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INTERNÍ AUDIT V PLZEŇSKÉM KRAJI   
OD POČÁTKŮ K SOUČASNOSTI 



NA POČÁTKU BYL… 

Zákon 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 

změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) účinný od 1. 

1. 2002. Zavedl rozsáhlou škálu nových pojmů (např. riziko, interní 

audit, hospodárnost, efektivnost a účelnost použití veřejných 

prostředků). 

Vymezil: 

• hlavní cíle finanční kontroly 

• způsob nastavení vnitřního kontrolního systému a řídicí kontroly 

• postavení interního auditu 

 



ÚTVAR INTERNÍHO AUDITU KÚPK 

 

Ve druhé polovině roku 2002 vznikl jako součást 

dosavadní organizační struktury funkčně nezávislý 

útvar interního auditu v přímé podřízenosti ředitele 

KÚPK tvořený jedním zaměstnancem. 



HLAVNÍ ČINNOSTI NOVÉHO ÚTVARU 

 

• interní audity dle ročního plánu auditů 

• roční zprávy o výsledcích finančních kontrol 

(Informační systém FKVS Ministerstva financí) 

• metodická a konzultační činnost pro odbory 

KÚPK a PO  
 



JAK SE DĚLÁ INTERNÍ AUDIT V PODMÍNKÁCH 

KRAJE A KOHO SE NA TO ZEPTAT? 

• první krůčky nováčků – mezikrajská setkávání auditorů, výměna 

poznatků 

• ČIIA: základní 80ti hodinový kurz „Odborná příprava pracovníků 

veřejné správy  v oboru interní audit a kontrola“ 

• odborné publikace (především vydávané  ČIIA k problematice IA 

– např. Rámec profesionální praxe interního auditu) 

• Ministerstvo financí (CHJ): Metodické pokyny CHJ (např. 

metodika výkonu finančního auditu ve veřejné správě 

 



PROJEKT PHARE 2003 

• společný projekt krajů, Ministerstva financí a ČIIA pod názvem: „Posílení 
vnitřních finančních kontrolních mechanismů na regionální úrovni v České 
republice“ (listopad 2003 – červen 2005) 

• projekt hrazený z evropských fondů v rozsahu 1,5 mil € 

• zapojení útvarů IA ze všech krajů včetně Hlavního města Prahy 

• přebírání know-how od zahraničních expertů vč. absolvování krátké stáže v 
Belfastu 

• zpracování metodiky výkonu IA vč. vzorových formulářů 

• proškolení interních auditorů 

• výkon vybraných vzorových auditů s účastí zahraničních expertů 

• díky projektu kvalita interního auditu v krajích na velmi dobré úrovni 

 



PRAXE 

• v souvislosti s projektem personální posílení útvaru IA 
na 3 zaměstnance 

• účast v pracovní skupině interních auditorů krajských 
úřadů  

• příprava na zavedení systému řízení rizik 

• podpora vedení krajského úřadu 

• útvar interního auditu jako rovnocenný partner 
managementu 
 



CO BYLO DÁL? 

 

• organizační změny v rámci KÚPK 

• odbor kontroly a interního auditu 

• útvar interního auditu 
 



BYLO NA CO NAVÁZAT 

 

• „MIAKU“ 

• rady a pochopení 

• odborná literatura 

• předchozí zkušenosti 

• spolupráce s IA zřízených organizací 

 
 

 



BYLO KDE SE UČIT 

 

• ČIIA 

• mezikrajská setkání 

• metodiky MF 

• další vzdělávání 

• praxe 
 



BYLO NA ČEM PRACOVAT 

 

• systém řízení rizik – nastavení, konzultace, 

ověřování, inovace  

• manuál IA – jak na to 

• program pro zabezpečení a zvyšování kvality IA 

– cesta k růstu 



BYLO (A JE) CO DĚLAT 
 

• auditní zakázky 

• analýzy rizik, protikorupční strategie  

• revize vnitřních předpisů – oběh účetních dokladů, kontrolní činnost, 
směrnice „o směrnicích“…  

• účast na veřejnosprávních kontrolách – vnitřní kontrolní systém, 
kontrolní proces 

• revize rozpočtu a závěrečného účtu kraje – podpora pro rozhodování 
orgánů kraje 

• strategické dokumenty kraje – plánování činnosti 

• konzultace – krajský úřad, zřízené organizace 

 

 



EVERGREEN V NAŠEM SNAŽENÍ 

 

• novely a náhrady „třistadvacítky“ 

• otázky, funkčnost nových koncepcí v praxi 

• spolupráce s MF, připomínky 

• vize – příprava, spolupráce s odborem 
ekonomickým, mezikrajská spolupráce, aktivní 
účast MF 
 



 

 

 

 
 
 

DĚKUJEME ZA POZORNOST 



 


