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1. Veřejnosprávní kontrola využívání finančních prostředků státního rozpočtu poskytnutých školám a školským 
zařízením podle ustanovení § 160 – 163 školského zákona byla realizována ve školách a školských zařízení všech 
zřizovatelů 

1.1 Základní informace o provedených kontrolách 
Samostatným úkolem podle plánu hlavních úkolů České školní inspekce (dále „ČŠI“) je veřejnosprávní kontrola využívání prostředků státního 
rozpočtu (dále „SR“) poskytnutých školám a školským zařízením všech zřizovatelů. 

Hlavním úkolem veřejnosprávní kontroly bylo prověřit oprávněnost a efektivnost využívání finančních prostředků SR poskytnutých 
školám/školským zařízením všech zřizovatelů. 

V  tom:  
a) Prověřit, zda poskytnuté finanční prostředky státního rozpočtu byly použity oprávněně, tj. v daném rozpočtovém roce a k účelům, na 

které byly poskytnuty a zda nebyla při jejich použití porušena povinnost stanovená zákonem. Podle § 11 odst. 4 písm. b) zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění účinném v kontrolovaném období, přitom 
Česká školní inspekce jako příslušný kontrolní orgán prověřuje, zkoumá a vyhodnocuje, zda jsou přezkoumávané operace v souladu s právními 
předpisy. Kontrolovat oprávněnost a výši výdajů státního rozpočtu u sledovaných ukazatelů. 

b) Prověřit, zda přezkoumávané operace jsou v souladu se stanovenými úkoly a cíli, se schválenými rozpočty, programy, projekty, 
uzavřenými smlouvami nebo jinými rozhodnutími. 

c) Prověřit, zda údaje o hospodaření s finančními prostředky SR poskytnutými podle § 160 a § 163 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění účinném v kontrolovaném období, věrně zobrazují zdroje, 
stav a pohyb těchto prostředků. Kontrolovat, zda kontrolovaná osoba ve svém účetnictví sleduje finanční prostředky poskytnuté ze SR 
a jejich čerpání dle účelových znaků a správně na všech účtech, kterými procházejí (podle příslušných ustanovení zákona č. 563/1991 
Sb., zákon o účetnictví, ve znění účinném v kontrolovaném období, a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu s ohledem na právní formu 
kontrolované osoby, podmínek a pravidel stanovených v rozhodnutí či ujednání o poskytnutí finančních prostředků. U vybraných operací 
dále kontrolovat, zda účetní záznamy souhlasí s obsahem účetních operací. 

d) Prověřit, zda kontrolovaná osoba, která je veřejnou školou/školským zařízením zavedla a udržuje vnitřní kontrolní systém a zda je 
zajištěno jeho fungování podle příslušných ustanovení zákona o finanční kontrole. 

1.2 Souhrnné výstupy veřejnosprávní kontroly 
V průběhu roku 2010 vykonala ČŠI 640 veřejnosprávních kontrol ve školách a školských zařízeních všech zřizovatelů na území celé republiky. 
Základním kritériem pro plánování veřejnosprávní kontroly je kontrola 5 % objemu rozpočtu regionálního školství, což pro rok 2010 činilo cca 
5.000.000 tis. Kč. Celkový příjem finančních prostředků státního rozpočtu u kontrolovaných osob činil za sledovaný rok 8.351.745.270 Kč, což 
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činí cca 10 % objemu rozpočtu regionálního školství. Z toho bylo na místě přezkoumáno 7.537.991.316 Kč, tj. 90,25 % poskytnutých finančních 
prostředků v kontrolovaných subjektech. V prověřovaném období činil objem uskutečněných výdajů ze státního rozpočtu u kontrolovaných osob 
8.134.921.047 Kč, z toho bylo na místě přezkoumáno 6.519.979.382 Kč, tj. 80,15 % výdajů. Při veřejnosprávní kontrole bylo zjištěno ve 190 
kontrolovaných subjektech porušení právních předpisů při nakládání s finančními prostředky státního rozpočtu, celkový objem takto zjištěných 
nedostatků činil 27.809.672 Kč. Z tohoto počtu se v 83 subjektech jednalo o porušení rozpočtové kázně. Celkový odhad porušení rozpočtové 
kázně za rok 2010 činí 12.432.979 Kč.  Ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále 
„MŠMT“) a církví činily nedostatky v nakládání s finančními prostředky státního rozpočtu 8.239.555 Kč, z toho podezření na porušení 
rozpočtové kázně kontrolovanou osobou ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění účinném v kontrolovaném období, bylo zjištěno v 6 případech, odhad činil 58.154 Kč. Ve školách 
a školských zařízeních zřizovaných územními samosprávnými celky (celkem 551 veřejnosprávních kontrol) a v soukromých školách (celkem 26 
veřejnosprávních kontrol) činily nedostatky v nakládání s finančními prostředky státního rozpočtu ve výši 19.568.168 Kč, z toho odhad porušení 
rozpočtové kázně na základě § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění účinném v kontrolovaném 
období, činil 12.347.576 Kč (77 subjektů). Podezření na porušení rozpočtové kázně bylo oznámeno zřizovateli, resp. příslušnému krajskému 
úřadu k  zahájení řízení ve věci odvodu podle zvláštních právních předpisů. 

