
 

 

 

 

INTERNÍHO AUDITU 

Krajského úřadu 
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PRVNÍ ROČNÍK 

• Můj nástup do pozice IA od 1.1.2003 

• Půl roku existence Útvaru IA (2002) u krajského úřadu 

• Snaha smysluplně položit základy pro práci IA – 

metodická školení pro vedoucí IA krajů 

• Studium všech dostupných příruček a literatury 

• Pokyny MF ČR k jednotnému uplatňování závazných 

pravidel a doporučení pro výkon interního auditu v 

orgánech veřejné správy – včetně vzorů jednotlivých 

dokumentů (zelená příručka) 
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PRVNÍ ROČNÍK  

• Pokyny CHJ – rok 2004  CHJ 1 – 16 

• Pokyny CHJ – rok 2005  CHJ 17 – 18 

• Další metodické pokyny 

Některé z pokynů CHJ byly MF aktualizovány převážně v 

roce 2009, 2011 (finanční audit ve veřejné správě) 
 

K uplatňování procesních pravidel při výkonu veřejnosprávní kontroly 

K uplatňování závazných pravidel a doporučení pro výkon IA 

Metodika finančního auditu ve veřejné správě 

Metodika výběru vzorků CHJ 4 (Hafazardův výběr – chyť jak můžeš Catch as chatch can) 

K systému řízení rizik v orgánech veřejné správy 

Pro výkon auditu shody v orgánech veřejné správy 

Metodika výkonu finančního auditu a auditu shody ve veřejné správě zaměřeného na dlouhodobý majetek 

Atd. 
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PRVNÍ ROČNÍK 

• Pokyn CHJ 2 vlastně nahradil a aktualizovat prvotní 

zelenou příručku  

• Nastavili jsme vzory a postupy IA podle předchozích 

pracovních zkušeností a dostupných informací (Statut IA 

jako vnitřní předpis – jeho novela v roce 2007) 

• Naučili jsme se provádět audity podle administrativních 

pokynů CHJ s tím, že tyto metodické pokyny byly 

základem pro zvládnutí prvního ročníku auditu 

• Obsahem prvního ročníku interního auditu bylo i 

nalezení nejen povinného obsahu auditní zprávy, ale i 

její formy a obsahu tak, aby jí porozuměl i člověk který 

není odborný znalec auditované problematiky. 
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PRVNÍ ROČNÍK 

• Jako další článek řetězce bylo i začlenění IA do systému 

organizace, vybudování určitého postavení a důvěry ze 

strany zaměstnanců organizace a ředitele kraje  

v  pomoc interního auditu a jeho přidané hodnoty  

• Nedílnou součástí bylo i setkávání auditorů nejen krajů, 

ale i obcí či příspěvkových organizací – předávání 

zkušeností 

• Zahájena úzká spolupráce s lektory EU 

• Cílená školení – jak u Českého institutu IA, tak u 

Českého a moravského účetního dvora (Mgr. Bohdan 

Dvořák – dostupnost hlavně pro Moravu) 
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PRVNÍ  ROČNÍK   

 

• Rok 2003 – 4 audity -  audit vnitřních předpisů; audit 

kontrolního systému; audit oběhu účetních dokladů; 

audit zadávání veřejných zakázek; plnění doporučení 

 

• Rok 2004 – 4 audity – audit rozpočtového procesu; 

dotací 20 tis.; grantová schémata; autoprovoz; plnění 

doporučení 
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PRVNÍ  ROČNÍK  IA 
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DRUHÝ ROČNÍK 

• Druhý ročník byl plný nových zkušeností předaných lektory 

EU v rámci projektů  

• Podíleli jsme se na přípravě a vzniku MIAKU – manuál 

interních auditorů krajských úřadů; byli jsme aktivními 

účastníky praktických seminářů projektů SOFRECO – 

posílení vnitřních finančních kontrolních mechanizmů na 

regionální úrovni (účast interních auditorů obcí, krajů, 

organizací) 

• V prvním pololetí 2005 se uskutečnil pilotní praktický projekt, 

kdy některé z krajských úřadů za účasti zahraničního lektora 

prováděly konkrétní audit převážně zaměřený na hospodaření 

a správu majetku 
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DRUHÝ ROČNÍK 

• Audit hospodaření s dlouhodobým hmotným nemovitým 

majetkem Olomouckého kraje 

• Zahraniční expert SOFRECO Jean-Christian Joubert s 

překladatelkou 

• Tři týdny leden, únor – dva týdny příprava IA, další týden 

práce s expertem, atd. 

