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Číslo kontrolní akce: 23/01 

 

Předmět kontroly: 

Peněžní prostředky státu určené na odstraňování starých ekologických zátěží  

vzniklých před privatizací 

 

Cíle kontroly:  

Prověřit, zda došlo k urychlení odstraňování starých ekologických zátěží vzniklých před 

privatizací a zda peněžní prostředky státu určené na odstraňování těchto zátěží jsou 

vynakládány hospodárně a v souladu s právními předpisy 

 

Kontrolované osoby: 

• Ministerstvo financí; 

• Ministerstvo životního prostředí 

 

Časový plán: 

• zahájení kontrolní akce: 01/2023 

• předložení KZ ke schválení:  10/2023 

 

Kontrolní závěr schvaluje:  Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  Ing. Pavel Hrnčíř 
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Číslo kontrolní akce: 23/02 

 

Předmět kontroly: 

Peněžní prostředky státního rozpočtu určené na opatření v oblasti cestovního ruchu 

 

Cíle kontroly:  

Prověřit, zda byly peněžní prostředky státního rozpočtu na opatření v oblasti cestovního 

ruchu vynakládány účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy 

 

Kontrolované osoby: 

• Ministerstvo pro místní rozvoj; 

• vybraní příjemci peněžních prostředků* 

 

Časový plán: 

• zahájení kontrolní akce: 01/2023 

• předložení KZ ke schválení:  10/2023 

 

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: 23/03 

 

Předmět kontroly: 

Peněžní prostředky státního rozpočtu vynaložené Ministerstvem obrany na radiační, 

chemickou a biologickou ochranu 

 

Cíle kontroly:  

Prověřit, zda Ministerstvo obrany vynaložilo peněžní prostředky státního rozpočtu na 

radiační, chemickou a biologickou ochranu účelně, hospodárně a v souladu s právními 

předpisy 

 

Kontrolovaná osoba: 

• Ministerstvo obrany 

 

Časový plán: 

• zahájení kontrolní akce: 01/2023 

• předložení KZ ke schválení:  10/2023 

 

Kontrolní závěr schvaluje:  Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  RNDr. Petr Neuvirt 
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Číslo kontrolní akce: 23/04 

 

Předmět kontroly: 

Peněžní prostředky státu určené na podporu sportu a sportovní reprezentaci a majetek 

a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit Národní sportovní agentura 

 

Cíle kontroly:  

Prověřit, zda peněžní prostředky státu určené na podporu sportu a sportovní reprezentaci 

byly vynakládány účelně a v souladu s právními předpisy a zda Národní sportovní agentura 

hospodařila s majetkem a peněžními prostředky státu na zabezpečení své činnosti 

hospodárně a v souladu s právními předpisy 

 

Kontrolované osoby: 

• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; 

• Národní sportovní agentura, Praha 

 

Časový plán: 

• zahájení kontrolní akce: 01/2023 

• předložení KZ ke schválení:  11/2023 

 

Kontrolní závěr schvaluje:  Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  JUDr. Ing. Jiří Kalivoda 
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Číslo kontrolní akce: 23/05 

 

Předmět kontroly: 

Peněžní prostředky vynakládané na systém základních registrů a vybrané informační 

systémy, které získávají, shromažďují a poskytují údaje na základě zvláštních předpisů 

 

Cíle kontroly:  

Prověřit, zda vybrané organizační složky státu vynakládaly peněžní prostředky účelně, 

hospodárně a v souladu s právními předpisy na systém základních registrů a vybrané 

informační systémy, které získávají, shromažďují a poskytují údaje na základě zvláštních 

předpisů 

 

Kontrolované osoby: 

• Ministerstvo vnitra; 

• Český statistický úřad, Praha; 

• Český úřad zeměměřický a katastrální, Praha; 

• Správa základních registrů, Praha 

 

Časový plán: 

• zahájení kontrolní akce: 02/2023 

• předložení KZ ke schválení:  12/2023 

 

Kontrolní závěr schvaluje:  Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  Ing. Josef Kubíček 
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Číslo kontrolní akce: 23/06 

 

