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Číslo kontrolní akce: 22/01 

 

Předmět kontroly: 

Peněžní prostředky vynakládané na systém časového zpoplatnění dle zákona č. 13/1997 Sb., 

o pozemních komunikacích 

 

Cíle kontroly:  

Prověřit, zda resort ministerstva dopravy vynakládal peněžní prostředky na přípravu, 

realizaci a provoz systému elektronických dálničních známek účelně, hospodárně a efektivně 

 

Kontrolované osoby: 

• Ministerstvo dopravy;  

• CENDIS s.p., Praha; 

• Státní fond dopravní infrastruktury, Praha 

 

Časový plán: 

• zahájení kontrolní akce: 01/2022 

• předložení KZ ke schválení:  11/2022 

 

Kontrolní závěr schvaluje:  Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  Ing. Roman Procházka 
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Číslo kontrolní akce: 22/02 

 

Předmět kontroly: 

Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na podporu digitálního vzdělávání 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit, zda Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vynaložilo a poskytlo peněžní 

prostředky určené na podporu digitálního vzdělávání účelně a v souladu s právními předpisy 

 

Kontrolované osoby: 

• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; 

• Národní pedagogický institut České republiky (zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků), Praha 

 

Časový plán: 

• zahájení kontrolní akce:  01/2022 

• předložení KZ ke schválení:  11/2022 

 

Kontrolní závěr schvaluje:  Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Adolf Beznoska 
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Číslo kontrolní akce: 22/03 

 

Předmět kontroly: 

Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušný hospodařit  

Český telekomunikační úřad 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit u vybraných oblastí hospodaření, zda Český telekomunikační úřad nakládá 

s peněžními prostředky a majetkem státu účelně, hospodárně a v souladu s právními 

předpisy 

 

Kontrolovaná osoba: 

• Český telekomunikační úřad, Praha 

 

Časový plán: 

• zahájení kontrolní akce:  01/2022 

• předložení KZ ke schválení:  10/2022 

 

Kontrolní závěr schvaluje:  Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  Ing. Pavel Hrnčíř 
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Číslo kontrolní akce: 22/04 

 

Předmět kontroly: 

Peněžní prostředky Integrovaného regionálního operačního programu určené na podporu 

infrastruktury regionální zdravotní péče 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit, zda byly peněžní prostředky Integrovaného regionálního operačního programu 

určené na podporu infrastruktury regionální zdravotní péče poskytovány a čerpány účelně, 

hospodárně a v souladu s právními předpisy 

 

Kontrolované osoby: 

• Ministerstvo pro místní rozvoj; 

• Centrum pro regionální rozvoj České republiky, Praha; 

• vybraní příjemci peněžních prostředků* 

 

Časový plán: 

• zahájení kontrolní akce: 02/2022 

• předložení KZ ke schválení: 12/2022 

 

Kontrolní závěr schvaluje:  Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  Ing. Jan Kinšt 

 

* Označení kontrolovaných osob bude upřesněno změnou plánu kontrolní činnosti. 
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Číslo kontrolní akce: 22/05 

 

Předmět kontroly: 

Peněžní prostředky státního rozpočtu poskytované státním příspěvkovým organizacím 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit, zda byly peněžní prostředky státního rozpočtu poskytované vybraným státním 

příspěvkovým organizacím vynakládány účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy 

 

Kontrolované osoby: 

• Ministerstvo financí; 

• Ministerstvo průmyslu a obchodu; 

• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; 

• Ministerstvo životního prostředí; 

• CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha; 

• Národní technická knihovna, Praha; 

• Správa služeb Ministerstva průmyslu a obchodu, Praha; 

• Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Praha 

 

Časový plán: 

• zahájení kontrolní akce: 02/2022 

• předložení KZ ke schválení: 12/2022 

 

Kontrolní závěr schvaluje:  Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  RNDr. Vladimír Koníček 
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Číslo kontrolní akce: 22/06 

 

Předmět kontroly: 

