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Ing. Jan Řezníček 
Věra Šantrůčková 



Personální stabilita na krajském úřadu 

• Ředitel – Ing. Jaroslav Folprecht – od počátku 

existence Pardubického kraje (1.1. 2001) dosud. 

• Vedoucí útvaru (oddělení) interního auditu (IA) – 

Ing. Jan Řezníček – od 1.7. 2002 dosud. 

• Personální sestava IA – od ledna 2003 v počtu 2  – 

Jan Řezníček a Věra Šantrůčková – dosud. 

2 



3 

Organizační stabilita na krajském úřadu 

• Interní audit jako samostatné oddělení Krajského 

úřadu Pardubického kraje nepřetržitě od 1.7. 2002 do 

současné doby. 

• Organizační struktura k 1.4. 2015 – ředitel úřadu, 11 

odborů, 2 samostatná oddělení, 380 zaměstnanců. 

• Oddělení interního auditu (OIA) v přímé podřízenosti 

ředitele úřadu. 

                                

 

 

 

  

 



Interní legislativní vymezení IA 

• Organizační řád KrÚ Pk – v příloze vymezení náplně 

činnosti oddělení IA. 

• Organizační směrnice „Systém finanční kontroly a 

interního auditu“. 

• Metodika oddělení IA „Zásady provádění IA“. 

• Plány IA schválené ředitelem – střednědobé, roční. 
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Hlavní činnosti oddělení IA (dle org. řádu) 

• Interní audity. 

• Roční zprávy o výsledcích finančních kontrol. 

• Následné veřejnosprávní kontroly. 

• Metodická a konzultační činnost. 
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Interní audity - zásady provádění IA 

• Postup ve smyslu vyhlášky MF č. 416/2004 Sb. – 

auditní postup, program auditu, auditní stopa. 

• Respektování mezinárodních standardů pro profesní 

praxi IA. 

• Postup ve smyslu doporučení MF „CHJ-2“ (příprava 

a průběh IA, návrh zprávy k vyjádření, přílohy 

zprávy, zpráva finální – objektivita, srozumitelnost, 

konstruktivnost, stručnost). 
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Interní audity – plánování a skutečnost 

• Střednědobý plán – na období 4 let. 

• Roční plán – do konce ledna příslušného roku (úprava 

plánu během roku – jen výjimečně). 

• Skutečnost – dodržování ročního plánu (zatím vždy). 

• Počet IA uskutečněných v období 2002-2014 – 

celkem 76. 
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Roční zprávy o výsledcích finančních kontrol 

• Povinnost pro kraje ze zákona č. 320/2001 Sb. a z 

vyhlášky MF ČR č. 416/2004 Sb. 

• Souhrnná zpráva za Pardubický kraj – OIA, 

každoročně do 6.3. zaslání na MF ČR, údaje od 

subpředkladatelů do modulu MF „FKVS“. 

• Velký počet subpředkladatelů – za období 2014 

celkem 555 (104 zřizovaných příspěvkových 

organizací, 451 obcí).  
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Následné veřejnosprávní finanční kontroly 

• Možnost „souběhu“ provádění následné 

veřejnosprávní finanční kontroly (VFK) s výkonem 

IA dle ZFK 320/2001 Sb. (§ 29 ZFK). 

• Plán VFK – rámcový v lednu, rozpis subjektů 

(vzorek, výběr samostatně OIA) v březnu. 

• Počet VFK uskutečněných („na místě“) v období 

2002-2014 – celkem 395 (zpravidla samostatně 

Šantrůčková, Řezníček – zastupitelnost). 
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            Metodická a konzultační činnost 

• Průběžná konzultační činnost  v rámci KrÚ Pk, pro 

PO Pk, pro obce a veřejnost (studenti) – v roce 2014 

celkem 80 vyjádření OIA. 

• Porady OIA se zástupci obcí s rozšířenou působností 

(v Pk celkem 15, IA zaveden v šesti městech) – 

každoročně, zpravidla v listopadu. 

• Porady OIA se zástupci PO Pk (IA u všech 104 PO) – 

každoročně, zpravidla v listopadu. 
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               Metodická a konzultační činnost        

• Lektorství OIA při vstupním vzdělávání úředníků 

územních samosprávných celků na téma „Interní 

audit a finanční kontrola“ – zpravidla 3x ročně (leden, 

duben, září). 

• Školení OIA pro pracovníky Pk na téma „Systém 

finanční kontroly a interního auditu“ – v roce 2014 

dvakrát, v roce 2015 jedenkrát. 
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Vzdělávání – odborný rozvoj                   

• Účast na odborných poradách, školeních a 

workshopech – porady IA krajských úřadů, porady 

MF ČR, vzdělávací akce ČIIA. 

• Interní plán vzdělávání – modul ePersonalista. 

• Účast na certifikaci „ČIIA-MF“ ve veřejné správě; 

oba interní auditoři splnili v roce 2012 podmínky pro 

přiznání certifikátu „Interní auditor ve veřejné správě 

– Expert/Konzultant“ (2014 prodloužena platnost). 
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Jiné neauditní činnosti – nominace od ředitele 

• CAF – významný podíl OIA na zpracování 

sebehodnotící zprávy KrÚ Pk v rámci aplikace 

modelu CAF (Common Assessment Framework) v 

letech 2004-2009, 2011, 2014. 

• Benchmarking (Bmk) krajských úřadů – účast OIA v 

pracovní skupině „Bmk“ v letech 2005–2009. 

• Zapojení OIA v rámci projektu „Metodická podpora 

protikorupčních aktivit krajů“ v letech 2012-2013. 
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Otázky a odpovědi 

• Otázky (případně bez otázek).                  

• Odpovědi (případně bez odpovědí). 

 

       

• Děkujeme za pozornost – Věra Šantrůčková                     

                                              Jan Řezníček. 
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