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• MĚSTO UHERSKÝ BROD

• Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod

• www.uherskybrod.cz

• Ing. Kamil Válek, tajemník městského úřadu

• Ing. Ludmila Kostelníková, interní auditorka

• 145 zaměstnanců

• 2 interní auditorky

• 17 příspěvkových organizací + 2 obchodní společnosti

Soutěžní návrh předkládá…



• Sankce neplatnosti smlouvy nastává, není-li smlouva 

uveřejněna do tří měsíců od uzavření smlouvy, nebo není-li 

chybně uveřejněná smlouva opravena ve stejné lhůtě.

Sankce…

• Zavedení průběžného monitoringu a auditingu za účelem 

poskytování přiměřeného ujišťování…

Řešení…



Změna…



(1) Auditing je součástí komplexního procesu průběžného ujišťování

• Popis rizika: Samotný průběžný monitoring nebo průběžný auditing, bez 
vazby na průběžné ujišťování by svého cíle nemohl nikdy dosáhnout. 
Rizikem celého systému je právě nedostatečné organizační zajištění.

• Opatření: „Precizní“ organizační nastavení celého systému, vůle vedení 
organizace tyto procesy mít, a jejich důsledné dodržování.

(2) Limity SW nástrojů

• Popis rizika: SW nástroje průběžného monitoringu jsou schopné 
vyhodnotit jen ta rizika, k nimž existují relevantní data, a která je možné 
vyhodnocovat algoritmicky. Je tedy je či není kontrolováno.

• Opatření: Průběžný monitoring není koncipován jako jediný nástroj 
odtržený od zbytku systému. Při zavádění průběžného monitoringu je třeba 
si uvědomit, co všechno tento nástroj pokryje. Rizika, která pokrýt 
nemůže, je třeba kontrolovat jinak.

Rizika…



(3) Správné vyhodnocení dopadů nedostatků identifikovaných 

SW nástrojem

• Popis rizika: SW nástroj nesprávně či nedostatečně vyhodnocuje 

dopad identifikovaného rizika a tím částečně znevěrohodní nebo 

komplikuje napravení případných nedostatků.

• Opatření: Tvůrci SW nástrojů by měli úzce spolupracovat s 

odborníky v dané právní oblasti tak, aby tyto nástroje správně 

vyhodnocovaly dostupná data a svým uživatelům poskytovali 

pravdivé, přesné a užitečné informace.

Rizika…



Ukázka…



Ukázka…



Ukázka…



Ukázka…



VHODNÉ NÁSTROJE

+ SPRÁVNÉ PROCESY

+ KVALITNÍ LIDÉ

= FUNKČNÍ CELEK

Závěr…



Ing. Kamil Válek

tajemník Městského úřadu Uherský Brod

kamil.valek@ub.cz

Děkuji za pozornost…

Dotazy?


