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Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2018   

 

Kontrolní akce zařazené do plánu kontrolní činnosti na rok 2018 

 

18/01  Podpora podnikatelských nemovitostí a podnikatelské infrastruktury 

18/02 Nemovitý majetek a peněžní prostředky státu související s tímto majetkem 

určené na zabezpečení úkolů Armády České republiky 

18/03  Peněžní prostředky poskytované nestátním neziskovým organizacím 

18/04  Peněžní prostředky určené na podporu zlepšování kvality ovzduší  

18/05  Účetnictví Ministerstva financí za rok 2017 

18/06 Podpora rozvoje výzkumu a vývoje pro inovace poskytovaná z operačního 

programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

18/07  Informační podpora agendy daňového řízení 

18/08  Peněžní prostředky vynakládané na podpory v sektoru živočišné výroby 

18/09  Peněžní prostředky určené na podporu sociálních služeb 

18/10 Majetek státu, s nímž má právo hospodařit státní podnik  

Vojenské lesy a statky ČR 

18/11 Peněžní prostředky státu určené na podporu rozvoje a obnovy  

materiálně technické základny regionálního zdravotnictví 

18/12 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit 

vybrané veřejné archivy v resortu Ministerstva vnitra 

18/13 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zdravotnictví  

za rok 2017, účetní závěrka Ministerstva zdravotnictví za rok 2017 a údaje 

předkládané Ministerstvem zdravotnictví pro hodnocení plnění státního 

rozpočtu za rok 2017 

18/14 Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch  

Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky 

18/15 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo vnitra za rok 2017, 

účetní závěrka Ministerstva vnitra za rok 2017 a údaje předkládané 

Ministerstvem vnitra pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2017 

18/16  Rozvoj vodních cest a podpora vodní dopravy 

18/17 Majetek a peněžní prostředky státu vynakládané na pořizování a distribuci 

výstroje příslušníků Armády České republiky 



  Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2018 

18/18  Podpora rozvoje digitalizace výuky v České republice 

18/19 Peněžní prostředky vynaložené na program Kulturní aktivity  

z rozpočtové kapitoly Ministerstva kultury 

18/20  Peněžní prostředky státu určené na prevenci kriminality 

18/21  Výstavba a modernizace silnic I. třídy 

18/22 Daňová podpora v oblasti environmentální politiky a uplatňování 

antidumpingových a antisubvenčních cel 

18/23 Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit 

správy národních parků 

18/24 Podpora veřejné městské a regionální dopravy financovaná v rámci 

Integrovaného regionálního operačního programu  

18/25  Účetní závěrka Městského soudu v Praze za rok 2017 

18/26 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí 

za rok 2018, účetní závěrka Ministerstva práce a sociálních věcí za rok 2018 

a údaje předkládané Ministerstvem práce a sociálních věcí pro hodnocení 

plnění státního rozpočtu za rok 2018 

18/27 Opatření realizovaná v resortech zemědělství a životního prostředí  

z důvodu zmírnění dopadů sucha a nedostatku vody  

18/28 Peněžní prostředky určené na realizaci opatření operačního programu 

Zaměstnanost 2014–2020 ke zvýšení zaměstnanosti a adaptability  

pracovní síly  

18/29 Podpora konkurenceschopnosti prostřednictvím projektů na podporu ICT, 

které jsou financovány z prostředků operačních programů Podnikání a inovace 

a Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

18/30 Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit 

vybrané policejní školy Ministerstva vnitra 

18/31 Peněžní prostředky určené na udržení a rozvoj schopností vzdušných sil 

Armády České republiky včetně nadzvukového letectva  

18/32  Příjmy státního rozpočtu vybírané v oblasti zdaňování práce 

 

Plán kontrolní činnosti na rok 2018 schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 5/XV/2017  

na svém XV. jednání dne 23. října 2017. 



Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2018   

 

 

Číslo kontrolní akce: 18/01 

na rok 2018 

K o n t r o l n í   a k c e 
zařazená do plánu kontrolní činnosti 

Předmět kontroly: 

Cíle kontroly: 

Podpora podnikatelských nemovitostí a podnikatelské infrastruktury 

Prověřit systém poskytování a použití peněžních prostředků určených na podporu 
podnikatelských nemovitostí a infrastruktury, a to s ohledem na plnění deklarovaných 
přínosů  

Kontrolované osoby: 

Ministerstvo průmyslu a obchodu; 
Agentura pro podnikání a inovace, Praha; 
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Praha; 
vybraní příjemci peněžních prostředků*. 
 