Předmět kontroly: 

Peněžní prostředky státu a Evropské unie vynakládané na opatření Programu rozvoje 

venkova na období 2014–2020 

 

Cíle kontroly:  

Prověřit, zda peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na vybraná opatření 

Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 byly vynakládány účelně, hospodárně 

a v souladu s právními předpisy a zda došlo k naplnění cílů opatření Programu rozvoje 

venkova na období 2014–2020 

 

Kontrolované osoby: 

• Ministerstvo zemědělství; 

• Státní zemědělský intervenční fond, Praha; 

• vybraní příjemci peněžních prostředků* 

 

Časový plán: 

• zahájení kontrolní akce: 03/2023 

• předložení KZ ke schválení:  01/2024 

 

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: 23/07 

 

Předmět kontroly: 

Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na zlepšování kvality ovzduší 

 

Cíle kontroly:  

Prověřit, zda peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na realizaci cílů projektů 

zaměřených na zlepšování kvality ovzduší byly vynakládány účelně a v souladu s právními 

předpisy 

 

Kontrolované osoby: 

• Ministerstvo životního prostředí; 

• Český hydrometeorologický ústav, Praha; 

• Státní fond životního prostředí České republiky, Praha 

 

Časový plán: 

• zahájení kontrolní akce: 04/2023 

• předložení KZ ke schválení:  01/2024 

 

Kontrolní závěr schvaluje:  Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  RNDr. Petr Neuvirt 
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Číslo kontrolní akce: 23/08 

 

Předmět kontroly: 

Peněžní prostředky státního rozpočtu vynaložené Ministerstvem obrany na ženijní vojsko 

Armády České republiky 

 

Cíle kontroly:  

Prověřit, zda Ministerstvo obrany vynaložilo peněžní prostředky státního rozpočtu na ženijní 

vojsko Armády České republiky účelně, hospodárně, efektivně a v souladu s právními 

předpisy 

 

Kontrolovaná osoba: 

• Ministerstvo obrany 

 

Časový plán: 

• zahájení kontrolní akce: 04/2023 

• předložení KZ ke schválení:  01/2024 

 

Kontrolní závěr schvaluje:  Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  Ing. Michal Šmucr 
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Číslo kontrolní akce: 23/09 

 

Předmět kontroly: 

Peněžní prostředky státu určené na vybraná opatření proti daňovým únikům 

 

Cíle kontroly:  

Prověřit, zda byly peněžní prostředky státu určené na vybraná opatření proti daňovým 

únikům na dani z přidané hodnoty vynakládány efektivně a zda realizace vybraných opatření 

přispěla k plnění stanovených cílů 

 

Kontrolované osoby: 

• Ministerstvo financí; 

• Generální finanční ředitelství, Praha; 

• Generální ředitelství cel, Praha; 

• vybrané finanční úřady* 

 

Časový plán: 

• zahájení kontrolní akce: 05/2023 

• předložení KZ ke schválení:  02/2024 

 

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: 23/10 

 

Předmět kontroly: 

Peněžní prostředky státního rozpočtu vynakládané Ministerstvem vnitra na pořizování, 

skladování a vyřazování výstroje Policie ČR 

 

Cíle kontroly:  

Prověřit, zda Ministerstvo vnitra vynakládá peněžní prostředky státního rozpočtu určené na 

pořizování, skladování a vyřazování výstroje Policie ČR účelně, hospodárně, efektivně 

a v souladu s právními předpisy 

 

Kontrolovaná osoba: 

• Ministerstvo vnitra 

 

Časový plán: 

• zahájení kontrolní akce: 05/2023 

• předložení KZ ke schválení:  01/2024 

 

Kontrolní závěr schvaluje:  Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  Ing. Roman Procházka 

 



14   Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2023 

 

Číslo kontrolní akce: 23/11 

 

Předmět kontroly: 

Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na systém péče o ohrožené děti  

a jeho transformaci 

 

Cíle kontroly:  

Prověřit, zda byly peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na systém péče 

o ohrožené děti a jeho transformaci vynakládány ústředními orgány státní správy účelně 

a hospodárně 

 