Souhrnné výsledky veřejnosprávní kontroly  
CELKEM REALIZOVANÝCH KONTROL 640 
Celkový objem přijatých finančních prostředků poskytnutých kontrolované osobě ze státního rozpočtu (z kapitoly MŠMT) 
v prověřovaném období (v Kč) 

8.351.745.270 Kč 

Objem přijatých finančních prostředků SR (z kapitoly MŠMT), které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolovaných 
osob na místě přezkoumal (v Kč) 

7.537.991.316 Kč 

Celkový objem vynaložených finančních prostředků státního rozpočtu (z kapitoly MŠMT) v období prověřovaném veřejnosprávní 
kontrolou na místě (v Kč) 

8.134.921.047 Kč 

Objem vynaložených finančních prostředků SR (z kapitoly MŠMT), které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolované 
osoby na místě přezkoumal (v Kč) 

6.519.979.382 Kč 

Celkový objem zjištěných nedostatků (v Kč) 27.809.672 Kč 
Odhad výše neoprávněně čerpaných finančních prostředků SR (z kapitoly MŠMT) v období prověřovaném VSK na místě (v Kč) 12.432.979 Kč 
Předán podnět jinému orgánu (podezření na porušení rozpočtové kázně) 292 
Předáno k dalšímu řízení místně příslušnému finančnímu úřadu (podezření na porušení rozpočtové kázně) 6 
Předáno k dalšímu řízení příslušnému krajskému úřadu 77 
Předáno k dalšímu řízení místně příslušnému oblastnímu inspektorátu práce 19 
Předáno k dalšímu řízení zřizovateli 190 
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Veřejnosprávní kontrola v roce 2010 – struktura kontrolovaných osob 

Druh školy Počet 
kontrol 

Celkový objem vynaložených 
finančních prostředků státního 

rozpočtu prověřovaného 
veřejnosprávní kontrolou 

Celkový objem zjištěných 
nedostatků 

Odhad výše neoprávněně 
čerpaných finančních 

prostředků SR 

Mateřská škola 107      428.959.920 Kč       1.177.316 Kč        162.110,00 Kč  
Základní škola 193   3.005.028.082 Kč     10.123.758 Kč      5.980.588,00 Kč  
Mateřská škola a Základní škola 107      814.952.107 Kč         495.202 Kč        306.083,00 Kč  
Střední škola 60   1.463.961.538 Kč       1.054.216 Kč          26.794,00 Kč  
Ostatní 173   2.230.284.863 Kč   14.959.180 Kč      5.877.343,00 Kč  
Celkem 640   8.134.921.047,00 Kč     27.809.672,00 Kč    12.432.979,00 Kč  

1.3 Analýza zjištěných nedostatků 

Oprávněnost použití finančních prostředků přidělených ze SR z kapitoly MŠMT 
ČŠI kontrolovala v navštívených subjektech zejména dodržování oprávněnosti, účelovosti a časové určení při čerpání finančních prostředků 
poskytnutých ze SR a dodržování závazných limitů regulace zaměstnanosti (limit prostředků na platy a limit prostředků na OPPP). 

V 83 případech bylo nesprávné počínání škol ve využívání finančních prostředků státního rozpočtu kvalifikováno jako podezření na porušení 
rozpočtové kázně ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. a v 6 případech se jednalo o podezření na porušení rozpočtové kázně ve smyslu 
§ 44 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb. Závěry z kontrol byly předávány zřizovatelům, krajským úřadům a v šesti případech finančnímu 
úřadu. Ve 3 případech nebyly přezkoumávané operace v souladu se stanovenými úkoly a cíli rozvojových programů a ve 26 subjektech nebyly 
dodrženy závazné ukazatele. 

Dodržování právních předpisů souvisejících s čerpáním finančních prostředků poskytnutých ze SR 
Podle § 11 odst. 4 písm. b) zákona o finanční kontrole přitom ČŠI jako příslušný kontrolní orgán prověřuje, zkoumá a vyhodnocuje, zda jsou 
přezkoumávané operace v souladu s právními předpisy. Vymezení právních předpisů není žádným způsobem ohraničeno a jedná se tedy 
o jakékoli právní předpisy, které uskutečňované finanční operace s prostředky státního rozpočtu upravují. Při veřejnosprávní kontrole bylo 
zjištěno ve 190 kontrolovaných subjektech porušení právních předpisů při nakládání s finančními prostředky státního rozpočtu, celkový objem 
takto zjištěných nedostatků činil 27.809.672 Kč, z toho v 73 případech se jednalo o podezření na porušení rozpočtové kázně. Ve 36 subjektech 
byly nesprávně vykázány počty dětí, žáků a studentů (vyšší počty než ve skutečnosti k rozhodnému okamžiku) a tím byla neoprávněně 
poskytnuta vyšší dotace podle § 160 školského zákona. V jednom případě nebyly vykonávané činnosti v souladu se zápisem do rejstříku škol 
a školských zařízení. 
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- Podmínky pro výkon veřejnosprávní kontroly u škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku výrazně ovlivňují pravidla 
a podmínky poskytování dotací ze státního rozpočtu a nastavení finančních toků.  U nich zpravidla není vymezena povinnost konečného 

Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem  
Předmětem kontroly bylo, zda kontrolovaný subjekt včas předává poskytovateli dotace správné a úplné podklady pro vypořádání vztahů se 
státním rozpočtem ve smyslu vyhlášky č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, 
státními finančními aktivy nebo Národním fondem. Ve 24 kontrolovaných subjektech nebylo vypořádání těchto vztahů s uvedeným předpisem 
v souladu.  

Personální podmínky 
Předmětem provedených kontrol bylo ověření relevantnosti výdajů SR v oblasti osobních nákladů (představují v průměru 70 – 75 % dotace ze 
SR) kontrolou dodržování příslušných ustanovení zákoníku práce a navazujících právních předpisů. 

