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1. Informace o auditním týmu od 1.2.2009 (1)

Úkolem pro vedoucí Útvaru interního auditu a pro čtyři kolegyně –

výkonné auditorky, po termínu 1.2.2009, bylo:

udržet dosaženou úroveň a dále rozvíjet činnost v oblasti 

interního auditu na Krajském úřadě Zlínského kraje.

Interní auditorky: Ing. Petra Kubíková

Ing. Pavla Penkova

Ing. Věra Fousková

paní Jarmila Košutová.



1. Informace o auditním týmu od 1.2.2009 (2)

Po dobu téměř 6-ti let jsme v počtu nejdříve 1+4 a následně 1+2 naplňovaly všechny úkoly,

které pro výkon auditní činnosti vyplývají z platné legislativy, mezinárodních standardů pro

výkon interního auditu a vnitřních norem úřadu.

Útvar interního auditu organizoval od roku 2010 pravidelné pracovní setkání auditorů obcí se

zřízeným interním auditem a auditorů příspěvkových organizací kraje, kterého se účastnilo

cca 20 auditorů, kteří byli seznámeni se zaměřením vykonaných auditů na Krajském úřadě

Zlínského kraje za uplynulé období a s informacemi z porad vedoucích útvarů IA krajských úřadů

ČR. Významný prostor byl věnován novinkám z Českého institutu interních auditorů, výměně

zkušeností, diskusi a individuálním konzultacím k realizovaným auditům a ostatním aktivitám

auditorů mest, obcí a příspěvkových organizací kraje.

K 1.1.2015 proběhla na Krajském úřadě Zlínského kraje organizační změna:

Útvar interního auditu zanikl a vznikl nový Odbor interního auditu a kontroly, pod vedením Mgr.

Ing. Zdeňka Vašátka.

Na nově vzniklém odboru působí 3 interní auditorky.



2. Zaměření činnosti interního auditu na KÚ ZK

 realizace plánovaných auditů a operativně zařazených auditů,

 sledování plnění doporučení z auditů,

 auditní šetření,

 poradenské zakázky,

 úkoly z porady vedení krajského úřadu,

 dohled nad uplatňováním systému řízení rizik,

 metodická, konzultační a lektorská činnost,

 připomínkování návrhů zákonů v oblasti finanční kontroly a

souvisejících oblastech,

 připomínkování vnitřních norem,

 odborný profesní rozvoj, reporting a

 zpracování zpráv o činnosti interního auditu.

.



3. Interní audity uskutečněné za období 2009-2014

Audity roku 2009 (1):

(v počtu 1+4)

Celkem 8 auditů

 audit systému cestovních náhrad zaměstnanců Zlínského kraje na odboru ekonomickém

 audit výdajů na vzdělávání zaměstnanců Krajského úřadu Zlínského kraje na odboru

Kancelář ředitele, odboru řízení lidských zdrojů a dalších věcně příslušných odborech

 audit smluv a objednávek na odboru právním a Krajském živnostenském úřadě, odboru

ekonomickém a dalších věcně příslušných odborech

 audit dotací z rozpočtu Zlínského kraje obchodním a obecně prospěšným společnostem

Zlínského kraje na odboru strategického rozvoje kraje, odboru dopravy a silničního

hospodářství, odboru kultury a památkové péče a dalších věcně příslušných odborech



3. Interní audity uskutečněné za období 2009-2014

Audity roku 2009 (2):

 audit neinvestičních projektů Zlínského kraje a příspěvkových organizací Zlínského kraje

spolufinancovaných ze zdrojů Evropské unie na odboru řízení dotačních programů, odboru

ekonomickém a dalších věcně příslušných odborech

 audit financování a kontrolního systému projektů v rámci Finančních mechanismů

Evropského hospodářského prostoru a Norska na odboru řízení dotačních programů, odboru

ekonomickém a dalších věcně příslušných odborech

 audit informačního systému Zlínského kraje na odboru Kancelář ředitele

 audit investičních projektů Zlínského kraje a příspěvkových organizací Zlínského kraje

spolufinancovaných ze zdrojů Evropské unie na odboru řízení dotačních programů, odboru

investic a dalších VPO



3. Interní audity uskutečněné za období 2009-2014

Audity roku 2010:

(v počtu 1+2)

Celkem 5 auditů

 následný audit přijetí a účinnosti nápravných opatření z provedených auditů u všech

dotčených odborů Krajského úřadu Zlínského kraje

 audit dotací poskytovaných z Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje na odboru školství,

mládeže a sportu

 audit legislativních a metodických změn na Krajském úřadě Zlínského kraje na odboru