Kontrolované osoby: 

• Ministerstvo práce a sociálních věcí; 

• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; 

• Ministerstvo zdravotnictví 

 

Časový plán: 

• zahájení kontrolní akce: 05/2023 

• předložení KZ ke schválení:  03/2024 

 

Kontrolní závěr schvaluje:  Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  Mgr. Roman Sklenák 
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Číslo kontrolní akce: 23/12 

 

Předmět kontroly: 

Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra 

České republiky 

 

Cíle kontroly:  

Prověřit hospodaření s prostředky vybíranými na základě zákona ve prospěch Zdravotní 

pojišťovny ministerstva vnitra České republiky z hlediska účelnosti, hospodárnosti a souladu 

s právními předpisy 

 

Kontrolovaná osoba: 

• Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, Praha 

 

Časový plán: 

• zahájení kontrolní akce: 06/2023 

• předložení KZ ke schválení:  03/2024 

 

Kontrolní závěr schvaluje:  Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  Ing. Jan Stárek 
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Číslo kontrolní akce: 23/13 

 

Předmět kontroly: 

Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na rozvoj nákladní kombinované dopravy 

 

Cíle kontroly:  

Prověřit, zda peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na rozvoj nákladní 

kombinované dopravy jsou vynakládány účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy 

 

Kontrolované osoby: 

• Ministerstvo dopravy; 

• vybraní příjemci peněžních prostředků* 

 

Časový plán: 

• zahájení kontrolní akce: 06/2023 

• předložení KZ ke schválení:  03/2024 

 

Kontrolní závěr schvaluje:  Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  Ing. Jan Málek 

 

* Označení kontrolovaných osob bude upřesněno změnou plánu kontrolní činnosti. 
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Číslo kontrolní akce: 23/14 

 

Předmět kontroly: 

Peněžní prostředky určené na regeneraci brownfieldů pro nepodnikatelské využití 

 

Cíle kontroly:  

Prověřit, zda byly vybrané peněžní prostředky určené na regeneraci brownfieldů pro 

nepodnikatelské využití vynakládány 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: 06/2023 

• předložení KZ ke schválení:  04/2024 

 

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: 23/15 

 

Předmět kontroly: 

Peněžní prostředky státu určené na kulturní aktivity z rozpočtové kapitoly Ministerstva 

kultury 

 

Cíle kontroly:  

Prověřit, zda Ministerstvo kultury vynakládalo peněžní prostředky státu určené na kulturní 

aktivity účelně, efektivně a v souladu s právními předpisy 

 

Kontrolovaná osoba: 

• Ministerstvo kultury 

 

Časový plán: 

• zahájení kontrolní akce: 07/2023 

• předložení KZ ke schválení:  05/2024 

 

Kontrolní závěr schvaluje:  Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  JUDr. Ing. Jiří Kalivoda 
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Číslo kontrolní akce: 23/16 

 

Předmět kontroly: 

Peněžní prostředky státu a Evropské unie vynakládané Ministerstvem průmyslu a obchodu 

na regeneraci brownfieldů 

 

Cíle kontroly:  

Prověřit, zda peněžní prostředky státu a Evropské unie vynakládané Ministerstvem průmyslu 

a obchodu na regeneraci brownfieldů byly vynakládány účelně, hospodárně a v souladu 

s právními předpisy 

 

Kontrolované osoby: 

• Ministerstvo průmyslu a obchodu; 

• Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Praha; 

• vybraní příjemci peněžních prostředků* 

 

Časový plán: 

• zahájení kontrolní akce: 08/2023 

• předložení KZ ke schválení:  05/2024 

 

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: 23/17 

 

Předmět kontroly: 

Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo dopravy za rok 2023, účetní závěrka 

Ministerstva dopravy za rok 2023 a údaje předkládané Ministerstvem dopravy pro 

hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2023 

 

Cíle kontroly:  

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

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

za rok 2023 postupovalo v souladu s příslušnými právními předpisy 

 

Kontrolovaná osoba: 

• Ministerstvo dopravy 

 

Časový plán: 

