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I. Předmět dokumentu
Operační plán na rok 2010 (dále jen „OP 2010“) je vypracován na základě článku 4
Dohody o spolupráci mezi MF a ČIIA uzavřené dne 13.6.2008 (dále jen „dohoda“). OP 2010
obsahuje strategické cíle, zaměření k jejich naplňování a úkoly zajišťující koordinované
naplňování závazků zaměřených na vytváření vzdělávacích projektů pro veřejnou správu,
osvětovou činnost k prohlubování povědomí o interním auditu, finančním řízení a kontrole ve
veřejné správě a další záležitosti vymezené dohodou.
II. Východiska
OP 2010 vychází z potřeby zabezpečit účinnou podporu orgánům a organizacím veřejné
správy při zvyšování hodnoty jejich odborného potenciálu a při zkvalitňování
zabezpečovaných veřejných služeb a při hospodaření s veřejnými zdroji, vyčleněnými
k tomuto účelu.
Hlavní záměry jsou obsaženy především v:
Koncepci kontrolního systému v České republice se zaměřením na finanční kontrolu, která
je základním programovým dokumentem pro zdokonalování řídících a kontrolních
systémů na všech úrovních veřejné správy (usnesení vlády č. 1570/2005)1,
Akčním plánu plnění priorit a cílů Národní strategie na ochranu finančních zájmů
Evropských společenství v České republice (usnesení vlády č. č. 1275/2008)2.
III. Strategické cíle a zaměření k jejich naplňování
Hlavní záměry dokumentů uvedených v části II tohoto dokumentu jsou konkretizovány
ve Strategii činnosti sekce veřejné správy ČIIA a krocích k jejímu naplnění pro období 2009 –
2013, projednané Radou dne 8. 9. 2009 (dále jen „strategie“).
Podle části IV strategie musí být sekce veřejné správy aktivním účastníkem procesu
zdokonalování úrovně výkonu interního auditu ve veřejné správě ČR. Pro splnění tohoto cíle
MF a ČIIA ve spolupráci zaměří svou iniciativu zejména na:
zajištění inovace programů stávajících forem vzdělávání veřejných auditorů, které budou
reagovat na změny v legislativním rámci řídícího a kontrolního systému veřejné správy
ČR,
vytvoření komplexního kvalifikačního programu vzdělávání pro veřejné auditory od
nejnižší odbornosti až po nejvyšší auditorské manažerské pozice, zajištění jeho realizace,
1

Čl. 79 a čl. 80 o strategických cílech pro zajištění přípravy na plnění programů k posilování stávajících
a zavádění nových řídících a kontrolních mechanismů v systému PIFC v oblastech vývoje certifikace profese
„interní auditor veřejné ho sektoru“ a vypracování a zavedení systému hodnocení programu pro zabezpečení
a zvyšování kvality interního auditu ve veřejném sektoru (PIFC – rozuměj řídící a kontrolní systém veřejné
správy).
2

Srovnej komponentu č. 4.26 v příloze 2 Akčního plánu týkající se sestavení plánu vzdělávání v oblasti ochrany
finančních zájmů ES na základě zhodnocených potřeb a priorit (organizace seminářů, publikování školících
materiálů apod.), a to též ve spolupráci s Českým institutem interních auditorů.
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včetně vypracování a zavedení systému jednotné certifikace veřejných auditorů, a včetně
zásad pro jeho uznávání dosavadního průběžného vzdělávání
začlenění potřeb profesního rozvoje veřejných auditorů v ČR do vzdělávací činnosti ČIIA.
Podle části III strategie se sekce veřejné správy ČIIA musí stát centrem výměny
mezinárodních zkušeností z výkonu interního auditu ve veřejném sektoru po celém světě.
Pro splnění tohoto cíle MF a ČIIA ve spolupráci případně i s jinými orgány veřejné správy
zaměří svou iniciativu na rozšíření vzdělávacích aktivit v oblasti finančního řízení a kontroly.
Tato podpora pro zajištění dlouhodobého profesního rozvoje pracovníků orgánů státu,
územních samosprávných celků a jiných veřejných institucí bude zaměřena zejména na vývoj
a nabídku vzdělávacích projektů v oblasti:
primárního systému dohledu (kontrolních mechanismů) v systému PIFC, zajišťovaného v
odpovědnosti managementu,
systému prevence a boje proti nesrovnalostem, podvodům, korupci a jiným protiprávním
jevům v systému PIFC (ochrana veřejných aktiv a dobrého jména).
IV. Úkoly Operačního plánu 2010
Přehled úkolů OP 2010 k realizaci zaměření za účelem postupného naplňování cíle podle
části IV strategie je obsažen v příloze 1.
Přehled úkolů OP 2010 k realizaci zaměření za účelem postupného naplňování cíle podle
části III strategie je obsažen v příloze 2.
Schéma vytvoření komplexního kvalifikačního programu vzdělávání pro veřejné auditory
od nejnižší odbornosti až po nejvyšší auditorské manažerské pozice je obsažen v příloze 3
Harmonogram úkolů OP 2010 obsažených v příloze 1 a 2 tvoří přílohu 4.
V. Zajištění plnění
Realizaci zaměření za účelem postupného naplňování strategického cíle obsaženého ve
strategii zajistí odbor Kontrola MF a přípravný výbor (později pak výbor) sekce veřejné
správy ČIIA ve spolupráci případně i s jinými ostatními orgány veřejné správy. Každá strana
dohody (MF a ČIIA) určí v souladu s článkem 5.1 nejméně dva zástupce do stálé společné
monitorovací skupiny MF a ČIIA k zajištění průběžného dohledu nad vývojem vzdělávacích
projektů a k eliminaci rizika nekoordinovaného postupu při zajišťování úkolů.
Vývoj a realizaci vzdělávacích projektů zabezpečí partneři dohody prostřednictvím
vzdělávacích komisí v úzké spolupráci s odbornými poradci pro příslušnou oblast a
v součinnosti s kanceláří ČIIA a pod dohledem monitorovací skupiny. Tato skupina se bude
scházet nejméně jedenkrát pololetně, stručně zhodnotí stav plnění úkolů a podá na jednání
přípravného výboru (výboru) sekce veřejné správy ČIIA , informaci. Na toto jednání přizve
ředitelku odboru Kontrola MF a prezidenta ČIIA. V případě potřeby mohou schůzku společné
monitorovací skupiny MF a ČIIA iniciovat ředitelka odboru Kontrola MF, prezident ČIIA,
přípravný výbor (výbor) sekce veřejné správy ČIIA nebo kterýkoliv člen této monitorovací
skupiny.
OP 2010 zveřejní MF a ČIIA na svých internetových stránkách.
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