Peněžní prostředky vynakládané na projekty a aktivity k zajištění modernizace 

veřejné správy 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit, zda byly peněžní prostředky na projekty a aktivity, které mají zajistit modernizaci 

veřejné správy, vynakládány účelně a efektivně 

 

Kontrolovaná osoba: 

• Ministerstvo vnitra 

 

Časový plán: 

• zahájení kontrolní akce: 03/2022 

• předložení KZ ke schválení: 01/2023 

 

Kontrolní závěr schvaluje:  Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  RNDr. Petr Neuvirt 
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Číslo kontrolní akce: 22/07 

 

Předmět kontroly: 

Peněžní prostředky státu určené na kompenzační bonus v souvislosti s opatřeními 

ke zmírnění důsledků pandemie onemocnění covid-19 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit, zda byly peněžní prostředky určené na kompenzační bonus v souvislosti s pandemií 

covidu-19 vynaloženy účelně a v souladu s právními předpisy a zda kontrolní systém 

Finanční správy ČR vedl k čerpání bonusu v souladu s právními předpisy 

 

Kontrolované osoby: 

• Ministerstvo financí; 

• Generální finanční ředitelství, Praha; 

• vybrané finanční úřady* 

 

Časový plán: 

• zahájení kontrolní akce: 03/2022 

• předložení KZ ke schválení: 01/2023 

 

Kontrolní závěr schvaluje:  Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  JUDr. Ing. Jiří Kalivoda 

 

* Označení kontrolovaných osob bude upřesněno změnou plánu kontrolní činnosti. 
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Číslo kontrolní akce: 22/08 

 

Předmět kontroly: 

Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na výstavbu dálnice D35 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit, zda byly peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na přípravu a výstavbu 

dálnice D35 vynakládány účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy 

 

Kontrolované osoby: 

• Ministerstvo dopravy; 

• Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha 

 

Časový plán: 

• zahájení kontrolní akce: 04/2022 

• předložení KZ ke schválení: 01/2023 

 

Kontrolní závěr schvaluje:  Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  Ing. Jan Málek 
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Číslo kontrolní akce: 22/09 

 

Předmět kontroly: 

Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na podporu opatření na ochranu a péči 

o přírodu a krajinu 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit, zda byly peněžní prostředky určené na realizaci opatření v oblasti ochrany a péče 

o přírodu a krajinu vynakládány účelně a v souladu s právními předpisy 

 

Kontrolované osoby: 

• Ministerstvo životního prostředí; 

• Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Praha; 

• vybraní příjemci peněžních prostředků* 

 

Časový plán: 

• zahájení kontrolní akce: 04/2022 

• předložení KZ ke schválení: 02/2023 

 

Kontrolní závěr schvaluje:  Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  RNDr. Petr Neuvirt 

 

* Označení kontrolovaných osob bude upřesněno změnou plánu kontrolní činnosti. 
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Číslo kontrolní akce: 22/10 

 

Předmět kontroly: 

Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na realizaci a implementaci 

genderových auditů 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit, zda kontrolované osoby poskytují a čerpají peněžní prostředky státního rozpočtu 

a Evropské unie na genderové audity a jejich implementaci účelně, hospodárně a v souladu 

s právními předpisy 

 

Kontrolované osoby: 

• Ministerstvo práce a sociálních věcí; 

• vybraní příjemci peněžních prostředků* 

 

Časový plán: 

• zahájení kontrolní akce: 04/2022 

• předložení KZ ke schválení: 12/2022 

 

Kontrolní závěr schvaluje:  Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Stanislav Koucký 

 

* Označení kontrolovaných osob bude upřesněno změnou plánu kontrolní činnosti. 
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Číslo kontrolní akce: 22/11 

 

Předmět kontroly: 

Peněžní prostředky státu určené na automobilní techniku Armády České republiky 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit, zda Ministerstvo obrany vynakládalo peněžní prostředky státu určené na 

automobilní techniku Armády České republiky účelně, hospodárně, efektivně  

a v souladu s právními předpisy 

 