• Výsledkem byl návrh zprávy k projednání  

• Přidanou hodnotou byla podrobná praktická znalost 

auditních postupů aplikovaných do administrativních 

znalostí auditních postupů  
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DRUHÝ ROČNÍK 

• Zpracování znalostí do praktické pomůcky pro další práci 

a nové auditory  

• Vzorový diagram postupu při provádění interního auditu 

• Představení  „vzorového auditu“ auditorům obcí a 

příspěvkových organizací OK na každoročním setkání, 

při kterém se snažíme si předávat zkušenosti  

• Rok 2005 – 6 auditů 

• Rok 2006 – 8 auditů 

• Rok 2007 – 12 auditů 

• Absolvování „Základního kurzu v oboru IA a finanční 

kontrola“ v září 2005 při ČIIA 
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VZOROVÝ  AUDIT.ppt


DRUHÝ ROČNÍK IA 
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TŘETÍ ROČNÍK 

• Známe teorii 

• Víme,  jak teorii správně aplikovat do praxe 

• Absolvujeme prohlubující školení rozvíjející naše 

znalosti 

• Absolvujeme školení rozvíjející naši osobnost – 

komunikační dovednosti, předávání a projednání 

zprávy interního auditu, učíme se znát typy osobností 

a jak s nimi jednat, rozvíjet svoje lepší stránky ……. 

• Co nám chybí – kompletní nastavení rizik, se kterými 

jsme koketovali již v prvním a druhém ročníku  
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TŘETÍ ROČNÍK 

• Rizika – velký projekt, v rámci kterého jsme v roce 2006 

učili  zaměstnance kraje popsat pracovní procesy, 

vytipovat v rámci procesu rizika, krizové situace,  prvky 

řídící kontroly v rámci procesu 

• Záměrem bylo nastavit i základní mapy procesů kraje a 

zpřesnit mapu rizik  

• V další etapě jsme převedli rizika do tzv. karty rizika, kde 

byla přesně popsána i příčina a dopad rizika, jejich 

eliminace, ohodnocení výše rizika – to vše v elektronické 

podobě pomocí programu KEVIS 
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TŘETÍ ROČNÍK 

• Rizika aktualizujeme průběžně, ale pravidelně je jednou za rok 

provedena jednotná aktualizace pod taktovkou IA – výsledkem je 

mapa rizik a jednotné zhodnocení opatření vedoucích k eliminaci 

rizik 

• V roce 2015 přistoupila samostatná skupina korupčních rizik, která 

jsou součástí protikorupční strategie kraje 
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TŘETÍ ROČNÍK 

• Rok 2008 – 10 auditů 

• Rok 2009 – 12 auditů 

• Rok 2010 – 9 auditů 

• Provedli jsme metodiku na 75%  našich příspěvkových 

organizacích, kde jsme mapovali nastavení vnitřního 

kontrolního systému včetně schvalovacích postupů – 

tato metodická práce byla velmi kladně hodnocena ze 

strany našich příspěvkových organizací 
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TŘETÍ ROČNÍK IA 
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ČTVRTÝ ROČNÍK  

• V roce 2011 jsme se „zdrcli“ na dva výkonné pracovníky 

• Ing. Zahradníček se přesunul na veřejnou funkci 

(přednáška z auditora manažerem v Liberci 2014) 

• Čtvrtý ročník se stal ročníkem zdokonalování znalostí  

• Zapojení do práce ČIIA – Sekce pro veřejnou správu 

• V roce 2014  byl náš útvar posílen na rok o jednoho 

pracovníka z manažerské pozice  
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ČTVRTÝ ROČNÍK 

• Téma – z pozice manažera auditorem 

• Manažer definuje vize, koncepce, strategie, plány, řídí jejich 

rozpracování a realizaci, vyhodnocuje a navrhuje změny  

• Auditor posuzuje reálné provedení, procesy, postupy – analyzuje 

provedení, navrhuje jejich zlepšení ……hledá nejednoduší cestu při 

zachování všech pravidel (kdo je všechny zná?) 