Časový plán: 

– zahájení kontrolní akce: 01/18 

09/18 – předložení KZ ke schválení:  

Ing. Pavel Hrnčíř  

Kolegium NKÚ Kontrolní závěr schvaluje: 

Kontrolní závěr vypracovává: 

* Označení kontrolovaných osob bude upřesněno změnou plánu kontrolní činnosti. 

Poznámka: 



  Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2018 

 

Číslo kontrolní akce: 18/02 

na rok 2018 

K o n t r o l n í   a k c e 
zařazená do plánu kontrolní činnosti 

Předmět kontroly: 

Cíle kontroly: 

Nemovitý majetek a peněžní prostředky státu související s tímto majetkem určené na 
zabezpečení úkolů Armády České republiky 

Prověřit, zda je hospodaření s nemovitým majetkem a souvisejícími peněžními 
prostředky určenými k zabezpečení úkolů Armády České republiky v souladu s právními 
předpisy  

Kontrolované osoby: 

Ministerstvo obrany; 
Armádní Servisní, příspěvková organizace, Praha.  

Časový plán: 

– zahájení kontrolní akce: 01/18 

10/18 – předložení KZ ke schválení:  

Ing. Pavel Hrnčíř  

Kolegium NKÚ Kontrolní závěr schvaluje: 

Kontrolní závěr vypracovává: 

 



Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2018   

 

 

Číslo kontrolní akce: 18/03 

na rok 2018 

K o n t r o l n í   a k c e 
zařazená do plánu kontrolní činnosti 

Předmět kontroly: 

Cíle kontroly: 

Peněžní prostředky poskytované nestátním neziskovým organizacím 

Prověřit nastavení a plnění cílů státní politiky vůči nestátním neziskovým organizacím 
(systém vícezdrojového financování projektů těchto organizací) a u vybraných ústředních 
orgánů státní správy prověřit systém poskytování peněžních prostředků z hlediska 
účelnosti, hospodárnosti a souladu s právními předpisy 

Kontrolované osoby: 

Úřad vlády České republiky, 
Ministerstvo pro místní rozvoj, 
Ministerstvo vnitra, 
Ministerstvo zemědělství, 
Ministerstvo životního prostředí. 
 

Časový plán: 

– zahájení kontrolní akce: 01/18 

11/18 – předložení KZ ke schválení:  

RNDr. Hana Pýchová  

Kolegium NKÚ Kontrolní závěr schvaluje: 

Kontrolní závěr vypracovává: 

 



  Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2018 

 

Číslo kontrolní akce: 18/04 

na rok 2018 

K o n t r o l n í   a k c e 
zařazená do plánu kontrolní činnosti 

Předmět kontroly: 

Cíle kontroly: 

Peněžní prostředky určené na podporu zlepšování kvality ovzduší  

Prověřit poskytování a použití peněžních prostředků vynakládaných na podporu 
zlepšování kvality ovzduší a prověřit, zda tyto peněžní prostředky přispívají ke zlepšování 
kvality ovzduší v České republice  

Kontrolované osoby: 

Ministerstvo životního prostředí; 
Státní fond životního prostředí České republiky, Praha; 
vybraní příjemci peněžních prostředků*. 
 
Časový plán: 

– zahájení kontrolní akce: 02/18 

11/18 – předložení KZ ke schválení:  

RNDr. Petr Neuvirt  

Kolegium NKÚ Kontrolní závěr schvaluje: 

Kontrolní závěr vypracovává: 

* Označení kontrolovaných osob bude upřesněno změnou plánu kontrolní činnosti. 

Poznámka: 

 



Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2018   

 

 

Číslo kontrolní akce: 18/05 

na rok 2018 

K o n t r o l n í   a k c e 
zařazená do plánu kontrolní činnosti 

Předmět kontroly: 

Cíle kontroly: 

Účetnictví Ministerstva financí za rok 2017 

Prověřit, zda Ministerstvo financí při vedení účetnictví v roce 2017 postupovalo v souladu 
s příslušnými právními předpisy 

Kontrolované osoby: 

Ministerstvo financí. 
 
Časový plán: 

– zahájení kontrolní akce: 03/18 

11/18 – předložení KZ ke schválení:  

Ing. Daniel Reisiegel, MPA 

Kolegium NKÚ Kontrolní závěr schvaluje: 

Kontrolní závěr vypracovává: 

 



  Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2018 

 

Číslo kontrolní akce: 18/06 

na rok 2018 

K o n t r o l n í   a k c e 
zařazená do plánu kontrolní činnosti 

Předmět kontroly: 

Cíle kontroly: 

Podpora rozvoje výzkumu a vývoje pro inovace poskytovaná z operačního programu 
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  
 

Prověřit systém poskytování a použití peněžních prostředků určených na podporu rozvoje 
výzkumu a vývoje pro inovace z operačního programu Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost, a to s ohledem na plnění deklarovaných přínosů  

Kontrolované osoby: 

Ministerstvo průmyslu a obchodu; 
Agentura pro podnikání a inovace, Praha; 
vybraní příjemci peněžních prostředků*. 
 