K porušení právních předpisů v této oblasti došlo ve 108 případech. Nejzávažnějším porušením je nesprávná výše úvazků, nesprávná výše úplaty 
za hodiny nad rámec přímé vyučovací povinnosti. Nejčastějším porušením je nesprávné vyplácení příplatků za vedení a poskytování zvláštních 
příplatků. 

Zavedení vnitřního kontrolního systému  
Předmětem kontroly provedené ve školách a školských zařízeních bylo zejména ověřit, zda škola v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 
o finanční kontrole zavedla a udržuje vnitřní kontrolní systém a zda je ve škole zajištěno jeho fungování. 

ČŠI zjistila 59 případů porušení zákonných ustanovení. Jednalo se o nesprávné zavedení vnitřního kontrolního systému, jeho využívání 
a funkčnosti. Řídicí kontrola nebyla ze strany managementu zajištěna. Tím bylo vytvořeno vysoké riziko nesprávného nakládání s finančními 
prostředky veřejných rozpočtů. 

Evidence finančních prostředků poskytnutých ze SR v účetnictví 
Předmětem kontroly v této oblasti bylo zjišťování, zda jsou finanční prostředky státního rozpočtu řádně evidovány v účetnictví a zda je jejich 
čerpání evidováno dle účelových znaků a správně na všech účtech, kterými procházely. 

V kontrolovaných školách a školských zařízeních bylo zjištěno 68 případů porušení ustanovení zákona o účetnictví. Šlo o neúplné a neprůkazné 
vedení evidence prostředků státního rozpočtu, ve většině případů také nebylo odděleno jejich sledování podle stanovených účelových znaků. 

1.4 Závěry z inspekční činnosti veřejnosprávní kontrola 
- Za nejzávažnější pochybení považuje ČŠI v roce 2010 nakládání s finančními prostředky státního rozpočtu v rozporu s právními předpisy. 
- V roce 2010 nebylo zjištěno při veřejnosprávní kontrole takové nakládání s finančními prostředky, které by vyvolalo podezření ze spáchání 

trestného činu. 
- V kontrolovaných subjektech nebyl vytvořen nebo nebyl dostatečně funkční vnitřní kontrolní systém, který by odhalil rizika spojená 

s nakládáním s finančními prostředky státního rozpočtu a tato rizika minimalizoval. 
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příjemce dotace sledovat v účetnictví zdroje a jejich čerpání podle účelu (účelových znaků). Dohledávání a identifikace příslušných výdajů je 
náročná a zvyšuje se tak čas, potřebný k provedení kontroly a tím se snižuje efektivita inspekčního výkonu. 

- Negativním rysem nastavení finančního systému regionálního školství je to, že nejsou na centrální úrovni obecně závaznými právními 
předpisy stanovena základní kritéria efektivnosti a hospodárnosti v nakládání s finančními prostředky státního rozpočtu (např. nejsou ve 
školském zákonu nebo v prováděcích předpisech stanoveny minimální počty žáků a studentů ve skupinách, minimální počet žáků na jednoho 
pedagogického pracovníka – ukazatel H apod.). Tím, že nejsou stanovena závazná pravidla a kritéria efektivnosti v oblasti organizace výuky, 
nelze v rámci veřejnosprávní kontroly objektivně hodnotit konkrétní postupy kontrolovaných osob při stanovení kritérií efektivnosti, která 
v mnoha případech jdou nad rámec jejich ekonomických možností a ve svém důsledku k relativně nepodložené další potřebě finančních 
prostředků. Doplnění závazných pravidel efektivnosti (tzv. regulativů) by mělo za následek zefektivnění organizace výuky, a tím i dopad do 
motivačních složek platů pedagogických pracovníků. 
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2. Souhrnné výsledky veřejnosprávních kontrol dle zřizovatelů 

2.1 Výsledky finančních kontrol ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT 
Při výkonu veřejnosprávní kontroly byla realizována veřejnosprávní kontrola v 63 subjektech, jejichž zřizovatelem jsou MŠMT a církev ( 61- 
zřizovatel MŠMT, 2 – zřizovatel církev). Z toho ČŠI zjistila ve 22 případech ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT nedostatky v 
nakládání s finančními prostředky státního rozpočtu ve výši 8 239 555 Kč, z toho podezření na porušení rozpočtové kázně kontrolovanou osobou 
ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb. v 6 případech. Odhad výše porušení rozpočtové kázně činí 58 154 Kč. Na základě těchto zjištění bylo zasláno 
oznámení o podezření na porušení rozpočtové kázně místně příslušným správcům daně (finančním úřadům) jako podnět k zahájení řízení ve věci 
odvodu podle zákona č. 337/1992 Sb., přičemž přesná částka vypočtených odvodů nebyla provedena.  

