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Část A

Plán kontrolní činnosti

NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD 
Číslo kontrolní akce: 16/01 

 
K o n t r o l n í   a k c e 

zařazená do plánu kontrolní činnosti 
na rok 2016 

 
Předmět kontroly: 
Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na financování opatření 
v rámci operačního programu Podnikání a inovace z hlediska dosažení cílů 
 
Cíle kontroly: 
Prověřit, zda byly pro realizaci vybraných projektů financovaných z operačního programu 
Podnikání a inovace stanoveny SMART cíle a zda jich bylo dosaženo; prověřit, zda plnění cílů 
projektů přispělo ke splnění cílů operačního programu 
 
Kontrolované osoby: 
Ministerstvo průmyslu a obchodu; Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, 
Praha; vybraní příjemci peněžních prostředků*   
 
Časový plán:  
– zahájení kontroly:  01/16 
– předložení KZ ke schválení:  09/16 
 
 
Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Pavel Hrnčíř  
Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ 
       
   
 
Poznámka: 
* Označení kontrolovaných osob bude upřesněno změnou plánu kontrolní činnosti. 
 

 8. Plán kontrolní činnosti na rok 2016
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NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD 
Číslo kontrolní akce: 16/02 

 
K o n t r o l n í   a k c e 

zařazená do plánu kontrolní činnosti 
na rok 2016 

 
Předmět kontroly: 
Peněžní prostředky určené na projekty informační podpory a na systémy operačního řízení 
složek integrovaného záchranného systému 
 
Cíle kontroly: 
Prověřit hospodárnost a účelnost peněžních prostředků vynakládaných Ministerstvem vnitra 
na projekty informační podpory a systémy operačního řízení složek integrovaného 
záchranného systému 
 
Kontrolované osoby: 
Ministerstvo vnitra; Česká pošta, s.p., Praha; vybraní příjemci peněžních prostředků* 
 
Časový plán:  
– zahájení kontroly:  01/16 
– předložení KZ ke schválení:  11/16 
 
 
Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Josef Kubíček 
Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ 
       
   
 
Poznámka: 
* Označení kontrolovaných osob bude upřesněno změnou plánu kontrolní činnosti. 
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NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD 
Číslo kontrolní akce: 16/03 

 
K o n t r o l n í   a k c e 

zařazená do plánu kontrolní činnosti 
na rok 2016 

 
Předmět kontroly: 
Závěrečné účty kapitol státního rozpočtu Ministerstvo financí, Státní dluh, Operace státních 
finančních aktiv a Všeobecná pokladní správa za rok 2015, údaje pro hodnocení plnění 
rozpočtu za rok 2015 předkládané Ministerstvem financí za tyto kapitoly a účetnictví 
Ministerstva financí za rok 2015 
 
Cíle kontroly: 
Prověřit, zda Ministerstvo financí při sestavení závěrečných účtů, předkládání údajů pro 
hodnocení plnění státního rozpočtu a vedení účetnictví postupovalo v souladu s příslušnými 
právními předpisy 
 
Kontrolované osoby: 
Ministerstvo financí  
 
Časový plán:  
– zahájení kontroly:  01/16 
– předložení KZ ke schválení:  01/17 
 
 
Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Daniel Reisiegel, MPA 
Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ 
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NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD 
Číslo kontrolní akce: 16/04 

 
K o n t r o l n í   a k c e 

zařazená do plánu kontrolní činnosti 
na rok 2016 

 
Předmět kontroly: 
Majetek, s nímž mají právo hospodařit státní podniky v působnosti Ministerstva zdravotnictví 
 
Cíle kontroly: 
Prověřit hospodaření vybraných státních podniků s majetkem státu a plnění povinností 
zakladatele státních podniků 
 
Kontrolované osoby: 
Ministerstvo zdravotnictví; BALMED Praha, státní podnik; Horské lázně Karlova Studánka, 
státní podnik; Státní léčebné lázně Bludov, státní podnik; Státní léčebné lázně Janské Lázně, 
státní podnik  
 
Časový plán:  
– zahájení kontroly:  01/16 
– předložení KZ ke schválení:  09/16 
 
 
Kontrolní závěr vypracovává: JUDr. Ing. Jiří Kalivoda 
Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ 
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NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD 
Číslo kontrolní akce: 16/05 