Časový plán: 

– zahájení kontrolní akce: 03/18 

11/18 – předložení KZ ke schválení: 

RNDr. Hana Pýchová  

Kolegium NKÚ Kontrolní závěr schvaluje: 

Kontrolní závěr vypracovává: 

* Označení kontrolovaných osob bude upřesněno změnou plánu kontrolní činnosti. 

Poznámka: 

 



Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2018   

 

 

Číslo kontrolní akce: 18/07 

na rok 2018 

K o n t r o l n í   a k c e 
zařazená do plánu kontrolní činnosti 

Předmět kontroly: 

Cíle kontroly: 

Informační podpora agendy daňového řízení 

Prověřit účelnost, hospodárnost a efektivnost vynakládání peněžních prostředků na 
informační podporu agendy daňového řízení 

Kontrolované osoby: 

Ministerstvo financí; 
Generální finanční ředitelství, Praha. 
 
Časový plán: 

– zahájení kontrolní akce: 03/18 

01/19 – předložení KZ ke schválení:  

Ing. Daniel Reisiegel, MPA 

Kolegium NKÚ Kontrolní závěr schvaluje: 

Kontrolní závěr vypracovává: 

 



  Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2018 

 

Číslo kontrolní akce: 18/08 

na rok 2018 

K o n t r o l n í   a k c e 
zařazená do plánu kontrolní činnosti 

Předmět kontroly: 

Cíle kontroly: 

Peněžní prostředky vynakládané na podpory v sektoru živočišné výroby 

Prověřit systém řízení a poskytování podpory v sektoru živočišné výroby včetně stanovení 
strategických cílů a prověřit, zda poskytnuté peněžní prostředky přispívají k dosažení 
předpokládaných přínosů a účinků 

Kontrolované osoby: 

Ministerstvo zemědělství; 
Státní zemědělský intervenční fond, Praha; 
vybraní příjemci peněžních prostředků*. 
 
Časový plán: 

– zahájení kontrolní akce: 03/18 

12/18 – předložení KZ ke schválení:  

Ing. Josef Kubíček  

Kolegium NKÚ Kontrolní závěr schvaluje: 

Kontrolní závěr vypracovává: 

* Označení kontrolovaných osob bude upřesněno změnou plánu kontrolní činnosti. 

Poznámka: 

 



Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2018   

 

 

Číslo kontrolní akce: 18/09 

na rok 2018 

K o n t r o l n í   a k c e 
zařazená do plánu kontrolní činnosti 

Předmět kontroly: 

Cíle kontroly: 

Peněžní prostředky určené na podporu sociálních služeb 

Prověřit poskytování a použití peněžních prostředků vynakládaných na podporu 
sociálních služeb a prověřit, zda podpora přispívá k plnění cílů v této oblasti  

Kontrolované osoby: 

Ministerstvo práce a sociálních věcí, 
vybraní příjemci peněžních prostředků.* 
 
Časový plán: 

– zahájení kontrolní akce: 03/18 

01/19 – předložení KZ ke schválení:  

Ing. Jan Vedral  

Kolegium NKÚ Kontrolní závěr schvaluje: 

Kontrolní závěr vypracovává: 

* Označení kontrolovaných osob bude upřesněno změnou plánu kontrolní činnosti. 

Poznámka: 

 



  Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2018 

 

Číslo kontrolní akce: 18/10 

na rok 2018 

K o n t r o l n í   a k c e 
zařazená do plánu kontrolní činnosti 

Předmět kontroly: 

Cíle kontroly: 

Majetek státu, s nímž má právo hospodařit státní podnik Vojenské lesy a statky ČR 

Prověřit, zda státní podnik Vojenské lesy a statky ČR hospodaří s majetkem státu 
v souladu s právními předpisy, účelně a hospodárně; prověřit plnění funkcí zakladatele 
státního podniku  

Kontrolované osoby: 

Ministerstvo obrany; 
Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Praha. 
 