Přehled - školy a školská zařízení zřizovaná MŠMT  
Celkem 61 
Celkový objem přijatých finančních prostředků poskytnutých kontrolované osobě ze státního rozpočtu (z kapitoly MŠMT) v 
prověřovaném období (v Kč) 

1.739.079.046 Kč 

Objem přijatých finančních prostředků SR (z kapitoly MŠMT), které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolovaných 
osob na místě přezkoumal (v Kč) 

1.685.846.381 Kč 

Celkový objem vynaložených finančních prostředků státního rozpočtu (z kapitoly MŠMT) v období prověřovaném 
veřejnosprávní kontrolou na místě (v Kč) 

1.694.100.185 Kč 

Objem vynaložených finančních prostředků SR (z kapitoly MŠMT), které kontrolní orgán v prověřovaném období u 
kontrolované osoby na místě přezkoumal (v Kč) 

1.407.130.200 Kč 

Celkový objem zjištěných nedostatků (v Kč) 8.239.555 Kč 
Odhad výše neoprávněně čerpaných finančních prostředků SR (z kapitoly MŠMT) v období prověřovaném VSK na místě (v Kč) 58.154 Kč 
Předán podnět jinému orgánu 10 
Předáno k dalšímu řízení místně příslušnému finančnímu úřadu 6 
Předáno k dalšímu řízení příslušnému krajskému úřadu 0 
Předáno k dalšímu řízení místně příslušnému oblastnímu inspektorátu práce 1 
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2.2 Výsledky finančních kontrol ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcemi nebo svazky obcí 
ČŠI zjistila v roce 2010 ve168 (30 % kontrolovaných subjektů) případech ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcemi a svazky obcí 
(celkem 397 veřejnosprávních kontrol) nedostatky v nakládání s finančními prostředky státního rozpočtu ve výši 7.362.570 Kč, z toho odhad 
porušení rozpočtové kázně na základě § 22 zákona č. 250/2000 Sb. v 77 případech. Odhad porušení rozpočtové kázně činil 2.038.975 Kč. 
Podezření na porušení rozpočtové kázně bylo oznámeno příslušnému krajskému úřadu k  zahájení řízení ve věci odvodu podle zvláštních 
právních předpisů. 

Za nejzávažnější pochybení považuje ČŠI v roce 2010 nakládání s finančními prostředky státního rozpočtu v rozporu s právními předpisy. V roce 
2010 nebylo zjištěno při veřejnosprávní kontrole takové nakládání s finančními prostředky, které by vyvolalo podezření ze spáchání trestného 
činu. 

Přehled - školy a školská zařízení zřizovaná obcemi a svazky obcí 
Celkem 407 
Celkový objem přijatých finančních prostředků poskytnutých kontrolované osobě ze státního rozpočtu (z kapitoly MŠMT) v 
prověřovaném období (v Kč) 

3.495.620.755 Kč 

Objem přijatých finančních prostředků SR (z kapitoly MŠMT), které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolovaných 
osob na místě přezkoumal (v Kč) 

3.128.679.422 Kč 

Celkový objem vynaložených finančních prostředků státního rozpočtu (z kapitoly MŠMT) v období prověřovaném 
veřejnosprávní kontrolou na místě (v Kč) 

3.463.862.291 Kč 

Objem vynaložených finančních prostředků SR (z kapitoly MŠMT), které kontrolní orgán v prověřovaném období u 
kontrolované osoby na místě přezkoumal (v Kč) 

2.846.529.593 Kč 

Celkový objem zjištěných nedostatků (v Kč) 7.565.067 Kč 
Odhad výše neoprávněně čerpaných finančních prostředků SR (z kapitoly MŠMT) v období prověřovaném VSK na místě (v Kč) 2.114.636 Kč 
Předán podnět jinému orgánu 72 
Předáno k dalšímu řízení místně příslušnému finančnímu úřadu 0 
Předáno k dalšímu řízení příslušnému krajskému úřadu 47 
Předáno k dalšímu řízení místně příslušnému oblastnímu inspektorátu práce 10 
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2.3 Výsledky finančních kontrol ve školách a školských zařízeních zřizovaných kraji 
Veřejnosprávní kontrola se v roce 2010 realizovala ve 144 školách a školských zařízeních zřizovaných kraji.  Byly zjištěny nedostatky 
v nakládání s finančními prostředky státního rozpočtu ve výši 7.643.358 Kč, z toho odhad porušení rozpočtové kázně na základě § 22 zákona 
č. 250/2000 Sb. v 77 případech. Odhad porušení rozpočtové kázně činil 6.111.295 Kč. Podezření na porušení rozpočtové kázně bylo oznámeno 
příslušnému krajskému úřadu k  zahájení řízení ve věci odvodu podle zvláštních právních předpisů. 

Přehled - školy a školská zařízení zřizovaná kraji 
Celkem 144 
Celkový objem přijatých finančních prostředků poskytnutých kontrolované osobě ze státního rozpočtu (z kapitoly MŠMT) v 
prověřovaném období (v Kč) 

2.846.990.423 Kč 

Objem přijatých finančních prostředků SR (z kapitoly MŠMT), které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolovaných 
osob na místě přezkoumal (v Kč) 

2.524.113.948 Kč 

Celkový objem vynaložených finančních prostředků státního rozpočtu (z kapitoly MŠMT) v období prověřovaném 
veřejnosprávní kontrolou na místě (v Kč) 

2.706.903.525 Kč 

Objem vynaložených finančních prostředků SR (z kapitoly MŠMT), které kontrolní orgán v prověřovaném období u 
kontrolované osoby na místě přezkoumal (v Kč) 

2.075.251.822 Kč 

Celkový objem zjištěných nedostatků (v Kč) 11.945.808 Kč 
Odhad výše neoprávněně čerpaných finančních prostředků SR (z kapitoly MŠMT) v období prověřovaném VSK na místě (v Kč) 10.181.397 Kč 
Předán podnět jinému orgánu 43 
Předáno k dalšímu řízení místně příslušnému finančnímu úřadu 0 
Předáno k dalšímu řízení příslušnému krajskému úřadu 29 
Předáno k dalšímu řízení místně příslušnému oblastnímu inspektorátu práce 6 
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2.4 Výsledky finančních kontrol v soukromých školách a školských zařízeních  
V roce 2010 bylo kontrolováno 26 soukromých škol v oblasti nakládání s finančními prostředky státního rozpočtu. 