Kontrolované osoby: 

• Ministerstvo obrany; 

• VOP CZ, s.p., Šenov u Nového Jičína 

 

Časový plán: 

• zahájení kontrolní akce:  05/2022 

• předložení KZ ke schválení:  03/2023 

 

Kontrolní závěr schvaluje:  Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává: RNDr. Petr Neuvirt 
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Číslo kontrolní akce: 22/12 

 

Předmět kontroly: 

Peněžní prostředky státu určené na přípravu a zajištění systému ochrany obyvatelstva 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit, zda byly peněžní prostředky státu určené na přípravu a zajištění systému ochrany 

obyvatelstva vynakládány účelně a v souladu s právními předpisy 

 

Kontrolované osoby: 

• Ministerstvo vnitra; 

• Ministerstvo zdravotnictví 

 

Časový plán: 

• zahájení kontrolní akce: 05/2022 

• předložení KZ ke schválení: 02/2023 

 

Kontrolní závěr schvaluje:  Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  Ing. Michal Šmucr 
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Číslo kontrolní akce: 22/13 

 

Předmět kontroly: 

Majetek a peněžní prostředky státu, s nimiž hospodaří vybrané fakultní nemocnice 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit, zda hospodaření vybraných fakultních nemocnic probíhá v souladu s právními 

předpisy a je účelné a hospodárné a zda Ministerstvo zdravotnictví plní roli jejich zřizovatele 

a zda poskytovalo prostředky v souladu s právními předpisy 

 

Kontrolované osoby: 

• Ministerstvo zdravotnictví; 

• Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha; 

• Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně; 

• Fakultní nemocnice Bulovka, Praha 

 

Časový plán: 

• zahájení kontrolní akce:  05/2022 

• předložení KZ ke schválení:  04/2023 

 

Kontrolní závěr schvaluje:  Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  Ing. Jan Stárek 
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Číslo kontrolní akce: 22/14 

 

Předmět kontroly: 

Peněžní prostředky státu určené na zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit, zda byly peněžní prostředky státu určené na zvýšení připravenosti k řešení a řízení 

rizik a katastrof vynaloženy účelně, hospodárně a efektivně a v souladu s právními předpisy 

 

Kontrolované osoby: 

• Ministerstvo pro místní rozvoj; 

• Ministerstvo vnitra; 

• vybraní příjemci peněžních prostředků* 

 

Časový plán: 

• zahájení kontrolní akce: 06/2022 

• předložení KZ ke schválení: 03/2023 

 

Kontrolní závěr schvaluje:  Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  Ing. Roman Procházka 

 

* Označení kontrolovaných osob bude upřesněno změnou plánu kontrolní činnosti.  
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Číslo kontrolní akce: 22/15 

 

Předmět kontroly: 

Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na podporu rybářství v České republice 

z operačního programu Rybářství 2014–2020 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit, zda jsou peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na podporu 

rybářství v rámci operačního programu Rybářství 2014–2020 poskytovány a čerpány účelně, 

hospodárně a v souladu s právními předpisy 

 

Kontrolované osoby: 

• Ministerstvo zemědělství; 

• Státní zemědělský intervenční fond, Praha; 

• Zařízení služeb MZe s.p.o., Praha; 

• vybraní příjemci peněžních prostředků* 

 

Časový plán: 

• zahájení kontrolní akce: 07/2022 

• předložení KZ ke schválení: 04/2023 

 

Kontrolní závěr schvaluje:  Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  JUDr. Ing. Jiří Kalivoda 

 

* Označení kontrolovaných osob bude upřesněno změnou plánu kontrolní činnosti. 
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Číslo kontrolní akce: 22/16 

 

Předmět kontroly: 

Účetní závěrka Městského soudu v Praze za rok 2022 a údaje předkládané Městským 

soudem v Praze pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2022 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit, zda Městský soud v Praze při vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky 

a předkládání údajů pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2022 postupoval 

v souladu s příslušnými právními předpisy 

 

