést samostatnou analytickou evidenci pro příslušnou akci a dotaci účtovat v oddělené účetní 
evidenci.

Veřejnosprávní kontroly prováděné MŠMT byly zaměřeny zejména na hospodaření VVŠ a pouze 
v omezeném rozsahu na programové financování dlouhodobého majetku pořízeného z programů 
233 310 a 233 340. MŠMT sice uvedlo, že provádělo v rámci programů 233 310 a 233 340 u VVŠ 
namátkové průběžné řídicí kontroly, ale nedoložilo průkazné záznamy z těchto kontrol. MŠMT 
nedoložilo ani provádění následných kontrol u již ukončených akcí. Např. neprovedlo kontrolu dotací 
na akce jedné z VVŠ s výdaji ve výši 505 mil. Kč, kde již většina akcí byla ukončena. MŠMT tak 
nepostupovalo v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb.13

 C. Příjemci dotace 
Kontrole NKÚ bylo u pěti kontrolovaných VVŠ podrobeno celkem 14 akcí financovaných z programu 
233 310 (5 akcí) a z programu 233 340 (9 akcí) s celkovými náklady 4 405,2 mil. Kč. 

Nedostatky byly zjištěny zejména ve fázi přípravy akcí, v oblasti zadávání veřejných zakázek 
a v plnění podmínek stanovených pro poskytnutí dotace, a to u pěti kontrolovaných akcí: 

 – Rozhodnutí o registraci akce UPOL – Přírodovědecká fakulta Envelopa vydalo MŠMT 
v dubnu 2004 v rozsahu technicko-ekonomických parametrů podle IZ z října 2003 s celkovými 
výdaji 538 mil. Kč a s termínem realizace do října 2007. Dotace ze SR byla plánována ve 
výši 508 mil. Kč a vlastní zdroje UPOL ve výši 30 mil. Kč. Dodatky IZ byl termín realizace díla 
postupně prodloužen do prosince 2010. Celkové výdaje na akci činily 1 080,752 mil. Kč (z toho 
dotace ze SR 1 061,380 mil. Kč). Z důvodu nepřipravenosti akce, nedostatečně zpracované 

13 Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).
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projektové dokumentace a chyb zadavatele v procesu zadávacích řízení na vnitřní vybavení 
došlo k prodloužení termínu dokončení akce o tři roky a navýšení výdajů SR o 553,380 mil. Kč 
proti původnímu předpokladu.

Kontrolou průběhu realizace byly zjištěny tyto nedostatky:

 • UPOL nezahrnula do zadávací dokumentace některé práce a dodávky, o jejichž nezbytnosti 
pro dokončení a kolaudaci stavby věděla již při zadání zakázky. VVŠ na tyto práce a dodávky 
uzavírala dodatky ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby s navýšením ceny, a to v jednacím 
řízení bez uveřejnění, přestože objem víceprací překročil limit 20 % hodnoty původní zakázky. 
Tímto postupem VVŠ porušila zákon č. 137/2006 Sb. a nedodržením podmínek pro čerpání 
dotace se dopustila porušení rozpočtové kázně v objemu 126,644 mil. Kč.

 • UPOL uhradila z prostředků dotace faktury za služby technického dozoru investora ve výši 
5,693 mil. Kč a za dodávku vestavěného nábytku ve výši 50,731 mil. Kč bez doložení dokladů 
o skutečném rozsahu provedených služeb a dodávek, což bylo v rozporu s podmínkami, které 
pro čerpání dotace stanovilo MŠMT. 

 – Akce VŠB-TUO – Technologický pavilon CPIT byla realizována v letech 2005 až 2008 s celkovými 
výdaji 291,363 mil. Kč (z toho účast SR činila 261,893 mil. Kč, tj. o 24,7 % více proti plánovaným 
výdajům). Předmětem akce bylo vybudování vysoce odborného pracoviště pro špičkové absolventy 
doktorských studijních programů, event. magisterských studijních programů v oblasti perspektivních 
technologií.

VŠB-TUO nepostupovala v souladu se zákonem č. 40/2004 Sb.14, resp. zákonem č. 137/2006 Sb., 
neboť:

 • výkaz výměr, který byl součástí zadávací dokumentace, neobsahoval veškeré položky výkazu 
výměr dle platné realizační projektové dokumentace. Předmět díla tak nemohl být realizován 
v souladu s projektovou dokumentací stavby a bylo nutné vyhlásit následnou veřejnou zakázku 
na dodatečné stavební práce; 

 • výkaz výměr, který byl součástí zadávací dokumentace, obsahoval odkazy (minimálně 39) na 
konkrétní obchodní firmy a konkrétní označení výrobků; 

 • ve dvou případech nevyloučila z účasti ve výběrovém řízení uchazeče, kteří nesplnili stanovené 
podmínky.

 – Předmětem akce VŠB-TUO – Pavilon velkých poslucháren FAST byla dostavba nového pavilonu, 
dvou poslucháren vč. souvisejících učeben, ateliérů, laboratoře a pracovny pedagogů. Realizace 
akce proběhla v letech 2006 až 2009, celkové výdaje činily 271,097 mil. Kč (z toho účast SR činila 
262,423 mil. Kč, tj. o 46,5 % více proti původnímu plánu).