Přehled – soukromé školy a školská zařízení  
Celkem 26 
Celkový objem přijatých finančních prostředků poskytnutých kontrolované osobě ze státního rozpočtu (z kapitoly MŠMT) v 
prověřovaném období (v Kč) 

248.604.414 Kč 

Objem přijatých finančních prostředků SR (z kapitoly MŠMT), které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolovaných 
osob na místě přezkoumal (v Kč) 

185.120.414 Kč 

Celkový objem vynaložených finančních prostředků státního rozpočtu (z kapitoly MŠMT) v období prověřovaném 
veřejnosprávní kontrolou na místě (v Kč) 

248.604.414 Kč 

Objem vynaložených finančních prostředků SR (z kapitoly MŠMT), které kontrolní orgán v prověřovaném období u 
kontrolované osoby na místě přezkoumal (v Kč) 

177.710.606 Kč 

Celkový objem zjištěných nedostatků (v Kč) 57.293 Kč 
Odhad výše neoprávněně čerpaných finančních prostředků SR (z kapitoly MŠMT) v období prověřovaném VSK na místě (v Kč) 51.543 Kč 
Předán podnět jinému orgánu 3 
Předáno k dalšímu řízení místně příslušnému finančnímu úřadu 0 
Předáno k dalšímu řízení příslušnému krajskému úřadu 1 
Předáno k dalšímu řízení místně příslušnému oblastnímu inspektorátu práce 2 
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3. Výsledky finančních kontrol ve školách a školských zařízeních zřizovaných dle krajského uspořádání 
3.1 Výsledky finančních kontrol ve školách a školských zařízeních v regionu Praha 
Praha 
Celkem 45 
Celkový objem přijatých finančních prostředků poskytnutých kontrolované osobě ze státního rozpočtu (z kapitoly MŠMT) v 
prověřovaném období (v Kč) 

913.245.961 Kč 

Objem přijatých finančních prostředků SR (z kapitoly MŠMT), které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolovaných 
osob na místě přezkoumal (v Kč) 

888.504.000 Kč 

Celkový objem vynaložených finančních prostředků státního rozpočtu (z kapitoly MŠMT) v období prověřovaném veřejnosprávní 
kontrolou na místě (v Kč) 

874.716.030 Kč 

Objem vynaložených finančních prostředků SR (z kapitoly MŠMT), které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolované 
osoby na místě přezkoumal (v Kč) 

784.755.024 Kč 

Celkový objem zjištěných nedostatků (v Kč) 0 Kč 
Odhad výše neoprávněně čerpaných finančních prostředků SR (z kapitoly MŠMT) v období prověřovaném VSK na místě (v Kč) 0 Kč 
Předán podnět jinému orgánu 6 
Předáno k dalšímu řízení místně příslušnému finančnímu úřadu 0 
Předáno k dalšímu řízení příslušnému krajskému úřadu 0 
Předáno k dalšímu řízení místně příslušnému oblastnímu inspektorátu práce 2 
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3.2 Výsledky finančních kontrol ve školách a školských zařízeních ve Středočeském kraji 
Středočeský kraj 
Celkem 81 
Celkový objem přijatých finančních prostředků poskytnutých kontrolované osobě ze státního rozpočtu (z kapitoly MŠMT) v 
prověřovaném období (v Kč) 

832.606.908 Kč 

Objem přijatých finančních prostředků SR (z kapitoly MŠMT), které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolovaných 
osob na místě přezkoumal (v Kč) 

791.482.941 Kč 

Celkový objem vynaložených finančních prostředků státního rozpočtu (z kapitoly MŠMT) v období prověřovaném veřejnosprávní 
kontrolou na místě (v Kč) 

804.241.716 Kč 

Objem vynaložených finančních prostředků SR (z kapitoly MŠMT), které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolované 
osoby na místě přezkoumal (v Kč) 

519.293.581 Kč 

Celkový objem zjištěných nedostatků (v Kč) 5.701.152 Kč 
Odhad výše neoprávněně čerpaných finančních prostředků SR (z kapitoly MŠMT) v období prověřovaném VSK na místě (v Kč) 4.312.485 Kč 
Předán podnět jinému orgánu 24 
Předáno k dalšímu řízení místně příslušnému finančnímu úřadu 1 
Předáno k dalšímu řízení příslušnému krajskému úřadu 19 
Předáno k dalšímu řízení místně příslušnému oblastnímu inspektorátu práce 0 
3.3 Výsledky finančních kontrol ve školách a školských zařízeních v Plzeňském kraji 
Plzeňský kraj 
Celkem 21 
Celkový objem přijatých finančních prostředků poskytnutých kontrolované osobě ze státního rozpočtu (z kapitoly MŠMT) v 
prověřovaném období (v Kč) 

453.832.603 Kč 

Objem přijatých finančních prostředků SR (z kapitoly MŠMT), které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolovaných 
osob na místě přezkoumal (v Kč) 

375.832.603 Kč 

Celkový objem vynaložených finančních prostředků státního rozpočtu (z kapitoly MŠMT) v období prověřovaném veřejnosprávní 
kontrolou na místě (v Kč) 

374.271.787 Kč 

Objem vynaložených finančních prostředků SR (z kapitoly MŠMT), které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolované 
osoby na místě přezkoumal (v Kč) 