Kontrolovaná osoba: 

• Městský soud v Praze 

 

Časový plán: 

• zahájení kontrolní akce: 08/2022 

• předložení KZ ke schválení: 07/2023 

 

Kontrolní závěr schvaluje:  Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  Ing. Jaromíra Steidlová 
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Číslo kontrolní akce: 22/17 

 

Předmět kontroly: 

Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zemědělství za rok 2022, účetní 

závěrka Ministerstva zemědělství za rok 2022 a údaje předkládané Ministerstvem 

zemědělství pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2022 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit, zda Ministerstvo zemědělství při sestavení závěrečného účtu a při vedení účetnictví 

a sestavení účetní závěrky a předkládání údajů pro hodnocení plnění státního rozpočtu 

za rok 2022 postupovalo v souladu s příslušnými právními předpisy 

 

Kontrolovaná osoba: 

• Ministerstvo zemědělství 

 

Časový plán: 

• zahájení kontrolní akce: 08/2022 

• předložení KZ ke schválení: 06/2023 

 

Kontrolní závěr schvaluje:  Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  Ing. Daniel Reisiegel, MPA 
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Číslo kontrolní akce: 22/18 

 

Předmět kontroly: 

Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo životního prostředí za rok 2022, 

účetní závěrka Ministerstva životního prostředí za rok 2022 a údaje předkládané 

Ministerstvem životního prostředí pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2022 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit, zda Ministerstvo životního prostředí při sestavení závěrečného účtu a při vedení 

účetnictví a sestavení účetní závěrky a předkládání údajů pro hodnocení plnění státního 

rozpočtu za rok 2022 postupovalo v souladu s příslušnými právními předpisy 

 

Kontrolovaná osoba: 

• Ministerstvo životního prostředí 

 

Časový plán: 

• zahájení kontrolní akce:  08/2022 

• předložení KZ ke schválení:  07/2023 

 

Kontrolní závěr schvaluje:  Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  Ing. Jaromíra Steidlová 
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Číslo kontrolní akce: 22/19 

 

Předmět kontroly: 

Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Státní úřad pro jadernou bezpečnost za rok 2022, 

účetní závěrka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost za rok 2022 a údaje předkládané 

Státním úřadem pro jadernou bezpečnost pro hodnocení plnění státního rozpočtu  

za rok 2022 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit, zda Státní úřad pro jadernou bezpečnost při sestavení závěrečného účtu a při 

vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky a předkládání údajů pro hodnocení plnění 

státního rozpočtu za rok 2022 postupovalo v souladu s příslušnými právními předpisy 

 

Kontrolovaná osoba: 

• Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Praha 

 

Časový plán: 

• zahájení kontrolní akce:  08/2022 

• předložení KZ ke schválení:  06/2023 

 

Kontrolní závěr schvaluje:  Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  Ing. Daniel Reisiegel, MPA 
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Číslo kontrolní akce: 22/20 

 

Předmět kontroly: 

Peněžní prostředky vynakládané na realizaci vybraných cílů Národní strategie elektronického 

zdravotnictví 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit, zda resort Ministerstva zdravotnictví vynakládal peněžní prostředky na realizaci 

vybraných cílů Národní strategie elektronického zdravotnictví hospodárným a účelným 

způsobem, aby tak zajistil fungování elektronického zdravotnictví 

 

Kontrolované osoby: 

• Ministerstvo zdravotnictví; 

• Ústav zdravotnických informací a statistiky, Praha; 

• Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha 

 

Časový plán: 

• zahájení kontrolní akce: 09/2022 

• předložení KZ ke schválení: 06/2023 

 

Kontrolní závěr schvaluje:  Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  Ing. Stanislav Koucký 
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Číslo kontrolní akce: 22/21 

 

Předmět kontroly: 

