
 

 

 

Upozornění, připomínky, komentáře a doporučení 

 k zaslané verzi paragrafového znění  

nového zákona o řídícím a kontrolním systému ve veřejné správě 

Sekce veřejné správy  

při Českém institutu interních auditorů,  

resp. Českého institutu interních auditorů 
 

I. Klíčové připomínky k oblasti nezávislosti interního auditu 

1. § 32, odst. 1 – upozorňujeme, zejména pro územně samosprávné celky, na nevhodně 

nastavenou organizační podřízenost dle definice „výkonného orgánu“. Organizační 

zařazení interního auditu by mělo být pod tou osobou, která nominuje (navrhuje) 

vedoucího interního auditu dle § 38 (ministr, ředitel krajského úřadu, starosta atd.), 

2. § 38, odst. 1 – upozorňujeme na velmi nedostatečné definovaní potřebného stanoviska 

dalšího subjektu pro jmenování do funkce vedoucího interního auditu“, nezbytné je určit, 

že dané stanovisko musí být přechozí, kladné a písemné (viz obdobný text v rámci odst. 

2), 

3. § 39 odvolání vedoucího útvaru interního auditu – upozorňujeme, že zcela vypadlo 

poskytnutí stanoviska jako pro jmenování dle § 38, dle uvedeného textu stačí pro 

odvolání ten, kdo je příslušný k jeho jmenování a již ne ten, kdo poskytl případné nutné 

stanovisko (kontrolní výbor PS PČR, dozorčí orgán, výbor regionální rady), 

4. § 39, odst. 2, písm. c) – upozorňujeme, že takto definovaný důvod odvolání jde proti 

odpovědnosti vedoucí útvaru interního auditu, jelikož odpovídá za výsledky, z toho 

důvodu výsledky vždy ovlivňuje, a to zejména z pozitivního hlediska, na druhou stranu 

by bylo důvodem pro odvolání, kdyby záměrně skrýval identifikovaná zjištění obsahující 

selhání auditované činnosti/procesu/systému nebo nesrovnalosti. 

 

II. Klíčové připomínky k oblasti interního auditu 

5. § 31, odst. 4, resp. § 35, odst. 3 - mezinárodní auditní standardy – upozorňujeme, že 

nejsou mezinárodní standardy pro výkon interního auditu v zákoně specifikovány, 

doporučujeme přesně tyto standardy specifikovat obdobně jako v zákoně č. 93/2009 Sb., 

o auditorech a o změně některých zákonů, v platném znění, a to Mezinárodní Standardy 

pro profesní praxi interního auditu, 

6. V předloženém návrhu je vynechána možnost spolehnutí se na práci jiných auditních 

služeb (útvarů interních auditů), resp. možnost zavedení 

centralizovaného/decentralizovaného modelu interního auditu, resp. blíže 

specifikované odpovědnosti a pravomoci centrálního útvaru interního auditu. v této 

souvislosti je určitě nutné rovněž definovat, od jaké výše Kč a počtu zaměstnanců 

organizační složky státu (další veřejné instituce) je interní audit opodstatněný přímo na 

příslušné organizační složce státu a není vhodné, aby byl zajišťován z úrovně správcem 

kapitoly, resp. správce veřejného rozpočtu, 

7. § 40 – upozorňujeme, že v návrhu je uvedeno, že interní audit je vykonáván v celém 

rozsahu poskytované finanční podpory, a to i v případě, že je podpora poskytována 

současně z finančních prostředků státu nebo územního samosprávného celku, z tohoto 

pohledu je nejasné uplatnění různých pohledů rozpočtových pravidel dle zákona č. 

218/2000 Sb. a 250/2000 Sb. Jakým způsobem budou předávány informace a jak lze řešit 

zjištěné nesrovnalosti. Jakým způsobem bude tato činnost vykazována, řešena a případně 



 

 

i financována. Pokud bude zavedeno spolehnutí se na práci jiného, měli by se 

poskytovatelé na kontrole dohodnout a zahrnout ji do podmínek poskytnutí. 

Doporučujeme dát toto jako možnost (ne povinnost), a to pokud se poskytovatelé předem 

dohodnou o zajištění  tohoto interního auditu z jedné úrovně a výměně informací o 

výsledku, přičemž na druhé straně tím nemůže být omezeno právo poskytovatele provést 

svůj interní audit. Obdobná připomínky i k § 20,  

8. § 31 odst. 1 – z uvedeného textu vyplývá, že funkci interního auditu jsou povinni zřídit 

všechny orgány dle písm. a) a b), s výjimkou dle odst. 2, přičemž u „organizačních složek 

státu, které nejsou správci kapitoly státního rozpočtu, státních příspěvkových organizací, 

příspěvkových organizací územních samosprávných celků“ není jasné, jak je to, návrh 

zákona to nijak neřeší, je nutné stanovit, jakým způsobem bude zajišťován interní audit, 

resp. zda tato služba může být zajišťována z úrovně jiného orgánu (nadřízeného), zejména 

není jasné, jak by to mělo být u statutárních měst územně členěných. 