330.112.387 Kč 

Celkový objem zjištěných nedostatků (v Kč) 1.891.849 Kč 
Odhad výše neoprávněně čerpaných finančních prostředků SR (z kapitoly MŠMT) v období prověřovaném VSK na místě (v Kč) 214.733 Kč 
Předán podnět jinému orgánu 5 
Předáno k dalšímu řízení místně příslušnému finančnímu úřadu 0 
Předáno k dalšímu řízení příslušnému krajskému úřadu 3 
Předáno k dalšímu řízení místně příslušnému oblastnímu inspektorátu práce 0 
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3.4 Výsledky finančních kontrol ve školách a školských zařízeních v Karlovarském kraji 
Karlovarský kraj 
Celkem 21 
Celkový objem přijatých finančních prostředků poskytnutých kontrolované osobě ze státního rozpočtu (z kapitoly MŠMT) v 
prověřovaném období (v Kč) 

163.888.361 Kč 

Objem přijatých finančních prostředků SR (z kapitoly MŠMT), které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolovaných 
osob na místě přezkoumal (v Kč) 

152.480.443 Kč 

Celkový objem vynaložených finančních prostředků státního rozpočtu (z kapitoly MŠMT) v období prověřovaném veřejnosprávní 
kontrolou na místě (v Kč) 

162.894.654 Kč 

Objem vynaložených finančních prostředků SR (z kapitoly MŠMT), které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolované 
osoby na místě přezkoumal (v Kč) 

152.318.193 Kč 

Celkový objem zjištěných nedostatků (v Kč) 5.112.611 Kč 
Odhad výše neoprávněně čerpaných finančních prostředků SR (z kapitoly MŠMT) v období prověřovaném VSK na místě (v Kč) 4.068.291 Kč 
Předán podnět jinému orgánu 2 
Předáno k dalšímu řízení místně příslušnému finančnímu úřadu 0 
Předáno k dalšímu řízení příslušnému krajskému úřadu 1 
Předáno k dalšímu řízení místně příslušnému oblastnímu inspektorátu práce 1 
3.5 Výsledky finančních kontrol ve školách a školských zařízeních v Ústeckém kraji 
Ústecký kraj 
Celkem 26 
Celkový objem přijatých finančních prostředků poskytnutých kontrolované osobě ze státního rozpočtu (z kapitoly MŠMT) v 
prověřovaném období (v Kč) 

602.528.694 Kč 

Objem přijatých finančních prostředků SR (z kapitoly MŠMT), které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolovaných 
osob na místě přezkoumal (v Kč) 

602.528.694 Kč 

Celkový objem vynaložených finančních prostředků státního rozpočtu (z kapitoly MŠMT) v období prověřovaném veřejnosprávní 
kontrolou na místě (v Kč) 

601.883.010 Kč 

Objem vynaložených finančních prostředků SR (z kapitoly MŠMT), které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolované 
osoby na místě přezkoumal (v Kč) 

547.226.472 Kč 

Celkový objem zjištěných nedostatků (v Kč) 346.982 Kč 
Odhad výše neoprávněně čerpaných finančních prostředků SR (z kapitoly MŠMT) v období prověřovaném VSK na místě (v Kč) 92.776 Kč 
Předán podnět jinému orgánu 7 
Předáno k dalšímu řízení místně příslušnému finančnímu úřadu 1 
Předáno k dalšímu řízení příslušnému krajskému úřadu 5 
Předáno k dalšímu řízení místně příslušnému oblastnímu inspektorátu práce 0 
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3.6 Výsledky finančních kontrol ve školách a školských zařízeních v Jihočeském kraji 
Jihočeský kraj 
Celkem 57 
Celkový objem přijatých finančních prostředků poskytnutých kontrolované osobě ze státního rozpočtu (z kapitoly MŠMT) v 
prověřovaném období (v Kč) 

627.516.193 Kč 

Objem přijatých finančních prostředků SR (z kapitoly MŠMT), které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolovaných 
osob na místě přezkoumal (v Kč) 

613.738.939 Kč 

Celkový objem vynaložených finančních prostředků státního rozpočtu (z kapitoly MŠMT) v období prověřovaném veřejnosprávní 
kontrolou na místě (v Kč) 

579.157.196 Kč 

Objem vynaložených finančních prostředků SR (z kapitoly MŠMT), které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolované 
osoby na místě přezkoumal (v Kč) 

522.977.645 Kč 

Celkový objem zjištěných nedostatků (v Kč) 464.059 Kč 
Odhad výše neoprávněně čerpaných finančních prostředků SR (z kapitoly MŠMT) v období prověřovaném VSK na místě (v Kč) 126.163 Kč 
Předán podnět jinému orgánu 9 
Předáno k dalšímu řízení místně příslušnému finančnímu úřadu 2 
Předáno k dalšímu řízení příslušnému krajskému úřadu 5 
Předáno k dalšímu řízení místně příslušnému oblastnímu inspektorátu práce 2 
3.7 Výsledky finančních kontrol ve školách a školských zařízeních v Libereckém kraji 
Liberecký kraj 
Celkem 25 
Celkový objem přijatých finančních prostředků poskytnutých kontrolované osobě ze státního rozpočtu (z kapitoly MŠMT) v 
prověřovaném období (v Kč) 

199.608.061 Kč 

Objem přijatých finančních prostředků SR (z kapitoly MŠMT), které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolovaných 
osob na místě přezkoumal (v Kč) 

163.568.704 Kč 

Celkový objem vynaložených finančních prostředků státního rozpočtu (z kapitoly MŠMT) v období prověřovaném veřejnosprávní 
kontrolou na místě (v Kč) 

