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Autoři:
Ing. Danuše prokůpková – Vystudovala VŠE 
v Praze. Má bohatou praxi jako finanční analytik. 
Nyní se věnuje auditorské a poradenské činnosti 
(oprávnění Komory auditorů ČR, členka Výboru 
Komory auditorů ČR pro veřejné finance). 
Působí také jako lektor a má za sebou 
bohatou publikační činnost.

Ing. Tomáš bartoš – Vystudoval VŠE 
v Praze. Podnikovou praxi realizoval 
ve finančních oblastech. Od roku 
1994 se plně věnuje auditorské 
a poradenské činnosti (oprávnění 
Komory auditorů ČR; člen 
Výboru Komory auditorů ČR 
pro veřejné finance).  
Působí i jako lektor.   

SEKCE VEŘEJNÉ SPRÁVY (SVS)

při Českém institutu interních auditorů, z. s.

Sekce veřejné správy při Českém institutu interních auditorů, z. s. (dále jen ČIIA) sdružuje interní auditory 

a další odborníky působící v orgánech veřejné správy a je zřízená Radou ČIIA.

Sekce pro veřejnou správu zřizuje odborné komise, např. Komisi pro primární systém dohledu, Komisi pro 

sekundární systém dohledu a Výbor pro certifikaci.

Cílem činnosti SVS je zajistit podporu rozvoji interního auditu ve veřejné správě ČR a vytvářet podmínky 

pro těsnější spolupráci ČIIA a subjektů ve veřejné správě při řešení potřeb vzdělávání a certifikace 

zaměstnanců veřejné správy ČR, kteří se připravují na výkon profese interního auditora nebo ji vykonávají.

Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.interniaudit.cz.

PROFESNÍ RŮST INTERNÍHO AUDITORA VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

Interní auditor  
ve veřejné správě

– asistent

Interní auditor  
ve veřejné správě

– junior

Interní auditor  
ve veřejné správě

– senior

Interní auditor  
ve veřejné správě

– expert / konzultant

OVĚŘENÍ ÚČETNÍ  
ZÁVĚRKY VYBRANÝCH  
ORGANIZACÍ VEŘEJNÉHO  
SEKTORU

Ing. Danuše Prokůpková
Ing. Tomáš Bartoš
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OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZáVĚRKY VYbRANÝCH 
ORGANIZACÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU

Odborná publikace je zaměřená na popis celého procesu ověření účetnictví a účetní závěrky vybraných jednotek v rámci 
veřejných rozpočtů počínaje úvodním šetřením až po vydání zprávy ověřovatele a vyhodnocování následných událostí o pří-
padných rizicích, která ovlivňují  budoucí finanční situaci účetní jednotky.

Příručka vznikla jako reakce na okamžitou potřebu a pro spolehlivější orientaci v daném předmětu činnosti. cílem příruč-
ky je popsat postupy při ověřování, maximalizovat univerzálnost popisovaných principů a postupů, vytvořit základní meto-
diku pro provádění nejen ověření účetní závěrky těchto vybraných organizací v souvislosti s novými požadavky, zvýšit sro-
zumitelnost dosud uplatňovaných postupů a maximalizovat univerzálnost popisovaných principů.
Příručka je vhodná jak pro interní auditory, tak i pro širší odbornou veřejnost.

„Publikace je velmi hezkým příkladem studijního textu, který vyžaduje od čtenáře aktivní přístup. dá se po-
užít ke studiu vybraných záležitostí, dá se použít jako „úvod do studia“ určité problematiky, dá se ale použít 
i jako ucelený, komplexní, srozumitelný a logický návod, jak profesionálně, v souladu s mezinárodně uznáva-
nou praxí i legislativou, ověřit účetní závěrku.“

Ing. Eva Janoušková, 
předsedkyně Komise pro primární systém dohledu  

ve Výboru sekce veřejné správy při Českém institutu interních auditorů  
a zástupkyně ředitele Krajského úřadu Kraje Vysočina

„Předložená příručka je zpracovaná v souladu s platným legislativním rámcem a reflektuje i budoucí potřeby.
Publikace je svým obsahem a zaměřením ojedinělá také tím, že vyplňuje mezeru, která dosud mezi odbor-
nými publikacemi pro širší odbornou veřejnost chyběla. Je to dobrý „odrazový můstek“ pro další kroky při 
zavádění integrovaného řízení a kontroly za účelem potřebné emancipace strategického i taktického řízení 
i v této sféře veřejných financí.“

Ing. luděk Gulázsi
ředitel odboru Kontrola Ministerstva financí ČR