Časový plán: 

– zahájení kontrolní akce: 04/18 

11/18 – předložení KZ ke schválení:  

Ing. Adolf Beznoska  

Kolegium NKÚ Kontrolní závěr schvaluje: 

Kontrolní závěr vypracovává: 

 



Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2018   

 

 

Číslo kontrolní akce: 18/11 

na rok 2018 

K o n t r o l n í   a k c e 
zařazená do plánu kontrolní činnosti 

Předmět kontroly: 

Cíle kontroly: 

Peněžní prostředky státu určené na podporu rozvoje a obnovy materiálně technické 
základny regionálního zdravotnictví 

Prověřit, zda poskytování a použití peněžních prostředků státu vynakládaných 
Ministerstvem zdravotnictví na podporu rozvoje a obnovy materiálně technické základny 
regionálního zdravotnictví bylo v souladu s právními předpisy, účelné a hospodárné 

Kontrolované osoby: 

Ministerstvo zdravotnictví, 
vybraní příjemci peněžních prostředků*. 
 
Časový plán: 

– zahájení kontrolní akce: 04/18 

01/19 – předložení KZ ke schválení:  

Ing. Jan Stárek  

Kolegium NKÚ Kontrolní závěr schvaluje: 

Kontrolní závěr vypracovává: 

* Označení kontrolovaných osob bude upřesněno změnou plánu kontrolní činnosti. 

Poznámka: 

 



  Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2018 

 

Číslo kontrolní akce: 18/12 

na rok 2018 

K o n t r o l n í   a k c e 
zařazená do plánu kontrolní činnosti 

Předmět kontroly: 

Cíle kontroly: 

Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané veřejné 
archivy v resortu Ministerstva vnitra 

Prověřit, zda vybrané archivy v resortu Ministerstva vnitra hospodařily s majetkem 
a peněžními prostředky státu v souladu s právními předpisy, účelně, hospodárně 
a efektivně 
 

Kontrolované osoby: 

Ministerstvo vnitra; 
Národní archiv, Praha; 
Státní oblastní archiv v Zámrsku; 
Státní oblastní archiv v Litoměřicích; 
Moravský zemský archiv v Brně; 
Zemský archiv v Opavě. 
 
Časový plán: 

– zahájení kontrolní akce: 04/18 

11/18 – předložení KZ ke schválení:  

Ing. Josef Kubíček  

Kolegium NKÚ Kontrolní závěr schvaluje: 

Kontrolní závěr vypracovává: 

 



Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2018   

 

 

Číslo kontrolní akce: 18/13 

na rok 2018 

K o n t r o l n í   a k c e 
zařazená do plánu kontrolní činnosti 

Předmět kontroly: 

Cíle kontroly: 

Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zdravotnictví za rok 2017, účetní 
závěrka Ministerstva zdravotnictví za rok 2017 a údaje předkládané Ministerstvem 
zdravotnictví pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2017 

Prověřit, zda Ministerstvo zdravotnictví při sestavení závěrečného účtu a při vedení 
účetnictví a sestavení účetní závěrky a předkládání údajů pro hodnocení plnění státního 
rozpočtu za rok 2017 postupovalo v souladu s příslušnými právními předpisy 

Kontrolované osoby: 

Ministerstvo zdravotnictví. 
 
Časový plán: 

– zahájení kontrolní akce: 05/18 

01/19 – předložení KZ ke schválení:  

Ing. Jaromíra Steidlová  

Kolegium NKÚ Kontrolní závěr schvaluje: 

Kontrolní závěr vypracovává: 

 



  Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2018 

 

Číslo kontrolní akce: 18/14 

na rok 2018 

K o n t r o l n í   a k c e 
zařazená do plánu kontrolní činnosti 

Předmět kontroly: 

Cíle kontroly: 

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

Prověřit hospodaření s prostředky vybíranými na základě zákona ve prospěch Vojenské 
zdravotní pojišťovny České republiky a ověřit, zda zdravotní pojišťovna využívá 
prostředky z vybraného pojistného na veřejné zdravotní pojištění účelně, hospodárně 
a v souladu s právními předpisy 

Kontrolované osoby: 

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, Praha. 
 
Časový plán: 

– zahájení kontrolní akce: 06/18 

04/19 – předložení KZ ke schválení:  

RNDr. Hana Pýchová  

Kolegium NKÚ Kontrolní závěr schvaluje: 

Kontrolní závěr vypracovává: 

 



Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2018   

 

 

Číslo kontrolní akce: 18/15 

na rok 2018 

K o n t r o l n í   a k c e 
zařazená do plánu kontrolní činnosti 

Předmět kontroly: 

Cíle kontroly: 

Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo vnitra za rok 2017, účetní závěrka 
Ministerstva vnitra za rok 2017 a údaje předkládané Ministerstvem vnitra pro hodnocení 
plnění státního rozpočtu za rok 2017 

Prověřit, zda Ministerstvo vnitra při sestavení závěrečného účtu a při vedení účetnictví 
a sestavení účetní závěrky a předkládání údajů pro hodnocení plnění státního rozpočtu za 
rok 2017 postupovalo v souladu s příslušnými právními předpisy 

Kontrolované osoby: 

Ministerstvo vnitra. 
 
