
 

 
 

 

Pohled na posílení nezávislosti interního auditu 

v orgánech veřejné správy 

Sekce veřejné správy  

při Českém institutu interních auditorů 
 

V orgánech veřejné správy je nezbytné posílit nezávislost interního auditu v nově připravovaném 

právním předpisu nahrazující zákon o finanční kontrole, tak aby působení interního auditu bylo 

nezávislé a interní auditoři při výkonu své práce postupovali objektivně. K dosažení stupně 

nezávislosti nezbytného pro účinné provádění odpovědností funkce interního auditu musí mít vedoucí 

interního auditu přímý a neomezený přístup k vedení orgánu veřejné správy.  
 

Další nezbytné klíčové pojistky (posílení nezávislosti interního auditu – organizační a funkční 

nezávislost) musí obsahovat min.: 

 

1) jasně vymezené podmínky pro jmenování a odvolání vedoucí/ho útvaru interního auditu  

• jmenování – po řádném výběrovém řízení, bezúhonnost, obecné a odborné kvalifikační 

předpoklady, prokázání znalosti souvisejících mezinárodních standardů;  
• odvolání – ztráta bezúhonnosti, střet zájmu, porušení povinností vyplývající pro činnost 

interního auditu ze zákona nebo vnitřních předpisů. 

 

2) způsob jmenování a odvolávání vedoucího útvaru interního auditu, např. 

a) ministr na základě předem vyžádaného kladného písemného stanoviska CHJ (Ministerstva 

financí) nebo po předchozím projednání výborem pro audit, pokud je zřízen,  

b) rada kraje na návrh ředitele a po předchozím projednání výborem pro audit, pokud je zřízen,  

c) rada hlavního města Prahy na návrh ředitele
1
 a po předchozím projednání výborem pro audit, 

pokud je zřízen, 

d) rada městské části hlavního města Prahy na návrh starosty a po předchozím projednání 

výborem pro audit, pokud je zřízen, 

e) rada obce na návrh starosty a po předchozím souhlasu výboru pro audit, pokud je zřízen, 

f) statutární orgán „ostatních orgánů veřejné správy“ na základě předem vyžádaného kladného 

písemného stanoviska zřizovatele (nadřízeného orgánu) nebo po předchozím projednání 

výborem pro audit, pokud je zřízen, 

 

3) způsob schvalování Statutu IA, plánů IA a předkládání roční auditní zprávy, např. 
a) ministr a po předchozím souhlasu výboru pro audit, pokud je zřízen,  

b) rada kraje a po předchozím souhlasu výboru pro audit, pokud je zřízen,  

c) rada hlavního města Prahy a po předchozím souhlasu výboru pro audit, pokud je zřízen, 

d) rada městské části hlavního města Prahy a po předchozím souhlasu výboru pro audit, pokud je 

zřízen, 

e) rada obce a po předchozím souhlasu výboru pro audit, pokud je zřízen, 

f) statutární orgán „ostatních orgánů veřejné správy“ a po předchozím souhlasu výboru pro audit, 

pokud je zřízen, 

 

                                                             
1
 Ředitel krajského úřadu, pokud nebude mít schvalovací pravomoc v rámci operací samospráva. 



 

 
 

4) možností zřídit výbor pro audit. 

 

Výbor pro audit má v rámci orgánu veřejné správy smysl za předpokladu upřesnění složení 
a pravomocí. Zároveň výbor pro audit nemůže být v zákoně jako jedinou možností pro posílení 

nezávislosti interního auditu, ale jako další pojistka, pokud je výbor zřízen, resp. možnost jeho 

ustanovení. Složení (lichý počet) by mělo být stanoveno buď přímo v zákoně, případně 
v prováděcím předpisu, tak že 1/3 tvoří nejvyšší management organizace, 1/3 osoby odpovědné za 

dozor nad hospodařením a řízením dané organizace (znalost účetnictví a finančního řízení) a min. 

1/3 nezávislí odborníci s praktickou zkušeností min. 5 let v oblasti interního auditu, auditu nebo 

finanční kontroly, kteří nejsou v pracovněprávním vztahu k danému orgánu nebo v obdobném 
vztahu (profesní odborníci dle typu organizace). Při zřízení výboru pro audit je nezbytné zvážit 

rovněž přiměřenost a vhodnost tohoto orgánu pro danou organizaci. 

 
Ideálně vycházet ze zákona o auditorech, např: 

 

Výbor pro audit  
(1) Orgán veřejné správy mohou zřídit výbor pro audit. Výbor pro audit má 3 členy, nestanoví-li 

vedoucí orgánu veřejné správy počet vyšší. Nejméně 1/3 členů tohoto výboru musí být 

nezávislý na auditované osobě a musí mít nejméně pětileté praktické zkušenosti v oblasti 

interního auditu, auditu nebo finanční kontrole, příp. být i členem souvisejících dlouholetých 
profesních organizací. Bližší pravidla pro složení výboru pro audit stanoví prováděcí předpis. 

(2) Členy výboru pro audit jmenuje vedoucí orgánu veřejné správy nebo Rada, případně 

zastupitelstvo, pro územně samosprávné orgány.  
(3) Výbor pro audit zejména 

• sleduje postup sestavování roční zprávy o řídícím a kontrolním systému dané 

organizace,  
• hodnotí účinnost vnitřní kontroly společnosti, interního auditu a systémů řízení rizik, 

• sleduje proces interního auditu, 

• schvaluje Statut interního auditu, 

• posuzuje roční Plán interního auditu, 
• projednává platové zařazení a odměny vedoucího útvaru interního auditu, 

• dostává od vedoucího útvaru interního auditu informace týkající se výkonnosti 

interního auditu ve vztahu k plánu a informace o ostatních záležitostem, 
• posuzuje rozhodnutí ohledně jmenování a odvolání vedoucího interního auditu, a 

• provádějí odpovídající dotazování vedení společnosti a vedoucího interního auditu, 

aby zjistil, zda neexistuje nepřiměřené omezení rozsahu a zdrojů auditu. 

(4) Vedoucí útvaru interního auditu průběžně podává výboru pro audit zprávy o významných 
skutečnostech vyplývajících interního auditu, zejména o zásadních nedostatcích ve vztahu 

k nastavení a účinnosti řídícího a kontrolního systému daného orgánu.  

(5) Pokud orgán veřejné správy má zřízen výbor pro audit, zveřejňuje způsobem umožňujícím 
dálkový přístup jeho statut a jeho složení. 

 