 
K o n t r o l n í   a k c e 

zařazená do plánu kontrolní činnosti 
na rok 2016 

 
Předmět kontroly: 
Peněžní prostředky určené na pořizování vybrané techniky Armády České republiky 
 
Cíle kontroly: 
Prověřit poskytování, čerpání a použití peněžních prostředků určených na pořizování 
vybrané techniky Armády České republiky 
 
Kontrolované osoby: 
Ministerstvo obrany  
 
Časový plán:  
– zahájení kontroly:  02/16 
– předložení KZ ke schválení:  11/16 
 
 
Kontrolní závěr vypracovává: RNDr. Petr Neuvirt  
Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ 
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NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD 
Číslo kontrolní akce: 16/06 

 
K o n t r o l n í   a k c e 

zařazená do plánu kontrolní činnosti 
na rok 2016 

 
Předmět kontroly: 
Peněžní prostředky určené na modernizaci dálnice D1 
 
Cíle kontroly: 
Prověřit poskytování, čerpání a použití peněžních prostředků určených na modernizaci 
dálnice D1 
 
Kontrolované osoby: 
Ministerstvo dopravy; Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha; Státní fond dopravní 
infrastruktury, Praha 
 
Časový plán:  
– zahájení kontroly:  02/16 
– předložení KZ ke schválení:  12/16 
 
 
Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Jiří Adámek  
Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ 
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NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD 
Číslo kontrolní akce: 16/07 

 
K o n t r o l n í   a k c e 

zařazená do plánu kontrolní činnosti 
na rok 2016 

 
Předmět kontroly: 
Peněžní prostředky určené na zahlazování následků hornické činnosti v podniku DIAMO, 
státní podnik 
 
Cíle kontroly: 
Prověřit systém poskytování, čerpání a použití peněžních prostředků určených na 
zahlazování následků hornické činnosti v podniku DIAMO, státní podnik 
 
Kontrolované osoby: 
Ministerstvo financí; Ministerstvo průmyslu a obchodu; DIAMO, státní podnik, Stráž pod 
Ralskem  
 
Časový plán:  
– zahájení kontroly:  02/16 
– předložení KZ ke schválení:  10/16 
 
 
Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Hana Hykšová  
Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ 
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NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD 
Číslo kontrolní akce: 16/08 

 
K o n t r o l n í   a k c e 

zařazená do plánu kontrolní činnosti 
na rok 2016 

 
Předmět kontroly: 
Účetní závěrka Ministerstva spravedlnosti za rok 2015 
 
Cíle kontroly: 
Prověřit, zda Ministerstvo spravedlnosti při vedení účetnictví v roce 2015 a sestavení účetní 
závěrky k 31. 12. 2015 postupovalo v souladu s příslušnými právními předpisy 
 
Kontrolované osoby: 
Ministerstvo spravedlnosti  
 
Časový plán:  
– zahájení kontroly:  03/16 
– předložení KZ ke schválení:  11/16 
 
 
Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Jaromíra Steidlová  
Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ 
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NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD 
Číslo kontrolní akce: 16/09 

 
K o n t r o l n í   a k c e 

zařazená do plánu kontrolní činnosti 
na rok 2016 

 
Předmět kontroly: 
Nároky z nespotřebovaných výdajů vykazované organizačními složkami státu 
 
Cíle kontroly: 
Prověřit výpočet, evidenci a použití nároků peněžních prostředků z nespotřebovaných výdajů 
vykazovaných organizačními složkami státu a prověřit důvody vzniku nároků 
z nespotřebovaných výdajů 
 
Kontrolované osoby: 
Ministerstvo dopravy, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zdravotnictví, 
Ministerstvo zemědělství  
 
Časový plán:  
– zahájení kontroly:  03/16 
– předložení KZ ke schválení:  11/16 
 
 
Kontrolní závěr vypracovává: RNDr. Hana Pýchová  
Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ 
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NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD 
Číslo kontrolní akce: 16/10 

 
K o n t r o l n í   a k c e 

zařazená do plánu kontrolní činnosti 
na rok 2016 

 
Předmět kontroly: 
Peněžní prostředky poskytované na zlepšování stavu přírody a krajiny 
 
Cíle kontroly: 
Prověřit poskytování, čerpání a užití peněžních prostředků určených na ochranu a péči 
o přírodu a krajinu 
 