9. Doporučujeme zejména pro v návrhu definované orgány jako „správce veřejného 

rozpočtu“ určit, že interní audit musí být zabezpečen útvarem interního auditu, a zároveň 

určit minimální personální obsazení, včetně určení tohoto personálního obsazení i 

s ohledem na zajišťování interního auditu centrálně, tj. i pro jiné „podřízené“ organizace,  

10. § 37, písm. b) – upozorňujeme, že je potřeba výkon interního auditu provázat i na výkon 

dle současného zákona o finanční kontroly, příp. výkon jiných auditních činností dle 

zákona o finanční kontrole, 

11. § 51 – doporučujeme, aby okamžik ukončení interního auditu byl přehodnocen, např. 

doručením (předáním) zprávy auditované osobě, případně i samotném vydáním zprávy 

od útvaru interního auditu, 

12. § 50 – upozorňujeme, že dle získaných zkušenosti je potřeba § 50 významně přepracovat, 

např.: 

§ 50 

Zpráva o auditu 

   (1) Auditní orgán je povinen vyhotovit návrh zprávy o auditu a tento písemný návrh předat 

auditované osobě. Zároveň je povinen s tím to návrhem seznámit příslušnou auditovanou 

osobu. Auditovaná osoba je oprávněna ve stanovené lhůtě zaujmout k návrhu zprávy 

písemné stanovisko. Lhůta k zaujetí stanoviska určená interním auditorem nesmí být kratší 

než 5 pracovních dní. Součástí stanoviska auditované osoby je návrh opatření k nápravě 

zjištěného stavu, pokud jsou zjištěny nedostatky, včetně termínů jejich realizace. 

   (2) Auditní orgán po uplynutí lhůty dle odst. 1 nebo po doručení stanoviska auditovanou 

osobou, vyhotoví zprávu o auditu. Nedílnou součástí zprávy o auditu je případné stanovisko 

auditované osoby a zdůvodnění případné neakceptace stanoviska ze strany auditního orgánu.  

   (3) Auditní orgán je povinen zprávu z auditu předat v písemné podobě auditované osobě a 

dále informuje výkonný orgán o výsledku z provedeného interního auditu. 

   (4) Auditovaná osoba je povinna písemně informovat auditní orgán o průběhu plnění 

opatření, včetně termínů plnění, a to ve lhůtě stanovené ve stanovisku k auditní zprávě. 

   (5) Vedoucí útvaru interního auditu je povinen informovat výkonný orgán o průběhu plnění 

přijatých opatřeních auditovanou osobou.  

  



 

 

III. Další připomínky a doporučení k internímu auditu 

13. § 30 cíle interního auditu – upozorňujeme, že v rámci vymezených cílů interního auditu 

chybí ochrana veřejných prostředků a informací, resp. aktiv daného orgánu (viz § 9, odst. 

1, písm. d) a mezinárodní standardů), 

14. § 35 – nevnímáme jako vhodné omezit audity realizované interním auditem jen na audity 

systému a audity operací – analogie s audity SF EU nelze, dle našeho názoru, bez dalšího 

převzít, realita výkonu interního auditu v celé veřejné správě vyžaduje širší spektrum 

auditů (např. např. na „finanční“, „výkonů“, „shody“ a „informačních technologií“), a to 

s ohledem na vyhodnocení rizik příslušného orgánu, který se vyvíjí v čase, 

15. § 38 odst. 4 – doporučujeme stanovit, že vedoucí útvaru interního auditu může být 

příkazcem operace pro operace související s výkonem interního auditu, 

16. § 42 – upozorňujeme, že současné znění neumožňuje operativně zařazených auditů 

(mimořádných auditů, případně jiných doplňkových auditů), doporučujeme popsat 

možnost zařazení těchto auditů vedoucím útvaru interního auditu po odsouhlasení 

případně od schvalovatele plánu auditu, 

17. § 36, odst. 2 – doporučujeme upravit povinnost zajistit prohlubování znalostí ne na 