196.311.254 Kč 

Objem vynaložených finančních prostředků SR (z kapitoly MŠMT), které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolované 
osoby na místě přezkoumal (v Kč) 

124.557.532 Kč 

Celkový objem zjištěných nedostatků (v Kč) 146.453 Kč 
Odhad výše neoprávněně čerpaných finančních prostředků SR (z kapitoly MŠMT) v období prověřovaném VSK na místě (v Kč) 28.692 Kč 
Předán podnět jinému orgánu 5 
Předáno k dalšímu řízení místně příslušnému finančnímu úřadu 0 
Předáno k dalšímu řízení příslušnému krajskému úřadu 5 
Předáno k dalšímu řízení místně příslušnému oblastnímu inspektorátu práce 0 
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3.8 Výsledky finančních kontrol ve školách a školských zařízeních v Královéhradeckém kraji 
Královéhradecký kraj 
Celkem 38 
Celkový objem přijatých finančních prostředků poskytnutých kontrolované osobě ze státního rozpočtu (z kapitoly MŠMT) v 
prověřovaném období (v Kč) 

422.709.737 Kč 

Objem přijatých finančních prostředků SR (z kapitoly MŠMT), které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolovaných 
osob na místě přezkoumal (v Kč) 

362.315.854 Kč 

Celkový objem vynaložených finančních prostředků státního rozpočtu (z kapitoly MŠMT) v období prověřovaném veřejnosprávní 
kontrolou na místě (v Kč) 

419.008.381 Kč 

Objem vynaložených finančních prostředků SR (z kapitoly MŠMT), které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolované 
osoby na místě přezkoumal (v Kč) 

360.977.3984 Kč 

Celkový objem zjištěných nedostatků (v Kč) 361.786 Kč 
Odhad výše neoprávněně čerpaných finančních prostředků SR (z kapitoly MŠMT) v období prověřovaném VSK na místě (v Kč) 214.204 Kč 
Předán podnět jinému orgánu 10 
Předáno k dalšímu řízení místně příslušnému finančnímu úřadu 0 
Předáno k dalšímu řízení příslušnému krajskému úřadu 5 
Předáno k dalšímu řízení místně příslušnému oblastnímu inspektorátu práce 3 
3.9 Výsledky finančních kontrol ve školách a školských zařízeních v Pardubickém kraji 
Pardubický kraj 
Celkem 49 
Celkový objem přijatých finančních prostředků poskytnutých kontrolované osobě ze státního rozpočtu (z kapitoly MŠMT) v 
prověřovaném období (v Kč) 

688.817.231 Kč 

Objem přijatých finančních prostředků SR (z kapitoly MŠMT), které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolovaných 
osob na místě přezkoumal (v Kč) 

653.842.727 Kč 

Celkový objem vynaložených finančních prostředků státního rozpočtu (z kapitoly MŠMT) v období prověřovaném veřejnosprávní 
kontrolou na místě (v Kč) 

687.870.715 Kč 

Objem vynaložených finančních prostředků SR (z kapitoly MŠMT), které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolované 
osoby na místě přezkoumal (v Kč) 

622.741.581 Kč 

Celkový objem zjištěných nedostatků (v Kč) 1.110.673 Kč 
Odhad výše neoprávněně čerpaných finančních prostředků SR (z kapitoly MŠMT) v období prověřovaném VSK na místě (v Kč) 1.110.384 Kč 
Předán podnět jinému orgánu 10 
Předáno k dalšímu řízení místně příslušnému finančnímu úřadu 0 
Předáno k dalšímu řízení příslušnému krajskému úřadu 10 
Předáno k dalšímu řízení místně příslušnému oblastnímu inspektorátu práce 0 
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3.10 Výsledky finančních kontrol ve školách a školských zařízeních v kraji Vysočina 
kraj Vysočina 
Celkem 62 
Celkový objem přijatých finančních prostředků poskytnutých kontrolované osobě ze státního rozpočtu (z kapitoly MŠMT) v 
prověřovaném období (v Kč) 

575.233.472 Kč 

Objem přijatých finančních prostředků SR (z kapitoly MŠMT), které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolovaných 
osob na místě přezkoumal (v Kč) 

578.233.472 Kč 

Celkový objem vynaložených finančních prostředků státního rozpočtu (z kapitoly MŠMT) v období prověřovaném veřejnosprávní 
kontrolou na místě (v Kč) 

574.136.333 Kč 

Objem vynaložených finančních prostředků SR (z kapitoly MŠMT), které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolované 
osoby na místě přezkoumal (v Kč) 

577.126.333 Kč 

Celkový objem zjištěných nedostatků (v Kč) 9.133 Kč 
Odhad výše neoprávněně čerpaných finančních prostředků SR (z kapitoly MŠMT) v období prověřovaném VSK na místě (v Kč) 1.700 Kč 
Předán podnět jinému orgánu 2 
Předáno k dalšímu řízení místně příslušnému finančnímu úřadu 0 
Předáno k dalšímu řízení příslušnému krajskému úřadu 0 
Předáno k dalšímu řízení místně příslušnému oblastnímu inspektorátu práce 1 
3.11 Výsledky finančních kontrol ve školách a školských zařízeních v Jihomoravském kraji 
Jihomoravský kraj 
Celkem 76 
Celkový objem přijatých finančních prostředků poskytnutých kontrolované osobě ze státního rozpočtu (z kapitoly MŠMT) v 
prověřovaném období (v Kč) 