Kontrolované osoby: 
Ministerstvo životního prostředí; Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Praha; 
Státní fond životního prostředí České republiky, Praha; vybraní příjemci peněžních 
prostředků*  
 
Časový plán:  
– zahájení kontroly:  03/16 
– předložení KZ ke schválení:  12/16 
 
 
Kontrolní závěr vypracovává: RNDr. Petr Neuvirt  
Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ 
       
   
 
Poznámka: 
* Označení kontrolovaných osob bude upřesněno změnou plánu kontrolní činnosti. 
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NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD 
Číslo kontrolní akce: 16/11 

 
K o n t r o l n í   a k c e 

zařazená do plánu kontrolní činnosti 
na rok 2016 

 
Předmět kontroly: 
Peněžní prostředky státu určené na vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním 
postižením 
 
Cíle kontroly: 
Prověřit systém podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením a plnění Národního 
plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010–
2014 
 
Kontrolované osoby: 
Ministerstvo práce a sociálních věcí; Úřad práce České republiky, Praha; vybraní příjemci 
peněžních prostředků*   
 
Časový plán:  
– zahájení kontroly:  03/16 
– předložení KZ ke schválení:  12/16 
 
 
Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Hana Hykšová  
Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ 
       
   
 
Poznámka: 
* Označení kontrolovaných osob bude upřesněno změnou plánu kontrolní činnosti. 
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NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD 
Číslo kontrolní akce: 16/12 

 
K o n t r o l n í   a k c e 

zařazená do plánu kontrolní činnosti 
na rok 2016 

 
Předmět kontroly: 
Příprava jednotného metodického prostředí pro čerpání podpory EU v programovém období 
2014+ 
 
Cíle kontroly: 
Prověřit činnosti směřující k nastavení jednotného metodického prostředí pro čerpání 
podpory EU v programovém období 2014+ 
 
Kontrolované osoby: 
Ministerstvo pro místní rozvoj 
 
Časový plán:  
– zahájení kontroly:  04/16 
– předložení KZ ke schválení:  02/17 
 
 
Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Jan Vedral  
Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ 
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NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD 
Číslo kontrolní akce: 16/13 

 
K o n t r o l n í   a k c e 

zařazená do plánu kontrolní činnosti 
na rok 2016 

 
Předmět kontroly: 
Peněžní prostředky vynakládané na rozvoj vzdělávání v České republice 
 
Cíle kontroly: 
Prověřit účelnost, hospodárnost a efektivnost použití peněžních prostředků vynakládaných 
na rozvoj vzdělávání v České republice se zaměřením na systémy a nástroje hodnocení 
kvality vzdělávacích programů a výsledků vzdělávací soustavy 
 
Kontrolované osoby: 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 
Praha; Česká školní inspekce, Praha 
 
Časový plán:  
– zahájení kontroly:  05/16 
– předložení KZ ke schválení:  02/17 
 
 
Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Jan Stárek 
Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ 
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NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD 
Číslo kontrolní akce: 16/14 

 
K o n t r o l n í   a k c e 

zařazená do plánu kontrolní činnosti 
na rok 2016 

 
Předmět kontroly: 
Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na podporu místního rozvoje 
v rámci iniciativy Leader prostřednictvím Programu rozvoje venkova 
 
Cíle kontroly: 
Prověřit, zda peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na podporu 
místního rozvoje v rámci iniciativy Leader prostřednictvím Programu rozvoje venkova byly 
poskytnuty a použity v souladu s právními předpisy a zda je nastavený systém řízení 
a kontroly účinný a nevykazuje závažné nedostatky 
 
Kontrolované osoby: 
Ministerstvo zemědělství; Státní zemědělský intervenční fond, Praha; vybraní příjemci 
peněžních prostředků* 
 
Časový plán:  
– zahájení kontroly:  05/16 
– předložení KZ ke schválení:  01/17 
 
 
Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Pavel Hrnčíř 
Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ 
       
   
 
Poznámka: 
* Označení kontrolovaných osob bude upřesněno změnou plánu kontrolní činnosti. 
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NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD 
Číslo kontrolní akce: 16/15 

 
K o n t r o l n í   a k c e 

zařazená do plánu kontrolní činnosti 
na rok 2016 

 
Předmět kontroly: 
Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit příspěvková 
organizace Národní divadlo 
 
Cíle kontroly: 
Prověřit hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státu, se kterými je příslušná 
hospodařit příspěvková organizace Národní divadlo 
 