úrovni „výkonného orgánu“ dle současné definice, ale na úrovni vedoucí orgánu 

příslušného orgánu, 

18. § 34 odst. 4) – upozorňujeme, že výbor pro audit je dle daného textu poradním orgánem, 

např. u ÚSC rady, ale není nijak upraven vztah těchto tvou orgánů, jak spolu budou 

komunikovat / výbor informovat o své činnosti a činnosti útvaru interního auditu – 

poradní výboru má jen zastupitelstvo, rad může dle příslušného zákona zřídit jen komise, 

19. § 40, odst. 5 – doporučujeme uvádět plný termín „interní audit“, 

20. § 41 audit zahraničních prostředků – upozorňujeme, že není jasné s ohledem na uvedení, 

že vykonává tento subjekt „audit systému“ a „audit operací“ jaké všechny postupy dle 

tohoto zákona musí pro tuto činnost zabezpečit, resp. jaké § s ohledem na to musí 

naplňovat, resp. zda nějaký, minimálně by měl být odkaz na Statut (§ 33), vzdělávání (§ 

36), plánování (§ 42), práva a povinnosti auditovaných osob (§ 49) a interního auditora (§ 

47 a 48) a výstupy auditu (§ 50), 

21. § 42 – doporučujeme zařadit i každoroční revizi (aktualizaci) auditní strategie, 

22. § 44 odst. 1) – upozorňujeme, že není řešeno, kdo toto pověření bude podepisovat, přímo 

vedoucí útvaru interního auditu nebo někdo jiný (výkonný orgán, což dle definice u 

některých orgánů nebude možné), 

23. § 45 – kdo se myslí auditním orgánem konkrétně (orgán veřejné správy nebo útvar 

interního auditu) a z čeho se budou případné přizvané osoby platit, 

24. § 44, odst. 2 – není jasné, zda audit, resp. interní audit dle tohoto zákona, musí vykonávat 

jen zaměstnanci daného orgánu veřejné správy, zároveň doporučujeme upravit možnost 

výkonu interního auditu ve spolupráci s jiným subjektem na smluvním základě 

(cosourcingu), 

25. § 49, písm. c) – zpráva o přijetí (stavu) opatření by měla být na základě doporučení 

auditu, 

26. § 57 – doporučujeme doplnit přechodné ustanovení o možnosti do určitého času (např. 2 

let) získat potřebnou kvalifikaci dle § 37 písm. c) pro jmenované vedoucí útvarů 

interního auditu dle zákona o finanční kontrole. 
  



 

 

IV. Klíčové připomínky k dalším oblastem zákona 

1. v návrhu zákona, v části II, není jasně stanoveno, zda je možné podpisy při schvalovacích 

postupech nahradit schválení v počítačových systémech (běžná schvalovací praxe 

v rámci daného workflow), 

2. v návrhu zákona není nijak upravena spolupráce mezi kontrolními a auditními orgány, 

výměna a informování o plánech, výsledcích a jiné dokumentace (viz současně platný 

právní předpis), 

3. §10 odst. 1, resp. odst. 2 – upozorňujeme, že funkce správce rozpočtu byla dle 

současné praxe klíčovou a z tohoto pohledu bychom doporučili funkci „správce 

rozpočtu“ povinně zachovat, příp. minimálně pro definované „správce veřejného 

rozpočtu“, resp. dle upravené definice pro „orgány veřejné správy“, 

4. Upozorňujeme na nedostatečně nastavenou osobní odpovědnost za politická rozhodnutí, 

která jsou v rámci jednotlivých orgánů (odpovědnost politiků) a s tím související 

manažerská odpovědnost (limity ručení),  

5. § 5 odst. 1 – výkonný orgán ÚSC je rada, která nemá žádné přímé podřízené, je to 

politický orgán.  

6. § 5 odst. 3 – jaké standardy jsou na mysli, toto je nutné přesně specifikovat, případně 

minimálně v prováděcím předpisu a důvodové zprávě, 

7. § 6 – upozorňujeme, že v zejména územně samosprávných celků ke v návrhu definovaný 

výkonný orgán kolektivní orgán = rada kraje nebo obce (města), tedy nemá své přímo 

podřízené zaměstnance (hejtman, starosta, ani radní nemá podřízeného ředitele 

krajského úřadu nebo vedoucího odboru), 

8. ·§ 10, funkce hlavního účetního – v návrhu není řešeno pozice hlavního účetního 

z pohledu postavení v organizaci, tj. mělo by dojít k posílení funkce hlavního účetního 

do pozice vedoucího pracovníka, včetně je nutné stanovit zastupitelnost této funkce 