Časový plán: 

– zahájení kontrolní akce: 07/18 

03/19 – předložení KZ ke schválení:  

Ing. Jaromíra Steidlová  

Kolegium NKÚ Kontrolní závěr schvaluje: 

Kontrolní závěr vypracovává: 

 



  Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2018 

 

Číslo kontrolní akce: 18/16 

na rok 2018 

K o n t r o l n í   a k c e 
zařazená do plánu kontrolní činnosti 

Předmět kontroly: 

Cíle kontroly: 

Rozvoj vodních cest a podpora vodní dopravy 

Prověřit, zda jsou peněžní prostředky určené na rozvoj vodních cest a vodní dopravy 
poskytovány účelně a efektivně tak, aby byly plněny cíle stanovené pro tuto oblast 
koncepčními a na ně navazujícími dokumenty 

Kontrolované osoby: 

Ministerstvo dopravy;  
Ředitelství vodních cest ČR, Praha. 

Časový plán: 

– zahájení kontrolní akce: 07/18 

04/19 – předložení KZ ke schválení:  

Ing. Jan Málek  

Kolegium NKÚ Kontrolní závěr schvaluje: 

Kontrolní závěr vypracovává: 

 



Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2018   

 

 

Číslo kontrolní akce: 18/17 

na rok 2018 

K o n t r o l n í   a k c e 
zařazená do plánu kontrolní činnosti 

Předmět kontroly: 

Cíle kontroly: 

Majetek a peněžní prostředky státu vynakládané na pořizování a distribuci výstroje 
příslušníků Armády České republiky 

Prověřit, zda Ministerstvo obrany hospodaří s majetkem a peněžními prostředky státu 
souvisejícími s pořizováním a distribucí výstroje příslušníků Armády České republiky 
v souladu s právními předpisy a způsobem naplňujícím oprávněné potřeby Armády České 
republiky 

Kontrolované osoby: 

Ministerstvo obrany. 
 
Časový plán: 

– zahájení kontrolní akce: 08/18 

05/19 – předložení KZ ke schválení:  

RNDr. Petr Neuvirt  

Kolegium NKÚ Kontrolní závěr schvaluje: 

Kontrolní závěr vypracovává: 

 



  Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2018 

 

Číslo kontrolní akce: 18/18 

na rok 2018 

K o n t r o l n í   a k c e 
zařazená do plánu kontrolní činnosti 

Předmět kontroly: 

Cíle kontroly: 

Podpora rozvoje digitalizace výuky v České republice 

Prověřit, zda opatření a projekty rozvoje digitalizace výuky v České republice přispívají 
efektivním způsobem k naplňování strategických cílů v této oblasti 

Kontrolované osoby: 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 
vybraní příjemci peněžních prostředků*. 
 
Časový plán: 

– zahájení kontrolní akce: 08/18 

05/19 – předložení KZ ke schválení:  

Ing. Adolf Beznoska  

Kolegium NKÚ Kontrolní závěr schvaluje: 

Kontrolní závěr vypracovává: 

* Označení kontrolovaných osob bude upřesněno změnou plánu kontrolní činnosti. 

Poznámka: 

 



Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2018   

 

 

Číslo kontrolní akce: 18/19 

na rok 2018 

K o n t r o l n í   a k c e 
zařazená do plánu kontrolní činnosti 

Předmět kontroly: 

Cíle kontroly: 

Peněžní prostředky vynaložené na program Kulturní aktivity z rozpočtové kapitoly 
Ministerstva kultury 

Prověřit poskytování a použití peněžních prostředků určených na program Kulturní 
aktivity z rozpočtové kapitoly Ministerstva kultury a ověřit, zda tento program přispívá 
k naplňování cílů státní kulturní politiky 

Kontrolované osoby: 

Ministerstvo kultury, 
vybraní příjemci peněžních prostředků*. 
 
Časový plán: 

– zahájení kontrolní akce: 08/18 

05/19 – předložení KZ ke schválení:  

JUDr. Ing. Jiří Kalivoda  

Kolegium NKÚ Kontrolní závěr schvaluje: 

Kontrolní závěr vypracovává: 

* Označení kontrolovaných osob bude upřesněno změnou plánu kontrolní činnosti. 

