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Historie činnosti ÚIA ZK

• 1.1.2001 – praktický začátek  fungování krajů a 
krajských úřadů

• K 1.8.2001  zřízení kontrolního oddělení odboru 
Kancelář ředitele, 1 vedoucí oddělení + 2 
zaměstnanci



Historie činnosti ÚIA ZK 

• 1.1.2002 - účinnost zákona 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě – nastavení 
legislativního rámce pro ÚIA,  zakotvení 
povinnosti zřízení ÚIA nejpozději do 30.6.2002.
Poté zákon několikrát novelizován.

• Vydání prováděcí vyhlášky  k zákonu  č. 64/2002 
Sb.,  řešící zejména řídící kontrolu. Nová  
prováděcí vyhláška 416/2004 Sb. Platí  dodnes.



Historie činnosti ÚIA ZK 

• K 30.6.2002  zřízeno oddělení kontrolní a IA, 
posílení o 1 kontrolora

• K 1.1.2003 delimitace okresních úřadů. Na kraje 
přechází  z okresních úřadů povinnost 
přezkoumávání hospodaření obcí.  Z okresních 
úřadů delimitací  přichází cca 20 zkušených 
kontrolorů. 



Historie činnosti ÚIA ZK 

• Na  KÚ ZK je zřízeno k 1.1.2003 samostatné kontrolní 
oddělení odboru Kancelář ředitele s náplní přezkumů 
hospodaření obcí, veřejnoprávní kontroly 
příspěvkových organizací ZK a příjemců veřejné 
finanční podpory.

• K 1.1.2003 zřízen samostatný útvar IA ZK podřízený 
přímo řediteli KÚZK. Personální obsazení  1 vedoucí 
útvaru + 1 auditor. Z výsledku výběrového řízení přijat 
další 1 auditor.



• Zahájen proces specifického vzdělávání pro 
výkon funkce interních auditorů – základní 
rekvalifikační kurzy, atestační kurzy pro 
finanční audity. 

• Absolvování zkoušek odborné způsobilosti 
v oblasti finančního hospodaření ÚSC.



• 2. pololetí 2003 zahájeno „síťování“ krajů, tj.  
sdílení  společného vzdělávání VÚIA v rámci 
projektů,  vzájemné předávání zkušeností   
z vykonávaných auditů na jednotlivých 
krajích,  podněty pro směrování  vzdělávání 
interních auditorů ve veřejné správě pro ČIIA, 
nastavení formování  profese  interního 
auditora ve veřejné správě ve spolupráci s MF 
a ČIIA



• Listopad 2003 zahájeno vzdělávání vedoucích útvarů 
IA krajů v rámci projektu MF CZ2003/004-338.07.02 
Posílení vnitřní finanční  kontroly v krajské 
samosprávě. Projekt trval do června 2005.



• V roce 2003 ÚIA nastavil vnitřní kontrolní 
systém Zlínského kraje. Spolupracoval na 
návrzích pověřených osob a jejich kompetencích 
v rámci řídící kontroly. 

• Byly zavedeny  pro všechny odbory jednotné 
„Plány kontrol a metodické činnosti za odbor pro 
rok….“, kdy ÚIA koordinoval práce na plánech, 
zajišťoval kompletaci a úplnost plánů od 15 
odborů KÚZK a jejich jednotné předkládání 
řediteli KÚZK. 



• ÚIA zpracoval  jednotnou šablonu pro dokument 
„Plánů kontrol“. Po uplynutí roku obdobně 
koordinoval zpracování  „Vyhodnocení plánu kontrol a 
metodické činnosti“ a předkládal celkovou zprávu 
řediteli KÚZK.  Plány kontrol a vyhodnocení tvoří 
dosud nedílnou součást  každoroční práce ÚIA. 

• Zdokonalováním systému prostřednictvím IT se 
vytvořily základy pro  elektronickou formu 
zpracovávání a automatického vyhodnocování.  



• Začátkem roku 2004 vedoucí útvarů interních auditů krajů 
absolvovali se zahraničním lektorem  citovaného projektu 
J. Dobbinem výuku a praktické zpracování střednědobého 
plánu IA na léta 2003-2005 na principu vyhodnocování 
úrovně rizikovosti procesů krajů dle zdrojové náročnosti a 
zdrojové kapacity (člověkodny).  Ze střednědobého plánu 
pak byl zpracován konkrétní roční plán pro rok 2004 se 
zahrnutím plánu vzdělávání interních auditorů a dalších 
činností vykonávaných ÚIA (bilance zdrojové kapacity).