1.132.188.157 Kč 

Objem přijatých finančních prostředků SR (z kapitoly MŠMT), které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolovaných 
osob na místě přezkoumal (v Kč) 

778.263.197 Kč 

Celkový objem vynaložených finančních prostředků státního rozpočtu (z kapitoly MŠMT) v období prověřovaném veřejnosprávní 
kontrolou na místě (v Kč) 

1.131.741.893 Kč 

Objem vynaložených finančních prostředků SR (z kapitoly MŠMT), které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolované 
osoby na místě přezkoumal (v Kč) 

599.104.809 Kč 

Celkový objem zjištěných nedostatků (v Kč) 1.951.113 Kč 
Odhad výše neoprávněně čerpaných finančních prostředků SR (z kapitoly MŠMT) v období prověřovaném VSK na místě (v Kč) 1.880.595 Kč 
Předán podnět jinému orgánu 21 
Předáno k dalšímu řízení místně příslušnému finančnímu úřadu 0 
Předáno k dalšímu řízení příslušnému krajskému úřadu 11 
Předáno k dalšímu řízení místně příslušnému oblastnímu inspektorátu práce 0 
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3.12 Výsledky finančních kontrol ve školách a školských zařízeních v Olomouckém kraji 
Olomoucký kraj 
Celkem 47 
Celkový objem přijatých finančních prostředků poskytnutých kontrolované osobě ze státního rozpočtu (z kapitoly MŠMT) v 
prověřovaném období (v Kč) 

638.398.509 Kč 

Objem přijatých finančních prostředků SR (z kapitoly MŠMT), které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolovaných 
osob na místě přezkoumal (v Kč) 

591.597.352 Kč 

Celkový objem vynaložených finančních prostředků státního rozpočtu (z kapitoly MŠMT) v období prověřovaném veřejnosprávní 
kontrolou na místě (v Kč) 

637.648.355 Kč 

Objem vynaložených finančních prostředků SR (z kapitoly MŠMT), které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolované 
osoby na místě přezkoumal (v Kč) 

553.994.969 Kč 

Celkový objem zjištěných nedostatků (v Kč) 5.952.413 Kč 
Odhad výše neoprávněně čerpaných finančních prostředků SR (z kapitoly MŠMT) v období prověřovaném VSK na místě (v Kč) 97.881 Kč 
Předán podnět jinému orgánu 16 
Předáno k dalšímu řízení místně příslušnému finančnímu úřadu 1 
Předáno k dalšímu řízení příslušnému krajskému úřadu 9 
Předáno k dalšímu řízení místně příslušnému oblastnímu inspektorátu práce 6 
3.13 Výsledky finančních kontrol ve školách a školských zařízeních v Moravskoslezském kraji 
Moravskoslezský kraj 
Celkem 64 
Celkový objem přijatých finančních prostředků poskytnutých kontrolované osobě ze státního rozpočtu (z kapitoly MŠMT) v 
prověřovaném období (v Kč) 

692.333.712 Kč 

Objem přijatých finančních prostředků SR (z kapitoly MŠMT), které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolovaných 
osob na místě přezkoumal (v Kč) 

576.765.819 Kč 

Celkový objem vynaložených finančních prostředků státního rozpočtu (z kapitoly MŠMT) v období prověřovaném veřejnosprávní 
kontrolou na místě (v Kč) 

682.474.958 Kč 

Objem vynaložených finančních prostředků SR (z kapitoly MŠMT), které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolované 
osoby na místě přezkoumal (v Kč) 

441.706.437 Kč 

Celkový objem zjištěných nedostatků (v Kč) 3.688.047 Kč 
Odhad výše neoprávněně čerpaných finančních prostředků SR (z kapitoly MŠMT) v období prověřovaném VSK na místě (v Kč) 51.998 Kč 
Předán podnět jinému orgánu 10 
Předáno k dalšímu řízení místně příslušnému finančnímu úřadu 1 
Předáno k dalšímu řízení příslušnému krajskému úřadu 5 
Předáno k dalšímu řízení místně příslušnému oblastnímu inspektorátu práce 4 
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3.14 Výsledky finančních kontrol ve školách a školských zařízeních ve Zlínském kraji 
Praha 
Celkem 28 
Celkový objem přijatých finančních prostředků poskytnutých kontrolované osobě ze státního rozpočtu (z kapitoly MŠMT) v 
prověřovaném období (v Kč) 

408.837.671 Kč 

Objem přijatých finančních prostředků SR (z kapitoly MŠMT), které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolovaných 
osob na místě přezkoumal (v Kč) 

408.836.571 Kč 

Celkový objem vynaložených finančních prostředků státního rozpočtu (z kapitoly MŠMT) v období prověřovaném veřejnosprávní 
kontrolou na místě (v Kč) 

408.834.765 Kč 

Objem vynaložených finančních prostředků SR (z kapitoly MŠMT), které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolované 
osoby na místě přezkoumal (v Kč) 

383.087.021 Kč 

Celkový objem zjištěných nedostatků (v Kč) 1.073.401 Kč 
Odhad výše neoprávněně čerpaných finančních prostředků SR (z kapitoly MŠMT) v období prověřovaném VSK na místě (v Kč) 233.077 Kč 
Předán podnět jinému orgánu 2 
Předáno k dalšímu řízení místně příslušnému finančnímu úřadu 0 
Předáno k dalšímu řízení příslušnému krajskému úřadu 2 
Předáno k dalšímu řízení místně příslušnému oblastnímu inspektorátu práce 0 
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