Poznámka: 

 



  Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2018 

 

Číslo kontrolní akce: 18/20 

na rok 2018 

K o n t r o l n í   a k c e 
zařazená do plánu kontrolní činnosti 

Předmět kontroly: 

Cíle kontroly: 

Peněžní prostředky státu určené na prevenci kriminality 

Prověřit poskytování a užití peněžních prostředků státu na prevenci kriminality a prověřit, 
zda poskytnutá podpora přispěla k naplnění cílů v této oblasti 

Kontrolované osoby: 

Ministerstvo obrany, 
Ministerstvo vnitra, 
Ministerstvo spravedlnosti, 
vybraní příjemci peněžních prostředků*. 
 
Časový plán: 

– zahájení kontrolní akce: 09/18 

04/19 – předložení KZ ke schválení:  

Ing. Jan Stárek  

Kolegium NKÚ Kontrolní závěr schvaluje: 

Kontrolní závěr vypracovává: 

* Označení kontrolovaných osob bude upřesněno změnou plánu kontrolní činnosti. 

Poznámka: 

 



Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2018   

 

 

Číslo kontrolní akce: 18/21 

na rok 2018 

K o n t r o l n í   a k c e 
zařazená do plánu kontrolní činnosti 

Předmět kontroly: 

Cíle kontroly: 

Výstavba a modernizace silnic I. třídy 

Prověřit, zda jsou plněny záměry výstavby silnic I. třídy, zda systém poskytování 
peněžních prostředků určených na výstavbu a modernizaci silnic I. třídy zajišťuje účelné 
a hospodárné využití těchto prostředků a zda byly při realizaci staveb dosaženy 
stanovené cíle s odpovídajícími náklady 

Kontrolované osoby: 

Ministerstvo dopravy; 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha; 
Státní fond dopravní infrastruktury, Praha. 
 
Časový plán: 

– zahájení kontrolní akce: 09/18 

06/19 – předložení KZ ke schválení:  

Ing. Jan Málek  

Kolegium NKÚ Kontrolní závěr schvaluje: 

Kontrolní závěr vypracovává: 

 



  Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2018 

 

Číslo kontrolní akce: 18/22 

na rok 2018 

K o n t r o l n í   a k c e 
zařazená do plánu kontrolní činnosti 

Předmět kontroly: 

Cíle kontroly: 

Daňová podpora v oblasti environmentální politiky a uplatňování antidumpingových 
a antisubvenčních cel 

Prověřit, zda je daňová podpora k naplňování cílů environmentální politiky efektivní 
a systémová, a prověřit postup celních orgánů při uplatňování antidumpingových 
a antisubvenčních cel 

Kontrolované osoby: 

Ministerstvo dopravy; 
Ministerstvo financí; 
Ministerstvo životního prostředí; 
Energetický regulační úřad, Jihlava; 
Generální finanční ředitelství, Praha; 
Generální ředitelství cel, Praha. 
 
Časový plán: 

– zahájení kontrolní akce: 10/18 

08/19 – předložení KZ ke schválení:  

JUDr. Ing. Jiří Kalivoda  

Kolegium NKÚ Kontrolní závěr schvaluje: 

Kontrolní závěr vypracovává: 

 



Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2018   

 

 

Číslo kontrolní akce: 18/23 

na rok 2018 

K o n t r o l n í   a k c e 
zařazená do plánu kontrolní činnosti 

Předmět kontroly: 

Cíle kontroly: 

Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit správy 
národních parků 

Prověřit, zda správy národních parků hospodaří s majetkem a peněžními prostředky státu 
účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy 

Kontrolované osoby: 

Ministerstvo životního prostředí; 
Správa Krkonošského národního parku, Vrchlabí; 
Správa Národního parku Šumava, Vimperk; 
Správa Národního parku Podyjí, Znojmo; 
Správa Národního parku České Švýcarsko, Krásná Lípa. 
 
Časový plán: 

– zahájení kontrolní akce: 10/18 

08/19 – předložení KZ ke schválení:  

RNDr. Petr Neuvirt  

Kolegium NKÚ Kontrolní závěr schvaluje: 

Kontrolní závěr vypracovává: 

 



  Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2018 

 

Číslo kontrolní akce: 18/24 

na rok 2018 

K o n t r o l n í   a k c e 
zařazená do plánu kontrolní činnosti 

Předmět kontroly: 

Cíle kontroly: 

Podpora veřejné městské a regionální dopravy financovaná v rámci Integrovaného 
regionálního operačního programu  

Prověřit, zda kontrolované osoby poskytují a čerpají peněžní prostředky na realizaci 
vybraných opatření v souladu s právními předpisy, účelně a hospodárně a zda je 
nastavením řídicího a kontrolního systému Integrovaného regionálního operačního 
programu vytvořen předpoklad pro naplnění cílů osy I, zejména v oblasti veřejné městské 
a regionální dopravy 

Kontrolované osoby: 

Ministerstvo pro místní rozvoj; 
Centrum pro regionální rozvoj České republiky, Praha; 
vybraná statutární města, případně hlavní město Praha*; 
vybraní příjemci peněžních prostředků*. 
 