(zástupce), 

9. § 11, odst. 2, písm. b) identifikace, hodnocení a řízení rizik – tato činnost by neměla 

být provázaná nejen na činnost příkazce operace, a to ve smyslu finančním operací, ale 

jako jeden prvek řídícího a kontrolního systému bez ohledu na finanční operace, z tohoto 

pohledu by bylo vhodnější identifikaci, hodnocení a řízení rizik uvést jako hlavní cíl již 

v rámci § 9, odst. 1, v tomto smyslu pojímají řízení rizik i mezinárodní standardy (IIA, 

COSO), které jsou dle návrhu zákona závazné, 

10. § 16, odst. 2, písm. b) – upozorňujeme, že současný text limitovaný rozpočtový závazek 

dává plně na roveň individuálními rozpočtovému závazku, přičemž limitovaný 

rozpočtový závazek by měl být využíván jen ve výjimečných a přesně vydefinovaných 

případech, stejně tak jako v současné době „limitované přísliby“, 

11. § 17 odst. 3 – upozorňujeme, že je stanovena opětovně kolektivní odpovědnost - není 

jasně stanoveno, po kom a jak bude možno vymáhat škodu. Chybí zde věta, že v tomto 

případě je pak příkazce operace zproštěn odpovědnosti za uskutečnění této činnosti, 

12. § 26 – 28 Správní delikty – upozorňujeme, že není určeno, kdo výše uvedené pokuty 

může ukládat, zda přímo orgán veřejné správy, kde k danému porušení, resp. správnímu 

deliktu nebo přestupku, došlo, nebo zda jen Ministerstvo financí na základě podnětu. 

Podle jakého zákona bude postupováno v případě správního deliktu. Dále je nutné 

vyjasnit, komu se bude platit pokuta, čí příjem to bude a kdo bude odvolací orgán. 

Zejména je klíčové, zda zjištění interního auditu zakládají možnost udělit pokutu na 

základě daných správných delikt a přestupků, což by narušovalo smysl vykonávání 

interního auditu dle jeho definice. 
  



 

 

V. Další připomínky a doporučení k dalším oblastem zákona 

13. V návrhu zákona, v části II, doporučujeme upřesnit co je schvalovacím postupem a co 

postupem kontrolním – např. § 19 odst. 1 písm. c) a d) – zde popsané postupy 

představují v praxi činnosti nutné pro schválení platby, 

14. název zákona – upozorňujeme, že v názvu i v textu jsou používány dva různé tvary 

„řídicí“ x „řídící“, doporučuji sjednotit na „řídící“. 

15. doporučujeme na místo „řídící a kontrolní systém“ zavést pojem v praxi používaný 

„vnitřní řídící a kontrolní systém“, 

16. § 1, písm. a) - zavádí nově pojem „správce veřejného rozpočtu“ jako legislativní zkratku 

pro vymezené orgány veřejné správy, který je matoucí v souvislosti s podobnými pojmy 

dle rozpočtových pravidel (správce kapitoly, správce programu aj.) i tohoto zákona 

(správce rozpočtu). Možná přesnější pojem by mohl být dosud používaný „orgán veřejné 

správy“ a pro ostatní organice v návrhu používaný „další veřejné instituce“, 

17. § 2 písm. f) – do příslušné definice by se měly být zahrnuty i nedostatky spojené 

s příjmy, 

18. § 4 - pokud tento návrh zákona se snaží sjednotit postupy v řízení, je nutné jasně 

vydefinovat, co to zásada přiměřenosti je, co do ní bude všechno patřit – konkrétní 

náklady apod. a hlavně, jakým způsobem ji budu počítat, případně toto určit v rámci textu 

prováděcího předpisu.  

19. § 16, odst. 4 – upozorňujeme, že „souhrnný“ závazek není v návrhu definován, 

20. § 16, odst. 5 – upozorňujeme na nevhodné omezení víceletých rozpočtových závazku jen 

na oblast, kdy jiný právní předpis toto umožňuje, 

21. § 19, odst. 5 – dle uvedeného textu se omezení pro výkon kontrol týká jak „dokladových 

kontrol“, tak i „kontrol na místě“, z tohoto pohledu je nutné zvážit aplikaci tohoto 

ustanovení v praxi (dopad na personální zajištění této činnosti v jednotlivých orgánech 

včetně případného navýšení pracovníků). Oddělení je klíčové pro kontrolu na místě po 

jejím vyúčtování a vypořádání. 

22. § 21, odst. 1 – doporučujeme zavést spíše pojem „certifikační orgán“ namísto „platební 

agentury“ dle terminologie evropské legislativy, 

23. § 21, odst. 3 – doporučujeme doplnit pověření i na základě vnitřního předpisu. 

 