VŠB-TUO nepostupovala v souladu se zákonem č. 40/2004 Sb., resp. zákonem č. 137/2006 Sb., 
neboť: 

 • výkaz výměr, který byl součástí zadávací dokumentace, obsahoval odkazy (minimálně 41) na 
konkrétní obchodní firmy a konkrétní označení výrobků;

 • ve dvou případech nevyloučila z účasti v zadávacím řízení uchazeče, kteří nesplnili kvalifikační 
předpoklady, respektive nevyřadila nabídky, které nesplňovaly požadavky zadavatele uvedené 
v zadávacích podmínkách;

 • nebylo možné ověřit správnost a úplnost zadávací dokumentace, protože VŠB-TUO nepředložila 
kontrolní výkaz výměr.

 – Realizací akce UK-KaM Obnova soc. zař. a zateplení objektu, blok III a IV – kolej Na Větrníku 
zateplila UK první podzemní podlaží bloku IV, zateplila blok III a obnovila sociální zařízení 
bloku III kolejí Na Větrníku. Realizace akce proběhla v letech 2006 až 2008 s celkovými výdaji 
26,116 mil. Kč (z toho dotace SR činila 24,402 mil. Kč). 

14 Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách.
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UK v jednom případě neuzavřela se zhotovitelem smlouvu o dílo v souladu s návrhem smlouvy 
obsaženým v nabídce vybraného uchazeče (v rozporu s ustanovením § 82 zákona č. 137/2006 Sb.) 
a neprojednala s MŠMT změnu závazného parametru (obnova sociálních zařízení ze 774 m2 

na 344 m2) ani v průběhu realizace akce (přestože tato změna byla zapracována již do zadávací 
dokumentace) a ve zprávě k závěrečnému vyhodnocení akce vykázala původní parametr jako 
splněný. 

 – Akcí UPAR Fakulta chemicko-technologická, 1.–3. stavba se realizovala výstavba Fakulty 
chemicko-technologické v Pardubicích, včetně technologií a vnitřního vybavení. Realizace 
projektu proběhla v letech 2005 až 2009. Celkové výdaje na akci byly ve výši 1 359,429 mil. Kč 
(z toho účast SR činila 1 319,053 mil. Kč). 

V důsledku chyb v předprojektové přípravě (pochybení v návrhu statického řešení akce a v návrhu 
opatření pro zajištění závazných akustických parametrů, nesprávná řešení v návrhu obvodových 
plášťů z hlediska tepelné techniky, nedostatečné zpracování výkazu výměr v dokumentaci pro 
zadání stavby a další) a změn požadavků na stavbu ze strany VVŠ v souvislosti se změnou 
hygienických požadavků na vybavení speciálních laboratoří a dalšího technického vybavení 
odborných pracovišť došlo k navýšení celkových výdajů akce o 440,880 mil. Kč (z toho ze SR 
o 427,786 mil. Kč, tj. o 48 %) proti plánovaným. 

 III. Shrnutí a vyhodnocení
V období let 2003–2011 bylo v rámci programů 233 310 a 233 340 vyčerpáno celkem 
19 168,210 mil. Kč, z toho prostředky státního rozpočtu činily 17 038,043 mil. Kč. MŠMT stanovilo 
cíle obou programů obecně, což neumožní jejich řádné vyhodnocení. 

Programy 233 310 a 233 340 byly několikrát aktualizovány z pohledu věcných, časových i finančních 
parametrů. Realizace programu 233 310 byla prodloužena o šest let do roku 2013 s navýšením 
prostředků ze SR o 1 320,512 mil. Kč, tj. o 43,4 %, a realizace programu 233 340 byla prodloužena 
o pět let do roku 2012 s navýšením prostředků ze SR o 6 111,696 mil. Kč, tj. o 71,2 %. MŠMT 
registrovalo akce na základě investičních záměrů, které neobsahovaly vyjádření efektivnosti 
vložených prostředků, což bylo v rozporu s požadavky zákona č. 218/2000 Sb.

MŠMT u většiny akcí nestanovilo účastníkům programů povinnost vést samostatnou analytickou 
evidenci pro příslušnou akci a dotaci účtovat v oddělené účetní evidenci a po stanovenou dobu:

 – využívat majetek pořízený z dotace k účelům, na které byla dotace poskytnuta; 
 – nepřevádět předmět podpory na jinou osobu, předmět podpory řádně provozovat; 
 – uchovávat doklady a písemnosti týkající se dotace za účelem provedení kontroly, a to po dobu 

stanovenou správcem programu. 

MŠMT nedostatečně kontrolovalo realizaci akcí z obou programů. Kontrolou hospodárnosti, 
účelnosti a efektivnosti poskytnutých dotací se nezabývalo. MŠMT tak nepostupovalo důsledně dle 
zákona o finanční kontrole.

Kontrolováno bylo 14 akcí u pěti VVŠ s celkovými výdaji 4 405,2 mil. Kč. Nedostatky byly zjištěny 
u pěti akcí, a to zejména v přípravě akcí, v oblasti zadávání veřejných zakázek a dodržování 
podmínek poskytnutí dotace. 

Skutečnosti zjištěné kontrolou NKÚ, u kterých je důvodné podezření na porušení rozpočtové kázně, 
budou oznámeny příslušným finančním úřadům.