Časový plán: 

– zahájení kontrolní akce: 10/18 

07/19 – předložení KZ ke schválení:  

Ing. Jan Málek  

Kolegium NKÚ Kontrolní závěr schvaluje: 

Kontrolní závěr vypracovává: 

* Označení kontrolovaných osob bude upřesněno změnou plánu kontrolní činnosti. 

Poznámka: 

 



Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2018   

 

 

Číslo kontrolní akce: 18/25 

na rok 2018 

K o n t r o l n í   a k c e 
zařazená do plánu kontrolní činnosti 

Předmět kontroly: 

Cíle kontroly: 

Účetní závěrka Městského soudu v Praze za rok 2017  

Prověřit, zda Městský soud v Praze při vedení účetnictví v roce 2017 a při sestavení účetní 
závěrky k 31. 12. 2017 postupoval v souladu s příslušnými právními předpisy 

Kontrolované osoby: 

Městský soud v Praze. 
 
Časový plán: 

– zahájení kontrolní akce: 10/18 

06/19 – předložení KZ ke schválení:  

Ing. Jaromíra Steidlová  

Kolegium NKÚ Kontrolní závěr schvaluje: 

Kontrolní závěr vypracovává: 

 



  Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2018 

 

Číslo kontrolní akce: 18/26 

na rok 2018 

K o n t r o l n í   a k c e 
zařazená do plánu kontrolní činnosti 

Předmět kontroly: 

Cíle kontroly: 

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

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

Kontrolované osoby: 

Ministerstvo práce a sociálních věcí. 
 
Časový plán: 

– zahájení kontrolní akce: 11/18 

07/19 – předložení KZ ke schválení:  

Ing. Jan Vedral  

Kolegium NKÚ Kontrolní závěr schvaluje: 

Kontrolní závěr vypracovává: 

 



Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2018   

 

 

Číslo kontrolní akce: 18/27 

na rok 2018 

K o n t r o l n í   a k c e 
zařazená do plánu kontrolní činnosti 

Předmět kontroly: 

Cíle kontroly: 

Opatření realizovaná v resortech zemědělství a životního prostředí z důvodu zmírnění 
dopadů sucha a nedostatku vody  

Prověřit v resortech zemědělství a životního prostředí realizaci opatření pro zmírnění 
negativních dopadů sucha a nedostatku vody a prověřit poskytování peněžních 
prostředků ve vazbě na stanovené cíle a jejich plnění 

Kontrolované osoby: 

Ministerstvo zemědělství, 
Ministerstvo životního prostředí, 
vybraní příjemci peněžních prostředků*. 
 
Časový plán: 

– zahájení kontrolní akce: 11/18 

09/19 – předložení KZ ke schválení:  

Ing. Pavel Hrnčíř  

Kolegium NKÚ Kontrolní závěr schvaluje: 

Kontrolní závěr vypracovává: 

* Označení kontrolovaných osob bude upřesněno změnou plánu kontrolní činnosti. 

Poznámka: 

 



  Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2018 

 

Číslo kontrolní akce: 18/28 

na rok 2018 

K o n t r o l n í   a k c e 
zařazená do plánu kontrolní činnosti 

Předmět kontroly: 

Cíle kontroly: 

Peněžní prostředky určené na realizaci opatření operačního programu Zaměstnanost 
2014–2020 ke zvýšení zaměstnanosti a adaptability pracovní síly  

Prověřit, zda kontrolované osoby poskytují a čerpají peněžní prostředky na realizaci 
vybraných opatření v souladu s právními předpisy, účelně, hospodárně a efektivně a zda 
vybrané projekty na podporu zaměstnanosti a adaptability pracovní síly přispívají 
k naplnění cíle, který je pro oblast zaměstnanosti mladých lidí stanoven ve strategii 
Evropa 2020 

Kontrolované osoby: 

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

– zahájení kontrolní akce: 11/18 

07/19 – předložení KZ ke schválení:  

Ing. Adolf Beznoska  

Kolegium NKÚ Kontrolní závěr schvaluje: 

Kontrolní závěr vypracovává: 

* Označení kontrolovaných osob bude upřesněno změnou plánu kontrolní činnosti. 