Peněžní prostředky státního rozpočtu poskytované Ministerstvem průmyslu a obchodu 

na institucionální podporu výzkumných organizací 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit, zda byly peněžní prostředky poskytované Ministerstvem průmyslu a obchodu na 

institucionální podporu výzkumných organizací poskytnuty a čerpány účelně, hospodárně 

a v souladu s právními předpisy 

 

Kontrolované osoby: 

• Ministerstvo průmyslu a obchodu; 

• vybraní příjemci peněžních prostředků* 

 

Časový plán: 

• zahájení kontrolní akce:  09/2022 

• předložení KZ ke schválení: 05/2023 

 

Kontrolní závěr schvaluje:  Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  Ing. Adolf Beznoska 

 

* Označení kontrolovaných osob bude upřesněno změnou plánu kontrolní činnosti. 
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Číslo kontrolní akce: 22/22 

 

Předmět kontroly: 

Peněžní prostředky státu poskytované na záchranu a obnovu kulturních památek 

prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo kultury 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit, zda byly peněžní prostředky státu poskytované na záchranu a obnovu kulturních 

památek prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo kultury vynaloženy účelně 

a v souladu s právními předpisy 

 

Kontrolovaná osoba: 

• Ministerstvo kultury 

 

Časový plán: 

• zahájení kontrolní akce: 09/2022 

• předložení KZ ke schválení: 06/2023 

 

Kontrolní závěr schvaluje:  Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  Ing. Pavel Hrnčíř 
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Číslo kontrolní akce: 22/23 

 

Předmět kontroly: 

Peněžní prostředky státu určené k vracení nadměrných odpočtů daně z přidané hodnoty 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit, zda je systém uplatňování, ověřování, vyměřování, kontroly a vracení nadměrných 

odpočtů daně z přidané hodnoty účelný a v souladu s právními předpisy 

 

Kontrolované osoby: 

• Ministerstvo financí; 

• Generální finanční ředitelství, Praha; 

• vybrané finanční úřady* 

 

Časový plán: 

• zahájení kontrolní akce: 09/2022 

• předložení KZ ke schválení: 06/2023 

 

Kontrolní závěr schvaluje:  Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  Ing. Josef Kubíček 

 

* Označení kontrolovaných osob bude upřesněno změnou plánu kontrolní činnosti. 
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Číslo kontrolní akce: 22/24 

 

Předmět kontroly: 

Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na výstavbu kanalizačních stok 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit, zda byly peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na výstavbu 

kanalizačních stok vynaloženy účelně, hospodárně a efektivně 

 

Kontrolované osoby: 

• Ministerstvo zemědělství; 

• Ministerstvo životního prostředí; 

• Státní fond životního prostředí České republiky, Praha; 

• vybraní příjemci peněžních prostředků* 

 

Časový plán: 

• zahájení kontrolní akce: 10/2022 

• předložení KZ ke schválení: 08/2023 

 

Kontrolní závěr schvaluje:  Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  RNDr. Vladimír Koníček 

 

* Označení kontrolovaných osob bude upřesněno změnou plánu kontrolní činnosti. 
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Číslo kontrolní akce: 22/25 

 

Předmět kontroly: 

Peněžní prostředky státu vynaložené v souvislosti s přípravou a realizací projektu 

Sčítání lidu, domů a bytů 2021 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit, zda Český statický úřad vynakládal peněžní prostředky v souvislosti s přípravou 

a realizací projektu Sčítání lidu, domů a bytů 2021 účelně, hospodárně a efektivně 

 

Kontrolovaná osoba: 

• Český statistický úřad, Praha 

 

Časový plán: 

• zahájení kontrolní akce: 10/2022 

• předložení KZ ke schválení: 08/2023 

 

Kontrolní závěr schvaluje:  Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  Ing. Josef Kubíček 
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Číslo kontrolní akce: 22/26 

 

Předmět kontroly: 

Peněžní prostředky vynakládané na zvýšení bezpečnosti silničního provozu 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit, zda resort Ministerstva dopravy řídil a realizoval vybraná opatření pro zvýšení 

bezpečnosti silničního provozu tak, aby peněžní prostředky určené na dosažení vybraných 

cílů Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011–2020 a Strategie BESIP 

