
Organizační struktura NKÚ, nadřízenost a podřízenost mezi jednotlivými útvary 

Nadřízenost a podřízenost mezi jednotlivými útvary NKÚ vyplývá z organizačního schématu.

NKÚ je kolegiální institucí složenou z orgánů, sekcí, odborů a oddělení. V čele NKÚ stojí 
prezident, kterého zastupuje viceprezidentka. Kolektivními orgány jsou Kolegium NKÚ, senáty 
NKÚ a Kárná komora NKÚ. Tyto kolektivní orgány se řídí zákonem o NKÚ a vlastními jednacími 
řády, které projednává a schvaluje Kolegium. Mezi vedoucí pracovníky NKÚ patří tajemník 
Kolegia, vrchní ředitelé sekcí, ředitel kanceláře prezidenta, ředitelé odborů, vedoucí oddělení 
a vedoucí sekretariátů. 

NKÚ se dělí na dvě sekce – sekci kontrolní a sekci správní. V jejich čele stojí vrchní ředitelé. 
Tyto sekce se skládají ze specializovaných odborů, které se dále dělí na jednotlivá oddělení. 
Specializované odbory mají pracoviště v Praze a na územních celcích.

Vrchní ředitel správní sekce řídí činnost odborů správní sekce a sekretariátu vrchního ředitele 
správní sekce.

Vrchní ředitel kontrolní sekce řídí činnost odborů kontrolní sekce a sekretariátu vrchního 
ředitele kontrolní sekce a spolupracuje se členy NKÚ na zajištění a plnění předmětu a cíle 
kontrolních akcí a jejich časového plánu.

Ředitel odboru řídí, koordinuje a kontroluje plnění úkolů jím řízeného odboru a činnost 
oddělení, je-li v rámci jeho řídicí působnosti zřízeno.

Vedoucí oddělení řídí a koordinuje činnost oddělení, stanoví způsob realizace úkolů oddělení 
a přiděluje úkoly podřízeným zaměstnancům.

Vedoucí sekretariátu řídí a koordinuje činnost sekretariátu, stanoví způsob realizace úkolů 
sekretariátu a přiděluje úkoly podřízeným zaměstnancům.

Tajemník Kolegia plní úkoly podle jednacího řádu Kolegia a úkoly uložené Kolegiem.

Ředitel kanceláře prezidenta NKÚ řídí činnost sekretariátu kanceláře prezidenta NKÚ, 
tajemníka a poradců prezidenta NKÚ, činnost odboru právního, odboru komunikace a odboru 
mezinárodních vztahů.

Ředitel odboru bezpečnostního plní funkci bezpečnostního ředitele podle zvláštního zákona, 
řídí odbor bezpečnostní a plní další úkoly uložené prezidentem NKÚ.

Ředitel odboru interního auditu zajišťuje provádění interního auditu v souladu s právními 
předpisy a vnitřními předpisy NKÚ.

https://www.nku.cz/cz/o-nas/organizacni-struktura/prezident-nku/
https://www.nku.cz/cz/o-nas/organizacni-struktura/viceprezident-nku/
https://www.nku.cz/cz/o-nas/organizacni-struktura/kolegium/
https://www.nku.cz/cz/o-nas/organizacni-struktura/sekce-kontrolni/
https://www.nku.cz/cz/o-nas/organizacni-struktura/sekce-spravni/