• ÚIA byl posílen na základě výběrového řízení o 
dalšího auditora. (1+3)

• Vybraní zaměstnanci ÚIA krajů včetně vedoucích 
ÚIA absolvovali 3 denní kurz firmy SOFRECO 
„Auditní techniky a metody“ pod vedením 
zahraničních lektorů v rámci projektu 
EuropeAid/116572/D/SV/CZ. Kurz byl doplněn 
výcvikem praktických dovedností.



• Zahájení absolvování specializačních kurzů 
zejména se zaměřením  na fondy EU (Příprava 
na čerpání prostředků ze zdrojů EU, 
Strukturální fondy, Kontrola a audit 
investičních projektů aj.)



• Začátek roku 2005 byl ve znamení prací na  vzorovém 
auditu Řízení příspěvkových organizací kraje pod 
vedením britského lektora. Audit probíhal od 24.1. do 
1.4.2005. Na auditu pracoval celý útvar IA ZK. 
S lektorem byly nastaveny cíle a metody zjišťování 
auditu. Průběžně byly konzultovány výsledky zjišťování, 
společně byly zpracovány závěry a doporučení z auditu.  
Pod vedením lektora jsme zpracovávaly 
standardizovanou auditní dokumentaci k prováděnému 
auditu, kterou jsme poté zavedly u všech následně 
prováděných auditů.  Lektor  byl  přímo zapojen 
v auditním kolektivu cca 1 měsíc.  Tato část vzdělávání  
znamenala vysoký přínos pro kvalitu provádění a 
dokumentace IA ZK. Audit byl uzavřen na jednání 
s ředitelem KÚZK v přítomnosti lektora, který vyhodnotil  
spolupráci a metodologický výsledek auditu. 



• V květnu 2005 následoval dvoudenní  trénink 
v metodách auditu IT – základní systémy pro 
VÚIA a vybrané zaměstnance – auditory krajů.

• Oba projekty byly  prakticky ukončeny týdenní 
stáží, případně studijním pobytem vedoucích 
útvarů interního auditu krajů (dle jazykové 
vyspělosti frekventantů) v irském  Belfastu a 
okolí, kdy jsme se seznámili s organizací a audity 
veřejné správy ve Velké Británii a severním Irsku.





• Získané zkušenosti z obou projektů a 
studijních pobytů byly prezentovány na 
semináři pro auditory obcí a PO ZK dne 
20.6.2005. Byly předvedeny praktické ukázky 
využívání SW a předány vzory 
standardizované  auditní dokumentace.



• Ukončení  personální formace  ÚIA přijetím 
dalšího auditora, konečná podoba  1+4.



• Vzdělávání v projektech Phare bylo završeno  
zavedením  „Programu pro zabezpečení a 
zvyšování kvality IA“ v rámci mezinárodního 
standardu 1320. Při nastavování  programu 
bylo využito informací z Národní konference 
ČIIA 2.-3.11.2005.  Pro nastavení a udržování 
programu byla vypracována  vnitřní norma a 
vzorové dokumenty sloužící soustavnému 
monitoringu kvality a jejího vyhodnocování. 



• Rok 2006  ÚIA  zavedl do KÚZK systém řízení rizik. 
Představovalo to nastavení systému, kdy bylo využito 
znalostí  zahraničních lektorů s posuzováním rizik při 
sestavování střednědobého plánu IA a studijních 
materiálů ČIIA. ÚIA byla vypracována vnitřní norma 
pro tento proces na KÚZK a zajištěno vyškolení 
vedoucích zaměstnanců úřadu (56 osob) školitelem 
ČIIA.  Za metodické podpory auditorů byl zpracován 
katalog rizik za všechny odbory KÚZK pro rok 2006 a 
po uplynutí roku  Souhrnná roční zpráva o řízení rizik 
na KÚZK. Od tohoto roku  je tato problematika 
pravidelnou součástí roční práce auditorů. 



• V roce 2007 ÚIA  navrhl a poté zpracoval vlastní 
projekt „Systém kontrolních a kontrolingových
mechanismů ZK“ za  jednotlivé odbory KÚZK.  
Projekt  graficky znázornil a popsal 9 
tematických skupin procesů. Souhrnná zpráva 
obsahovala popis současného stavu, strategii a 
cíle kontrolního systému, shrnutí systému 
kontrolních a kontrolingových mechanismů ZK, 
hlavní směry rozvoje systému a shrnutí 
doporučení  (14 konkrétních doporučení).  