Kancelář hejtmana a dalších dotčených věcně příslušných odborech

 audit účinnosti vnitřního kontrolního systému - průřezově vybrané odbory v rámci účetnictví

a řídící kontroly

 audit informačního systému Zlínského kraje na odboru Kancelář ředitele



3. Interní audity uskutečněné za období 2009-2014

Audity roku 2011:

(v počtu 1+2)

Celkem 4 audity

 následný audit přijetí a účinnosti nápravných opatření z provedených auditů u všech

dotčených odborů Krajského úřadu Zlínského kraje

 audit systému kontrol a metodické činnosti u všech dotčených odborů Krajského úřadu

Zlínského kraje

 audit smluvních podmínek a vyúčtování dotací z Programového fondu Zlínského kraje

na odboru životního prostředí a zemědělství a dalších věcně příslušných odborech Krajského

úřadu Zlínského kraje

 audit informačního systému Zlínského kraje na odboru Kancelář ředitele, oddělení

informatiky - Revize bezpečnosti informačního systému Krajského úřadu Zlínského kraje



3. Interní audity uskutečněné za období 2009-2014

Audity roku 2012:

(v počtu 1+2)

Celkem 5 auditů

 audit plnění podmínek poskytnutí finančních prostředků z Fondu solidarity Evropské

unie na odboru Kancelář hejtmana, oddělení pro zvláštní úkoly a dotčených odborech

Krajského úřadu Zlínského kraje

 audit projektu Přeshraniční spolupráce v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy

a osvěty spolufinancovaných ze zdrojů EU na odboru řízení dotačních programů a dalších

věcně příslušných odborech

 následný audit přijetí a účinnosti nápravných opatření z provedených auditů u všech

dotčených odborů Krajského úřadu Zlínského kraje

 audit účinnosti vnitřního kontrolního systému - průřezově vybrané odbory v rámci účetnictví

a řídící kontroly

 audit pohledávek Zlínského kraje na odboru ekonomickém a dotčených odborech Krajského

úřadu Zlínského kraje



3. Interní audity uskutečněné za období 2009-2014

Audity roku 2013:

(v počtu 1+2)

Celkem 5 auditů

 audit systému poskytování finančních prostředků na provoz škol a školských zařízení

Zlínského kraje na oddělení rozpočtu a financování školství v samostatné působnosti, odboru

školství, mládeže a sportu

 audit dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb na odboru sociálních

věcí a dotčených odborech Krajského úřadu Zlínského kraje

 následný audit přijetí a účinnosti nápravných opatření z provedených auditů u všech

dotčených odborů Krajského úřadu Zlínského kraje

 audit informačního systému Zlínského kraje (Revize bezpečnosti informačního systému

Krajského úřadu Zlínského kraje) na odboru Kancelář ředitele, oddělení informatiky

 audit agendy pokutových bloků na odboru ekonomickém a dotčených odborech Krajského

úřadu Zlínského kraje



3. Interní audity uskutečněné za období 2009-2014

Audity roku 2014:

(v počtu 1+2)

Celkem 5 auditů

 audit účinnosti vnitřního kontrolního systému - průřezově vybrané odbory v rámci účetnictví

a řídící kontroly

 audit procesu soudních řízení na Krajském úřadě Zlínského kraje na odboru právním a

Krajském živnostenském úřadu a dotčených věcně příslušných odborech

 následný audit přijetí a účinnosti nápravných opatření z provedených auditů u všech

dotčených odborů Krajského úřadu Zlínského kraje

 audit odpisování dlouhodobého majetku na Krajském úřadě Zlínského kraje na odboru

Kancelář ředitele, odboru ekonomickém a dalších věcně příslušných odborech

 audit vybraných výdajů z rozpočtu Zlínského kraje na odboru strategického rozvoje kraje



4. Závěr

 Úkolem auditora je určit pravdivě co je a co není a zajistit, aby to co je bylo správně

sděleno.

 Společnou metodikou pro všechny auditory je dosahování rozumných závěrů na základě

odůvodněných předpokladů.

 Pokud měl auditor objektivní informace, pokud je objektivně zhodnotil, pokud vyvodil

správné závěry, pokud navrhl doporučení, která konzultoval s auditovanými, má

oprávněnou naději očekávat, že nezjistí závady systémové, ale pouze takové, které

spočívají v nedodržování určitých dílčích postupů, zaviněné lidským faktorem.

 Auditorský proces můžeme považovat za úspěšně ukončený až tehdy, jestliže auditovaná

činnost probíhá bez systémových nedostatků a jen s úměrnými a ovládanými riziky.

Až teprve v této fázi auditor sklízí zasloužené ovoce své práce. 



Děkuji za pozornost.

Dana Mitaczová, Ing.

Odbor interního auditu  a kontroly KÚ ZK

tel: 577 403 590, e-mail: dana.mitaczova@kr-zlinsky.cz


