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Historie 

 2002 - zřízení oddělení interního auditu + 

jmenování vedoucí oddělení 

 2003 – personální posílení IA + 1  

 2005 – personální posílení IA + 1 

 2006 – spojení oddělení interního auditu 

a kontroly (OIAK) => provádění 

veřejnosprávních kontrol na zřízených 

organizacích, vnitřní kontrola na úřadě 

plně nahrazena interním auditem 

 3 ředitelé krajského úřadu, 3 politické 

reprezentace 
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Jak začal interní audit fungovat? 

 Znalost prostředí – přítomnost od vzniku krajského úřadu 

 Předchozí zkušenosti z kontrolní činnosti 

 Vzdělávání ČIIA – základní kurzy, atestační kurzy 

 Úzká a permanentní spolupráce s MF ČR 

 Pracovní skupina interních auditorů krajských úřadů 

 Pomoc Českého a moravského účetního dvora – první 

střednědobý plán IA 

 Budování pozice interního auditu jako rovnocenného 

partnera managementu 

 Maximální podpora ředitele krajského úřadu 
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Začátek činnosti IA 

 Seznámení se s organizační strukturou krajského úřadu a 

se všemi vnitřními předpisy => zmapování prostředí 

 Bezprostřední podílení se na nastavení sytému finanční 

kontroly na krajském úřadu dle nového zákona o finanční 

kontrole ve veřejné správě 

 Zpracování oběhu účetních dokladů na KÚ s definováním 

funkcí příkazce operace, správce rozpočtu, hlavního 

účetního 

 Nastavení pravidel veřejnosprávní kontroly dle zákona  

o FK 

 Pokyn zřizovatele k zavedení vnitřního kontrolního 

systému na příspěvkových organizacích 
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Projekt Phare 2003 – posílení vnitřních kontrolních 

mechanismů na regionální úrovni (2004-2005) 

 Projekt hrazený z evropských fondů – 1,5 mil. EUR 

 Zapojení všech krajských interních auditorů 

 Předání know-how zahraničních expertů – učení  

za pochodu 

Výstupy projektu: 

 Zpracování metodiky výkonu IA 

 Proškolení IA 

 Poradenství 

 Učební texty pro vysoké školy 

 Výkon konkrétních auditů za pomoci zahraničních expertů 

 Účast na zahraniční stáži 
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Výkon a zaměření auditní činnosti  

 Dotační politika kraje – systém rozdělování, poskytování a 

kontroly využití finančních podpor z rozpočtu kraje 

 Veřejná podpora 

 Řízení, financování a kontrola zřízených příspěvkových 

organizací či založených obchodních společností 

 Veřejné zakázky 

 Evropské programy – SROP, INTERREG, EHP/Norsko,  

OP VK 

 Smluvní vztahy 
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Výkon a zaměření auditní činnosti  

 Vnitřní agendy KÚ   

 autoprovoz, pracovní cesty a cestovní náhrady  

 vyřizování stížností  

 tvorba a použití peněžních fondů kraje  

 evidence majetku  

 změny organizační struktury KÚ 

 evidence pracovní doby zaměstnanců  

 odměňování zaměstnanců na základě dohod  

 vzdělávání zaměstnanců 

 stravování zaměstnanců 

 vyřizování stížností 

 evidence pokutových bloků  
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Konkrétní přínos interního auditu pro krajský úřad 

 Zavedení systému řízení rizik 

 Zavedení systému posuzování finančních podpor  

z rozpočtu kraje ve vztahu k zakázané veřejné podpoře – 

závazky služeb ve veřejném zájmu, podpora de minimis, 

notifikace 

 Posun k elektronizaci agend – vnitřní předpisy  

na intranetu, elektronické žádosti o dotace, centrální 

evidence žadatelů a příjemců finančních podpor, 

elektronické schvalování a vyúčtování pracovních cest 

včetně propojení do evidence autoprovozu, evidence a 

zveřejňování smluv, elektronické písemnosti v systému 

spisové služby 
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Konkrétní přínos interního auditu pro krajský úřad 

 Vznik a aktualizace vnitřních předpisů kraje  

 oběh účetních dokladů, evidence a odpisování majetku, 

směrnice a metodiky k řízení, financování a účtování 

příspěvkových organizací, jednotné zřizovací listiny, 

zadávání veřejných zakázek, pracovní, provozní, spisový 

řád, pravidla pro jednotlivé grantové programy, 

schvalování a zveřejňování smluv, cestovní náhrady, 

vzdělávání a hodnocení zaměstnanců, pokyny  

k inventarizaci majetku a závazků, autoprovoz, 

odměňování zaměstnanců na základě dohod, vyřizování 

stížností 
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Další aktivity interního auditu 

 Metodická a konzultační činnost v oblasti finančního 

řízení, finanční kontroly, hospodaření a nakládání  

s veřejnými prostředky, účetnictví, zadávání veřejných 

zakázek – uvnitř KÚ, pro PO, kraje a obce 

 Prověřování stížností (především na vedoucí zaměstnance 

KÚ a ředitele PO) 

 Provádění mimořádných kontrol na základě zadání ředitele 

úřadu nebo politické reprezentace, prověřování rizikových 

projektů  

 Prověřování účetních závěrek příspěvkových organizací 

 Lektorská činnost – finanční řízení a kontrola, účetnictví – 

pro PO, implementační struktury evropských programů, 

vstupní vzdělávání a vzdělávání vedoucích úředníků   
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Spolupráce s vnějšími institucemi 

MF ČR – právní předpisy k finančnímu řízení a kontrole, 

metodické pokyny, porady, semináře, připomínkovací 

řízení 

ČIIA – standardy IA, vzdělávání, konference, workshopy, 

zastoupení v sekci veřejné správy 

Řídící orgány evropských programů a auditní orgán – MF ČR, 

MMR, MPSV, MŠMT 

Participace na projektech Asociace krajů – podpora 

protikorupčních aktivit, benchmarking krajů 

Vysoké školy a další vzdělávací instituce – lektorování 

odborných seminářů v oblasti  finančního řízení a kontroly   

Spolupráce s Policií ČR – trestná činnost 
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A co dál? 

Stále více se projevuje trend zadávat internímu auditu ad hoc 

úkoly, vyplývající z aktuálních problémů s časově 

omezeným horizontem – není příliš prostor pro standardní 

administrativní postupy IA 

Interní audit se bezprostředně podílí na realizaci nápravných 

opatření z provedených auditů a od auditu se očekává 

následná poradenská činnost k předmětu auditu – velmi 

časově náročné 

Interní audit je zapojován do řídících aktivit vedoucích 

zaměstnanců – účast na poradách vedení KÚ, 

rozhodování, změny pravidel a postupů v rámci vnitřních 

předpisů, účast v pracovních skupinách  
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Poděkování 

Všem mým spolupracovníkům – interním auditorům i 

kontrolorům za jejich pracovní nasazení, spolehlivost, 

zodpovědnost a odbornou zdatnost, že na sobě neustále 

pracují, a že tvoří stabilní a bezva kolektiv, kterému je 

radost šéfovat 

Všem mým kolegům, interním auditorům z ostatních 

krajských úřadů – přesto, že jsme se od počátku už 

značně obměnili, pořád jsme dobrá parta, která umí zabrat 

za jeden provaz a dobře se pobavit 

Zástupcům MF ČR – že nás vedli a někam dovedli 

ČIIA – že se snaží profesi interního auditu neustále rozvíjet a 

také za toto setkání 
 
 



Děkuji za pozornost 