• zahájení kontrolní akce: 08/2023 

• předložení KZ ke schválení:  06/2024 

 

Kontrolní závěr schvaluje:  Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  Ing. Daniel Reisiegel, MPA 
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Číslo kontrolní akce: 23/18 

 

Předmět kontroly: 

Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Technologická agentura České republiky 

za rok 2023, účetní závěrka Technologické agentury České republiky za rok 2023 a údaje 

předkládané Technologickou agenturou České republiky pro hodnocení plnění státního 

rozpočtu za rok 2023 

 

Cíle kontroly:  

Prověřit, zda Technologická agentura České republiky při sestavení závěrečného účtu a při 

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

státního rozpočtu za rok 2023 postupovala v souladu s příslušnými právními předpisy 

 

Kontrolovaná osoba: 

• Technologická agentura České republiky, Praha 

 

Časový plán: 

• zahájení kontrolní akce: 08/2023 

• předložení KZ ke schválení:  07/2024 

 

Kontrolní závěr schvaluje:  Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  Ing. Jaromíra Steidlová 
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Číslo kontrolní akce: 23/19 

 

Předmět kontroly: 

Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Úřad průmyslového vlastnictví za rok 2023,  

účetní závěrka Úřadu průmyslového vlastnictví za rok 2023 a údaje předkládané Úřadem 

průmyslového vlastnictví pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2023 

 

Cíle kontroly:  

Prověřit, zda Úřad průmyslového vlastnictví při sestavení závěrečného účtu a při vedení 

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

rozpočtu za rok 2023 postupoval v souladu s příslušnými právními předpisy 

 

Kontrolovaná osoba: 

• Úřad průmyslového vlastnictví, Praha 

 

Časový plán: 

• zahájení kontrolní akce: 08/2023 

• předložení KZ ke schválení:  06/2024 

 

Kontrolní závěr schvaluje:  Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  Ing. Daniel Reisiegel, MPA 
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Číslo kontrolní akce: 23/20 

 

Předmět kontroly: 

Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj za rok 2023,  

účetní závěrka Ministerstva pro místní rozvoj za rok 2023 a údaje předkládané 

Ministerstvem pro místní rozvoj pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2023 

 

Cíle kontroly:  

Prověřit, zda Ministerstvo pro místní rozvoj při sestavení závěrečného účtu a při vedení 

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

rozpočtu za rok 2023 postupovalo v souladu s příslušnými právními předpisy 

 

Kontrolovaná osoba: 

• Ministerstvo pro místní rozvoj 

 

Časový plán: 

• zahájení kontrolní akce: 08/2023 

• předložení KZ ke schválení:  07/2024 

 

Kontrolní závěr schvaluje:  Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  Ing. Jaromíra Steidlová 
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Číslo kontrolní akce: 23/21 

 

Předmět kontroly: 

Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na soutěžní projekty podpory 

zaměstnanosti a adaptability pracovní síly z operačního programu Zaměstnanost 2014–2020 

 

Cíle kontroly:  

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

zaměstnanosti a adaptability pracovní síly v rámci soutěžních projektů operačního programu 

Zaměstnanost 2014–2020 vynakládány účelně, efektivně a v souladu s právními předpisy 

 

Kontrolované osoby: 

• Ministerstvo práce a sociálních věcí; 

• vybraní příjemci peněžních prostředků* 

 

Časový plán: 

• zahájení kontrolní akce: 09/2023 

• předložení KZ ke schválení:  06/2024 

 

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: 23/22 

 

Předmět kontroly: 

Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie vynakládané v souvislosti s přesunem 

těžiště psychiatrické péče do komunity 

 

Cíle kontroly:  

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

těžiště psychiatrické péče do komunity vynakládány účelně a v souladu s právními předpisy 

 

Kontrolované osoby: 

• Ministerstvo zdravotnictví; 

• Ministerstvo práce a sociálních věcí; 

• vybraní příjemci peněžních prostředků* 

 

Časový plán: 

• zahájení kontrolní akce: 10/2023 

• předložení KZ ke schválení:  07/2024 

 

Kontrolní závěr schvaluje:  Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  Mgr. Roman Sklenák 