• Projekt měl vcelku dobrý ohlas i u volených 
orgánů kraje (Rada ZK). 

• V roce 2008 se v něm pokračovalo 
nastavováním konkrétních identifikovatelných 
a měřitelných  parametrů. 





• V roce 2008 jsme se  z podnětu  Národní 
konference ČIIA v roce 2007 zapojili do 
dobrovolného hodnocení ÚIA v rámci hledání 
cesty ČIIA a MF k objektivnímu hodnocení 
úrovně IA ve veřejné správě. 

• Hodnocení provedla auditorská firma Ernst @ 
Young v 1. pololetí 2008 a vypracovala  zprávu 
„Výsledky obecného zhodnocení  interního 
auditu KÚZK„ s akčním plánem. S ohledem  na 
5 letou existenci ÚIA  ZK dopadlo náročné 
hodnocení  velmi dobře. 
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Další   mimoauditní činnosti ÚIA ZK

• Auditní zakázky  dle zadání  ředitele  KÚZK nebo hejtmana ZK 
reagující na  mimořádná aktuální témata. Vypracovávala  vedoucí 
ÚIA. Roční  počet  do 5 zakázek. 

• Pravidelné každoroční setkávání interních auditorů ZK,  PO ZK a 
obcí (novinky z legislativy, ukázky auditů, příklady zjištění a 
doporučení z auditů, předávání zkušeností…)

• Každoroční spolupráce při zpracovávání  Roční zprávy o finanční 
kontrole, zejména zpracování Komentáře,o vnitřním kontrolním 
systému  kraje a přehled o výsledcích interního auditu ZK.   Za 
zpracování  Komentáře k roční zprávě  obdržel  ředitel KÚZK v roce 
2007  osobní dopis z MF  hodnotící  příkladnou kvalitu zpracování 
dokumentu VÚIA.





Další   mimoauditní činnosti ÚIA ZK

• Zapojení  ÚIA  do krajských projektů

• 2006 – Projekt optimalizace služeb ICT

• 2007 – Principy řízení projektů

• Zjednodušování procesů (HelpDesk, 
docházka, osobní doprava, cestovní příkazy, 
účetní doklady, …)



Výsledky auditní činnosti ÚIA ZK

• Za 6 leté  období fungování IA ve ZK byly zauditovány všechny 
významnější procesy KÚZK s výjimkou komplexního hospodaření 
ZK, které každoročně detailně kontroluje MF (zamezení duplicity). 
Auditovány dílčí systémy  např. pohledávky,  majetek ZK,  dílčí 
výdaje ZK na autoprovoz, cestovné atd. 

• Od roku 2005 pravidelné zařazování témat  auditů z oblasti  
čerpání fondů EU. Převažující rozsáhlé systémové audity  prolínající 
několik odborů KÚZK. Roční počet  vykonaných  auditů  9-12.  
Každoročním závěrečným auditem  Následný audit.

• Výsledky každého auditu projednávány na úrovni ředitele KÚZK a 
příslušných vedoucích odborů KÚZK.  Pořizován  zápis o projednání 
a  přijetí doporučení. Výsledky následného auditu projednávány  
na poradě vedoucích odborů KÚZK.



• V mnoha činnostech, které se  ÚIA ZK 
nastavily do roku 2009 se pokračuje dosud.

• Funkci vedoucí útvaru interního auditu ZK 
jsem  po  splnění auditů za rok 2008 a 
schválení plánu IA na rok 2009 z důvodu 
odchodu do starobního důchodu předala k 
1.2.2009  své nástupkyni.



• V interním auditu jsem zůstala stále aktivní, s ÚIA ZK 
jsem v pravidelném osobním kontaktu.  

• Absolvovala jsem další vzdělávání.

• Dle  požadavků vykonávám ročně několik  interních 
auditů nebo analýz  na zadané téma v menších městech.

• V roce 2013 jsem se úspěšně podrobila certifikaci  ČIIA 
na pozici Interní auditor ve veřejné správě 
expert/konzultant.

• Profese interního auditora  mě stále zajímá a  vždy se k 
ní hrdě hlásím.



Děkuji za pozornost

Ing. Jarmila Háblová