Poznámka: 

 



Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2018   

 

 

Číslo kontrolní akce: 18/29 

na rok 2018 

K o n t r o l n í   a k c e 
zařazená do plánu kontrolní činnosti 

Předmět kontroly: 

Cíle kontroly: 

Podpora konkurenceschopnosti prostřednictvím projektů na podporu ICT, které jsou 
financovány z prostředků operačních programů Podnikání a inovace a Podnikání 
a inovace pro konkurenceschopnost 

Prověřit, zda vybrané projekty na podporu ICT realizované v rámci operačních programů 
Podnikání a inovace a Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost přispěly 
k efektivnímu naplňování cílů těchto operačních programů, tj. zejména ke zvýšení 
konkurenceschopnosti podniků z ČR  

Kontrolované osoby: 

Ministerstvo průmyslu a obchodu; 
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Praha; 
vybraní příjemci peněžních prostředků*. 
 
Časový plán: 

– zahájení kontrolní akce: 11/18 

08/19 – předložení KZ ke schválení:  

Ing. Josef Kubíček  

Kolegium NKÚ Kontrolní závěr schvaluje: 

Kontrolní závěr vypracovává: 

* Označení kontrolovaných osob bude upřesněno změnou plánu kontrolní činnosti. 

Poznámka: 

 



  Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2018 

 

Číslo kontrolní akce: 18/30 

na rok 2018 

K o n t r o l n í   a k c e 
zařazená do plánu kontrolní činnosti 

Předmět kontroly: 

Cíle kontroly: 

Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané 
policejní školy Ministerstva vnitra 

Prověřit, zda vybrané policejní školy Ministerstva vnitra hospodaří s majetkem 
a peněžními prostředky státu v souladu s právními předpisy, účelně a efektivně 

Kontrolované osoby: 

Ministerstvo vnitra, 
Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově, 
Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze. 
 
Časový plán: 

– zahájení kontrolní akce: 11/18 

06/19 – předložení KZ ke schválení:  

Ing. Jan Stárek  

Kolegium NKÚ Kontrolní závěr schvaluje: 

Kontrolní závěr vypracovává: 

 



Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2018   

 

 

Číslo kontrolní akce: 18/31 

na rok 2018 

K o n t r o l n í   a k c e 
zařazená do plánu kontrolní činnosti 

Předmět kontroly: 

Cíle kontroly: 

Peněžní prostředky určené na udržení a rozvoj schopností vzdušných sil Armády  
České republiky včetně nadzvukového letectva  

Prověřit, zda majetek a peněžní prostředky státu určené na udržení a rozvoj schopností 
vzdušných sil Armády České republiky včetně nadzvukového letectva byly vynaloženy 
v souladu s právními předpisy, účelně, hospodárně a efektivně 

Kontrolované osoby: 

Ministerstvo obrany; 
LOM Praha s.p., Praha. 
 
Časový plán: 

– zahájení kontrolní akce: 11/18 

08/19 – předložení KZ ke schválení:  

Ing. Daniel Reisiegel, MPA 

Kolegium NKÚ Kontrolní závěr schvaluje: 

Kontrolní závěr vypracovává: 

 



  Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2018 

 

Číslo kontrolní akce: 18/32 

na rok 2018 

K o n t r o l n í   a k c e 
zařazená do plánu kontrolní činnosti 

Předmět kontroly: 

Cíle kontroly: 

Příjmy státního rozpočtu vybírané v oblasti zdaňování práce 

Prověřit, zda je systém kontroly výkonu práce, správy daně z příjmů, pojistného a pokut 
nastaven účelně ve vztahu k dopadům nelegální práce a daňové optimalizace na příjmy 
státního rozpočtu 

Kontrolované osoby: 

Ministerstvo financí;  
Ministerstvo práce a sociálních věcí; 
Česká správa sociálního zabezpečení, Praha; 
Generální finanční ředitelství, Praha; 
Generální ředitelství cel, Praha; 
Státní úřad inspekce práce, Opava; 
Úřad práce České republiky, Praha. 
 
Časový plán: 

– zahájení kontrolní akce: 11/18 

09/19 – předložení KZ ke schválení:  

Ing. Josef Kubíček  

Kolegium NKÚ Kontrolní závěr schvaluje: 

Kontrolní závěr vypracovává: 

 



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

Vydal Nejvyšší kontrolní úřad 
v roce 2017
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