 

* Označení kontrolovaných osob bude upřesněno změnou plánu kontrolní činnosti. 
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Číslo kontrolní akce: 23/23 

 

Předmět kontroly: 

Peněžní prostředky státu z daně z příjmů právnických osob a správa této daně 

 

Cíle kontroly:  

Prověřit, zda po zavedení nových nástrojů do zákona o dani z příjmů došlo ke snížení 

daňových úniků na dani z příjmů právnických osob a zefektivnění správy daně 

 

Kontrolované osoby: 

• Ministerstvo financí; 

• Generální finanční ředitelství, Praha; 

• vybrané finanční úřady* 

 

Časový plán: 

• zahájení kontrolní akce: 10/2023 

• předložení KZ ke schválení:  07/2024 

 

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: 23/24 

 

Předmět kontroly: 

Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými mají právo hospodařit vybrané státní 

podniky v likvidaci v resortu Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zemědělství 

 

Cíle kontroly:  

Prověřit, zda vybrané státní podniky v likvidaci v resortu Ministerstva průmyslu a obchodu 

a Ministerstva zemědělství hospodařily s majetkem a peněžními prostředky státu účelně, 

hospodárně a v souladu s právními předpisy; prověřit, jak uvedená ministerstva plní funkci 

zakladatele vůči vybraným státním podnikům 

 

Kontrolované osoby: 

• Ministerstvo zemědělství; 

• Ministerstvo průmyslu a obchodu; 

• vybrané státní podniky v likvidaci* 

 

Časový plán: 

• zahájení kontrolní akce: 10/2023 

• předložení KZ ke schválení:  08/2024 

 

Kontrolní závěr schvaluje:  Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  Ing. Pavel Hrnčíř 

 

* Označení kontrolovaných osob bude upřesněno změnou plánu kontrolní činnosti. 
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Číslo kontrolní akce: 23/25 

 

Předmět kontroly: 

Peněžní prostředky vynakládané v resortu Ministerstva práce a sociálních věcí na digitalizaci 

vybraných agend 

 

Cíle kontroly:  

Prověřit, zda byly peněžní prostředky určené na digitalizaci vybraných agend v resortu 

Ministerstva práce a sociálních věcí vynakládány účelně, efektivně, hospodárně a v souladu 

s právními předpisy 

 

Kontrolované osoby: 

• Ministerstvo práce a sociálních věcí; 

• Česká správa sociálního zabezpečení, Praha; 

• Úřad práce České republiky, Praha 

 

Časový plán: 

• zahájení kontrolní akce: 10/2023 

• předložení KZ ke schválení:  08/2024 

 

Kontrolní závěr schvaluje:  Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  Ing. Stanislav Koucký 
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Číslo kontrolní akce: 23/26 

 

Předmět kontroly: 

Peněžní prostředky státu určené na opravy a údržbu silnic I. třídy 

 

Cíle kontroly:  

Prověřit, zda byly peněžní prostředky státu určené na opravy a údržbu silnic I. třídy 

vynakládány účelně, hospodárně 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: 10/2023 

• předložení KZ ke schválení:  07/2024 

 

Kontrolní závěr schvaluje:  Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  Ing. Jan Málek 
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Číslo kontrolní akce: 23/27 

 

Předmět kontroly: 

Peněžní prostředky státního rozpočtu určené na přípravu a zajištění předsednictví  

České republiky v Radě EU v roce 2022 

 

Cíle kontroly:  

Prověřit, zda peněžní prostředky určené na přípravu a zajištění předsednictví České 

republiky v Radě EU v roce 2022 byly vynaloženy hospodárně a v souladu s právními 

předpisy 

 

Kontrolované osoby: 

• Ministerstvo zahraničních věcí; 

• Úřad vlády České republiky 

 

Časový plán: 

• zahájení kontrolní akce: 11/2023 

• předložení KZ ke schválení:  08/2024 

 

Kontrolní závěr schvaluje:  Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  Ing. Roman Procházka 
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Číslo kontrolní akce: 23/28 

 

Předmět kontroly: 