• Největší problémem bylo sestavení jasně formulované, stručné a 

přitom konkrétní výstižné zprávy z auditu 

• Problém byl přerod na řadového zaměstnance bez asistentky 

(administrativa, vazba dokumentace, SW, apod.) 

• V neposlední řadě odpovědnost za svoji práci do nejmenších 

podrobností a skloubení  spousty znalostí do jednoho celku  
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ČTVRTÝ ROČNÍK 

• Provádíme  hodnocení kvality práce interního auditu do 

jednoho dokumentu, který se stal součástí ročního 

vyhodnocení práce IA pro vedoucího manažera kraje 

• V roce 2014 nastoupil nový ředitel krajského úřadu – 

hledání společné řeči a náhledu na provedení auditu 

• Vyhláška o účetní závěrce – vyjádření interního auditora 

• Máme CERTIFIKÁT profesního označení – Interní 

auditor ve veřejné správě EXPERT/KONZULTANT    

a  SENIOR 
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ČTVRTÝ ROČNÍK 

• Rok 2011 -  9 auditů 

• Rok 2012 -  9 auditů 

• Rok 2013 – 10 auditů 

• Rok 2014 – 10 auditů 

• V okamžiku ustálení auditní práce přišla další výzva ve 

formě návrhu nového zákona o vnitřním řízení a kontrole 

– vnímaná jako přípravná fáze na další etapu interního 

auditu přípravou na vysokou školu a pokračování dalších 

studií  
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ČTVRTÝ ROČNÍK - SHRNUTÍ 

• Za dobu působnosti interního auditu na kraji nás vnímá 

vedení jako přidanou hodnotu 

• Řadový pracovník má stále pocit že si organizace hřeje 

na prsou interního auditora jako hada, protože po auditu 

se po nich vyžaduje zlepšení procesních postupů a v 

mnoha případech jim není jasně vysvětleno vedoucími 

pracovníky, kde vlastně byla chyba – prostě to svedou 

na auditora 

• Finanční odbor si osvojil natolik schvalovací postupy, že 

v případě identifikace chyby auditorem nepovažují toto 

za adekvátní 
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SHRNUTÍ 

• Mám ráda systematický pořádek a přehled 

• Mám ráda čas od času změnu v ustálených postupech k 

lepšímu 

• Mám ráda svoji práci 
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SHRNUTÍ 

• Nemám ráda byrokracii a přemíru papírování, ve které 

se poslední dobou začínáme utápět – bohužel musím 

konstatovat, že tato situace nastane, pokud se postupuje 

přesně podle nastavených postupů CHJ; pak nám 

nezbyde 

    na provedení vlastního auditu 

    žádný čas, protože  

    jen vyplňuji  

    a doplňuji  

    a propočítávám 
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SHRNUTÍ 

 

• Příklady z praxe – auditor x bývalá organizace 

• Audity na obcích – audit x kontrola 

• Auditor na PO  - audit x kontrola x ředitel 

• Problematika malých útvarů IA 
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ČTVRTÝ ROČNÍK IA 

Naše jednička za čtvrtý ročník má trochu jedovatou příchuť 
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CO DÁL?  
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CO DÁL? 

• Prohlubovat spolupráci s ministerstvem 

• Prohlubovat spolupráci s ČIIA 

• Znovu studovat a studovat a učit se a učit se 

• Nezapomínat na základní Komenského heslo „Škola 

hrou“ – jinak se utopíme v byrokracii a výkazech - přínos 

pro nás bude mít  praktická ukázka jak postupovat při 

aplikaci nového zákona 

28 



 

 

 

Děkuji za pozornost 

 
Ing. Věra Štembírková 

Útvar interního auditu KÚOK 
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