2021–2030 byly vynaloženy účelně a hospodárně 

 

Kontrolované osoby: 

• Ministerstvo dopravy; 

• Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha; 

• Centrum služeb pro silniční dopravu, Praha 

 

Časový plán: 

• zahájení kontrolní akce: 11/2022 

• předložení KZ ke schválení: 09/2023 

 

Kontrolní závěr schvaluje:  Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  Ing. Jan Kinšt 
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Číslo kontrolní akce: 22/27 

 

Předmět kontroly: 

Peněžní prostředky státu určené na podporu bydlení 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit, zda byly peněžní prostředky státu určené na podporu bydlení poskytovány 

a čerpány účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy 

 

Kontrolované osoby: 

• Ministerstvo pro místní rozvoj; 

• Státní fond podpory investic, Praha; 

• vybraní příjemci peněžních prostředků* 

 

Časový plán: 

• zahájení kontrolní akce: 11/2022 

• předložení KZ ke schválení: 08/2023 

 

Kontrolní závěr schvaluje:  Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  JUDr. Ing. Jiří Kalivoda 

 

* Označení kontrolovaných osob bude upřesněno změnou plánu kontrolní činnosti.  
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Číslo kontrolní akce: 22/28 

 

Předmět kontroly: 

Peněžní prostředky státu určené na podporu zaměstnanosti 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit, zda byly peněžní prostředky státu určené na podporu zaměstnanosti vynaloženy 

účelně a v souladu s právními předpisy 

 

Kontrolované osoby: 

• Ministerstvo práce a sociálních věcí; 

• Česká správa sociálního zabezpečení, Praha; 

• Úřad práce České republiky 

 

Časový plán: 

• zahájení kontrolní akce: 11/2022 

• předložení KZ ke schválení: 09/2023 

 

Kontrolní závěr schvaluje:  Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  Ing. Jan Stárek 
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Číslo kontrolní akce: 22/29 

 

Předmět kontroly: 

Peněžní prostředky státu určené na přípravu, výstavbu a provozování dálnice D4 formou 

partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit, zda byly peněžní prostředky určené na přípravu, výstavbu a provozování dálnice D4 

formou projektu PPP vynaloženy účelně, hospodárně, efektivně a v souladu s právními 

předpisy 

 

Kontrolované osoby: 

• Ministerstvo dopravy; 

• Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha; 

• Státní fond dopravní infrastruktury, Praha 

 

Časový plán: 

• zahájení kontrolní akce: 11/2022 

• předložení KZ ke schválení: 08/2023 

 

Kontrolní závěr schvaluje:  Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  Ing. Jan Málek 
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Číslo kontrolní akce: 22/30 

 

Předmět kontroly: 

Peněžní prostředky vynakládané v souvislosti s paliativní péčí 

 

Cíle kontroly: 

Prověřit, zda byly peněžní prostředky vynakládané v souvislosti s paliativní péčí použity 

účelně a v souladu s právními předpisy 

 

Kontrolované osoby: 

• Ministerstvo zdravotnictví; 

• vybraní příjemci peněžních prostředků* 

 

Časový plán: 

• zahájení kontrolní akce: 11/2022 

• předložení KZ ke schválení: 09/2023 

 

Kontrolní závěr schvaluje:  Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  Ing. Michal Šmucr 

 

* Označení kontrolovaných osob bude upřesněno změnou plánu kontrolní činnosti. 



Upozornění: 

Tato publikace zachycuje plán kontrolní činnosti k datu schválení. 
Změny a doplnění plánu schválené na pozdějších jednáních 
Kolegia NKÚ budou v závislosti na datu schválení zveřejněny  
na webu NKÚ v rubrice Publikace a dokumenty > Věstník.

Vydal Nejvyšší kontrolní úřad 
v roce 2021
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