Majetek a peněžní prostředky státu, s nimiž mají právo hospodařit vybrané zkušební ústavy 

v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu 

 

Cíle kontroly:  

Prověřit, zda Ministerstvo průmyslu a obchodu plní řádně funkci zakladatele zkušebních 

ústavů a zda vybrané zkušební ústavy postupují při výkonu práva hospodařit s majetkem 

a peněžními prostředky státu hospodárně a v souladu s právními předpisy 

 

Kontrolované osoby: 

• Ministerstvo průmyslu a obchodu; 

• Elektrotechnický zkušební ústav, s. p., Praha; 

• Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 

 

Časový plán: 

• zahájení kontrolní akce: 11/2023 

• předložení KZ ke schválení:  09/2024 

 

Kontrolní závěr schvaluje:  Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  Ing. Michal Šmucr 
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Číslo kontrolní akce: 23/29 

 

Předmět kontroly: 

Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na podporu sociálního 

začleňování 

 

Cíle kontroly:  

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

opatření v oblasti sociálního začleňování byly vynakládány účelně, efektivně a v souladu 

s právními předpisy 

 

Kontrolované osoby: 

• Ministerstvo práce a sociálních věcí; 

• Ministerstvo pro místní rozvoj; 

• Úřad práce České republiky, Praha 

 

Časový plán: 

• zahájení kontrolní akce: 11/2023 

• předložení KZ ke schválení:  08/2024 

 

Kontrolní závěr schvaluje:  Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  Ing. Jan Stárek 
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Číslo kontrolní akce: 23/30 

 

Předmět kontroly: 

Hospodaření se státním majetkem a vynakládání peněžních prostředků státního rozpočtu 

v kapitole Ministerstva obrany v oblastech, ve kterých byly zjištěny nedostatky v kontrolních 

akcích č. 18/02, č. 18/17, č. 19/13 a č. 19/20 

 

Cíle kontroly:  

Prověřit, zda Ministerstvo obrany v oblastech, ve kterých byly zjištěny nedostatky 

v předchozích kontrolních akcích NKÚ, hospodaří se státním majetkem a vynakládá peněžní 

prostředky státního rozpočtu účelně, hospodárně, efektivně a v souladu s právními předpisy 

 

Kontrolovaná osoba: 

• Ministerstvo obrany 

 

Časový plán: 

• zahájení kontrolní akce: 11/2023 

• předložení KZ ke schválení:  07/2024 

 

Kontrolní závěr schvaluje:  Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  Ing. Jan Kinšt 
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Číslo kontrolní akce: 23/31 

 

Předmět kontroly: 

Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na pozemkové úpravy 

 

Cíle kontroly:  

Prověřit, zda peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na pozemkové úpravy byly 

vynakládány účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy 

 

Kontrolované osoby: 

• Ministerstvo zemědělství; 

• Státní zemědělský intervenční fond, Praha; 

• Státní pozemkový úřad, Praha 

 

Časový plán: 

• zahájení kontrolní akce: 11/2023 

• předložení KZ ke schválení:  09/2024 

 

Kontrolní závěr schvaluje:  Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  Ing. Josef Kubíček 
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Číslo kontrolní akce: 23/32 

 

Předmět kontroly: 

Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na výstavbu a rekonstrukce komunikací 

pro pěší 

 

Cíle kontroly:  

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

a rekonstrukce komunikací pro pěší vynakládány účelně, hospodárně, efektivně a v souladu 

s právními předpisy 

 

Kontrolované osoby: 

• Ministerstvo dopravy; 

• Ministerstvo pro místní rozvoj; 

• Centrum pro regionální rozvoj České republiky, Praha; 

• Státní fond dopravní infrastruktury, Praha; 

• vybraní příjemci peněžních prostředků* 

 

Časový plán: 

• zahájení kontrolní akce: 11/2023 

• předložení KZ ke schválení:  08/2024 

 

Kontrolní závěr schvaluje:  Kolegium NKÚ 

Kontrolní závěr vypracovává:  Ing. Jan Málek 

 

* Označení kontrolovaných osob bude upřesněno změnou plánu kontrolní činnosti. 
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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 2022
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