Kontrolované osoby: 
Národní divadlo 
 
Časový plán:  
– zahájení kontroly:  05/16 
– předložení KZ ke schválení:  01/17 
 
 
Kontrolní závěr vypracovává: RNDr. Hana Pýchová  
Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ 
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NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD 
Číslo kontrolní akce: 16/16 

 
K o n t r o l n í   a k c e 

zařazená do plánu kontrolní činnosti 
na rok 2016 

 
Předmět kontroly: 
Peněžní prostředky určené na zajištění interoperability na stávajících železničních tratích 
 
Cíle kontroly: 
Prověřit poskytování, čerpání a použití peněžních prostředků určených na zajištění 
interoperability na stávajících železničních tratích 
 
Kontrolované osoby: 
Ministerstvo dopravy; Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha; Státní fond 
dopravní infrastruktury, Praha 
 
Časový plán:  
– zahájení kontroly:  05/16 
– předložení KZ ke schválení:  01/17 
 
 
Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Jiří Adámek  
Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ 
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NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD 
Číslo kontrolní akce: 16/17 

 
K o n t r o l n í   a k c e 

zařazená do plánu kontrolní činnosti 
na rok 2016 

 
Předmět kontroly: 
Účetnictví Ministerstva zahraničních věcí 
 
Cíle kontroly: 
Prověřit, zda Ministerstvo zahraničních věcí při vedení účetnictví v roce 2015 postupovalo 
v souladu s příslušnými právními předpisy 
 
Kontrolované osoby: 
Ministerstvo zahraničních věcí 
 
Časový plán:  
– zahájení kontroly:  06/16 
– předložení KZ ke schválení:  02/17 
 
 
Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Daniel Reisiegel, MPA 
Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ 
       
   
 
 
 
 



Věstník NKÚ, plán kontrolní činnosti588

NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD 
Číslo kontrolní akce: 16/18 

 
K o n t r o l n í   a k c e 

zařazená do plánu kontrolní činnosti 
na rok 2016 

 
Předmět kontroly: 
Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušný hospodařit Státní ústav pro 
kontrolu léčiv 
 
Cíle kontroly: 
Prověřit hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státu, se kterými je příslušný 
hospodařit Státní ústav pro kontrolu léčiv 
 
Kontrolované osoby: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Praha  
 
Časový plán:  
– zahájení kontroly:  06/16 
– předložení KZ ke schválení:  03/17 
 
 
Kontrolní závěr vypracovává: RNDr. Hana Pýchová  
Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ 
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NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD 
Číslo kontrolní akce: 16/19 

 
K o n t r o l n í   a k c e 

zařazená do plánu kontrolní činnosti 
na rok 2016 

 
Předmět kontroly: 
Peněžní prostředky státu určené na účelovou podporu výzkumu a vývoje prostřednictvím 
rozpočtové kapitoly Grantová agentura České republiky 
 
Cíle kontroly: 
Prověřit poskytování, čerpání a užití peněžních prostředků státu určených na účelovou 
podporu výzkumu a vývoje prostřednictvím rozpočtové kapitoly Grantová agentura České 
republiky 
 
Kontrolované osoby: 
Grantová agentura České republiky, Praha; vybraní příjemci peněžních prostředků*   
 
Časový plán:  
– zahájení kontroly:  06/16 
– předložení KZ ke schválení:  03/17 
 
 
Kontrolní závěr vypracovává: RNDr. Petr Neuvirt  
Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ 
       
   
 
Poznámka: 
* Označení kontrolovaných osob bude upřesněno změnou plánu kontrolní činnosti. 
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NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD 
Číslo kontrolní akce: 16/20 

 
K o n t r o l n í   a k c e 

zařazená do plánu kontrolní činnosti 
na rok 2016 

 
Předmět kontroly: 
Peněžní prostředky státu vynakládané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na 
rozvoj a obnovu materiálně technické základny sportu a tělovýchovy 
 
Cíle kontroly: 
Prověřit poskytování, čerpání a užití peněžních prostředků státu vynakládaných 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na rozvoj a obnovu materiálně technické 
základny sportu a tělovýchovy 
 
Kontrolované osoby: 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, vybraní příjemci peněžních prostředků*  
 
Časový plán:  
– zahájení kontroly:  06/16 
– předložení KZ ke schválení:  03/17 
 
 
Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Jan Stárek  
Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ 
       
   
 
Poznámka: 
* Označení kontrolovaných osob bude upřesněno změnou plánu kontrolní činnosti. 
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NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD 
Číslo kontrolní akce: 16/21 

 
K o n t r o l n í   a k c e 

zařazená do plánu kontrolní činnosti 
na rok 2016 

 
Předmět kontroly: 
Správa daně z příjmů fyzických osob se zaměřením na dopady legislativních změn na příjmy 
státního rozpočtu 
 
Cíle kontroly: 
Prověřit postup správců daně při správě daně z příjmů fyzických osob, efektivnost, účelnost 
a hospodárnost správy této daně v souvislosti s legislativními změnami zejména v oblastech 
osvobození od daně, základu daně, slev na dani a nezdanitelné části základu daně 
 
Kontrolované osoby: 
Ministerstvo financí; Generální finanční ředitelství, Praha; vybrané finanční úřady*  
 
Časový plán:  
– zahájení kontroly:  06/16 
– předložení KZ ke schválení:  04/17 
 
 
Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Josef Kubíček  
Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ 
       
   
 
Poznámka: 
* Označení kontrolovaných osob bude upřesněno změnou plánu kontrolní činnosti. 
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NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD 
Číslo kontrolní akce: 16/22 

 
K o n t r o l n í   a k c e 

zařazená do plánu kontrolní činnosti 
na rok 2016 

 
Předmět kontroly: 
Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit státní příspěvková 
organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR 
 
Cíle kontroly: 
Prověřit hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státu, se kterými je příslušná 
hospodařit státní příspěvková organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR 
 
Kontrolované osoby: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha  
 
Časový plán:  
– zahájení kontroly:  07/16 
– předložení KZ ke schválení:  04/17 
 
 
Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Jiří Adámek  
Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ 
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NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD 
Číslo kontrolní akce: 16/23 

 
K o n t r o l n í   a k c e 

zařazená do plánu kontrolní činnosti 
na rok 2016 

 
Předmět kontroly: 
Peněžní prostředky určené na realizaci opatření v oblasti nakládání s odpady 
 
Cíle kontroly: 
Prověřit poskytování, čerpání a použití peněžních prostředků určených na realizaci opatření 
v oblasti nakládání s odpady 
 
Kontrolované osoby: 
Ministerstvo životního prostředí; Státní fond životního prostředí České republiky, Praha; 
vybraní příjemci peněžních prostředků*  
 
Časový plán:  
– zahájení kontroly:  08/16 
– předložení KZ ke schválení:  04/17 
 
 
Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Pavel Hrnčíř  
Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ 
       
   
 
Poznámka: 
* Označení kontrolovaných osob bude upřesněno změnou plánu kontrolní činnosti. 
 



Věstník NKÚ, plán kontrolní činnosti594

NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD 
Číslo kontrolní akce: 16/24 

 
K o n t r o l n í   a k c e 

zařazená do plánu kontrolní činnosti 
na rok 2016 

 
Předmět kontroly: 
Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušný hospodařit Národní bezpečnostní 
úřad 
 
Cíle kontroly: 
Prověřit hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státu, se kterými je příslušný 
hospodařit Národní bezpečnostní úřad 
 
Kontrolované osoby: 
Národní bezpečnostní úřad, Praha  
 
Časový plán:  
– zahájení kontroly:  08/16 
– předložení KZ ke schválení:  05/17 
 
 
Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Jan Vedral  
Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ 
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NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD 
Číslo kontrolní akce: 16/25 

 
K o n t r o l n í   a k c e 

zařazená do plánu kontrolní činnosti 
na rok 2016 

 
Předmět kontroly: 
Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo průmyslu a obchodu za rok 2015, 
účetní závěrka Ministerstva průmyslu a obchodu za rok 2015 a údaje předkládané 
Ministerstvem průmyslu a obchodu pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2015 
 
Cíle kontroly: 
Prověřit, zda Ministerstvo průmyslu a obchodu při sestavení závěrečného účtu a při vedení 
účetnictví a sestavení účetní závěrky a předkládání údajů pro hodnocení plnění státního 
rozpočtu za rok 2015 postupovalo v souladu s příslušnými právními předpisy 
 
Kontrolované osoby: 
Ministerstvo průmyslu a obchodu  
 
Časový plán:  
– zahájení kontroly:  09/16 
– předložení KZ ke schválení:  05/17 
 
 
Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Jaromíra Steidlová  
Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ 
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NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD 
Číslo kontrolní akce: 16/26 

 
K o n t r o l n í   a k c e 

zařazená do plánu kontrolní činnosti 
na rok 2016 

 
Předmět kontroly: 
Výdaje na provoz a využití nemovitého majetku včetně výdajů na zajištění informační 
podpory související se správou, provozem a údržbou nemovitého majetku 
 
Cíle kontroly: 
Prověřit efektivnost a účelnost provozu a využití nemovitého majetku v resortu Ministerstva 
vnitra a zajištění informační podpory pro sběr dat, analýzy a rozhodování vedoucí 
k optimalizaci majetkové nákladovosti 
 
Kontrolované osoby: 
Ministerstvo vnitra; Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha   
 
Časový plán:  
– zahájení kontroly:  09/16 
– předložení KZ ke schválení:  06/17 
 
 
Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Josef Kubíček  
Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ 
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NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD 
Číslo kontrolní akce: 16/27 

 
K o n t r o l n í   a k c e 

zařazená do plánu kontrolní činnosti 
na rok 2016 

 
Předmět kontroly: 
Peněžní prostředky vynakládané na úhradu nákladů z činnosti u vybraných správců kapitol 
státního rozpočtu 
 
Cíle kontroly: 
Prověřit hospodaření s peněžními prostředky vynakládanými na úhradu vybraných nákladů 
z činnosti u vybraných správců kapitol státního rozpočtu 
 
Kontrolované osoby: 
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Praha; Úřad pro ochranu osobních údajů, Praha; Úřad 
průmyslového vlastnictví, Praha  
 
Časový plán:  
– zahájení kontroly:  09/16 
– předložení KZ ke schválení:  06/17 
 
 
Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Jan Vedral  
Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ 
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NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD 
Číslo kontrolní akce: 16/28 

 
K o n t r o l n í   a k c e 

zařazená do plánu kontrolní činnosti 
na rok 2016 

 
Předmět kontroly: 
Peněžní prostředky vynakládané vybranými nemocnicemi na úhradu nákladů z činnosti 
 
Cíle kontroly: 
Prověřit účelnost a hospodárnost peněžních prostředků vynakládaných vybranými 
nemocnicemi na úhradu vybraných nákladů z činnosti 
 
Kontrolované osoby: 
Fakultní nemocnice Ostrava, Fakultní nemocnice Plzeň, Nemocnice Na Homolce  
 
Časový plán:  
– zahájení kontroly:  10/16 
– předložení KZ ke schválení:  08/17 
 
 
Kontrolní závěr vypracovává: JUDr. Ing. Jiří Kalivoda  
Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ 
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NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD 
Číslo kontrolní akce: 16/29 

 
K o n t r o l n í   a k c e 

zařazená do plánu kontrolní činnosti 
na rok 2016 

 
Předmět kontroly: 
Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí za rok 2016, 
účetní závěrka Ministerstva práce a sociálních věcí za rok 2016 a údaje předkládané 
Ministerstvem práce a sociálních věcí pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2016 
 
Cíle kontroly: 
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 2016 postupovalo v souladu s příslušnými právními předpisy 
 
Kontrolované osoby: 
Ministerstvo práce a sociálních věcí  
 
Časový plán:  
– zahájení kontroly:  11/16 
– předložení KZ ke schválení:  07/17 
 
 
Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Jan Vedral  
Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ 
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NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD 
Číslo kontrolní akce: 16/30 

 
K o n t r o l n í   a k c e 

zařazená do plánu kontrolní činnosti 
na rok 2016 

 
Předmět kontroly: 
Peněžní prostředky státní pokladny a řízení likvidity státní pokladny 
 
Cíle kontroly: 
Prověřit postupy Ministerstva financí při správě peněžních prostředků státní pokladny a při 
řízení likvidity státní pokladny; prověřit výnosy, náklady a stavy aktiv a pasiv související 
s řízením likvidity státní pokladny a se správou peněžních prostředků státní pokladny 
 
Kontrolované osoby: 
Ministerstvo financí  
 
Časový plán:  
– zahájení kontroly:  11/16 
– předložení KZ ke schválení:  08/17 
 
 
Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Daniel Reisiegel, MPA 
Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ 
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