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Abstrakt 

       Profese interního auditora ve ve�ejné správ� �R je ve srovnání se sv�tem relativn� mladá. 
�eský institut interních auditor� p�sobí od b�ezna r. 1995 a sekce ve�ejné správy byla 
p�i�len�na až v r. 2002, od ú�innosti zákona �. 320/2001 Sb., o finan�ní kontrole. 

�innost auditor� je výrazn� spojena s ve�ejným zájmem, �emuž také odpovídá zvýšená úrove�
její regulace. To p�irozen� klade vysoké nároky na interní auditory p�i vstupu do profese a dále 
na udržování, prohlubování a rozši�ování znalostí po celou dobu poskytování auditorských 
služeb. 

Zám�rem mé bakalá�ské práce je p�edstavení profese interního auditu v organiza�ní složce státu 
a zd�razn�ní jeho role v moderním pojení. V souladu s nejnov�jšími sv�tovými trendy interní 
audit poskytuje ujišt�ní o tom, že organizace si je v�doma rizik, kterým je vystavena  
a zvládá je. 

Poslání profese interního auditu je najít cestu, jak zvyšovat a chránit hodnotu organizace tím, 
že poskytuje objektivn� ujiš	ovací služby založené na vyhodnocení rizik, kvalifikovaném 
poradenství a p�ináší porozum�ní podstat� v�ci. 

Má-li však být interní audit pro organizaci smysluplný, musí být vytvo�eny podmínky pro 
nezávislé, objektivní ujiš	ovací a poradenské služby, zam��ené na p�idávání hodnoty  
a zdokonalování proces� v organizaci. 

Klí�ová slova 

Interní audit ve státní správ�
Vnit�ní kontrolní systém 
�ízení rizik 
�eský institut interních auditor�
Organiza�ní složky státu 
Katastrální ú�ad pro Plze�ský kraj 
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Abstract 

       The profession of the internal auditor in the public administration of the Czech republic  
is compared with the world relatively young. The Czech Institute of Internal Auditors has been 
operating since march 1995 and the section of public administration was affiliated in 2002, 
from the effective date of Act No. 320/2001 Coll., on financial control.  

The activity of the auditors is significantly associated with the public interest, which also 
corresponds to the increased level of its regulation. This naturally places high demands  
on internal auditors at the entry into the profession and further on maintaining, deepening  
and broadening of knowledge throughout the provision of audit services.  

The intention of my bachelor work is the performance of the internal audit profession  
in the organizational unit of state and emphasize his role in the modern concept. In accordance 
with the latest trends in the world of internal audit provides assurance, that the organization  
is aware of the risks to which it is exposed to and manages them. 

The mission of the internal audit profession is to find a way, how to increase and protect  
the value of the organization by providing objective assurance services based on risk evaluation, 
qualified advice and brings understanding of the essence of things.  

That was an internal audit for the organization meaningful, they must be created the conditions 
for an independent, objective assurance and consulting services aimed at adding value  
and improving processes in the organization. 

Key words 

Internal auditing in state administration 
Internal control system 
Risk management 
Czech Institute of Internal auditors 
Organizational units of state 
Cadastral Office for the region Pilsen 
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1  Úvod 

       Titul bakalá�ské práce ve zn�ní „interní audit ve státní správ�“, s podtitulem „organiza�ní 
složky státu“, jsem zvolit s jasným východiskem – tém�� deset let pracuji v útvaru interního 
auditu v Katastrálním ú�adu pro Plze�ský kraj a tato problematika odpovídá náplni pracovní 
�innosti mého služebního pom�ru. 

Zprvu se krátce zmíním o sv�tové historii interního auditu, výrazn�jší prostor v�nuji �eskému 
institutu interních auditor�, z.s., jehož p�sobení je od po�átku spojeno s interním auditem  
ve ve�ejné správ� �R. 

Výkonní interní audito�i se p�i své práci, která se m�že stát i posláním, �ídí mezinárodním 
rámcem profesí praxe interního auditu. Jejich �innost vymezuje statut, definice a etický kodex 
interního auditu a upravují zejména závazné sm�rnice ve form� standard�, které v textu 
bakalá�ské práce vícekrát cituji. 

Nezbytným p�edpokladem pro napln�ní podstaty profese interního auditora je nezávislost, které 
musí odpovídat i organiza�ní za�len�ní útvaru ve struktu�e ú�adu. P�idaná hodnota spo�ívá 
v úloze p�i analýze a �ízení rizik a zdokonalování vnit�ního kontrolního systému. 

Vysoký stupe� kompetentnosti v poskytování auditorských služeb je zajišt�n trvalým 
vzd�láváním, které m�že být osv�d�eno úrovn�mi certifikace interního auditora ve ve�ejné 
správ�. 

Právní rámec tvo�í zejména zákon �. 320/2001 Sb., o finan�ní kontrole, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis� a provád�cí vyhláška �. 416/2004 Sb. Tou jsou mj. definovány i postupy výkonu 
finan�ních kontrol v oblasti ve�ejných p�íjm� a výdaj�. 

Ur�itý prostor také v�nuji rozhodovacím metodám ve vztahu k výb�ru prov��ovaného vzorku  
a k posuzování auditovaného p�edm�tu.  

V záv�re�né �ásti umožním nahlédnout „pod pokli�ku“ p�i tvorb� konkrétní auditorské zprávy, 
jejíž obsah je upraven pro publika�ní zám�r a odpovídá zásad� d�v�rnosti. 

V��ím, že má bakalá�ská práce bude p�ínosem nejen pro zájemce o profesi  
interního auditora ve státní správ� a že se po jejím p�e�tení budete cítit obohaceni. 



2�
�

2  Pojetí a vymezení interního auditu 

2.1  Historie interního auditu1

       Prap�vodní úkol interního auditu (dále jen IA) spo�íval v posílení slabého vnit�ního 
kontrolního prost�edí ve spole�nostech výkonem kontrol k napln�ní cíl�. P�i soudobé 
terminologii by se spíše jednalo o controlling.2 Postupem �asu se stávaly všechny procesy ve 
spole�nostech složit�jšími a výkon samotných kontrol p�echázel na nižší organiza�ní stupn�. 

IA se tedy zam��il na fungování jednotlivých kontrolních mechanism�. Jeho systémové 
uplat�ování souvisí s nástupem elektrifikace a montážních linek.3

Ve velkých spole�nostech dochází k decentralizaci pravomocí a odpov�dností. Datum 24.10.  
r. 1929, kdy padla Newyorská burza, znamená za�átek velké hospodá�ské krize. V souvislosti 
s pozd�jším schválením zákon�4 se interní audito�i zam��ovali na finan�ní a ú�etní informace. 

2.2 Institucionalizace interního auditu 

       Interní audito�i udržovali mezi sebou neformální kontakty, což vedlo k uznání samostatné 
profese v r. 1941, kdy byl založen Institut interních auditor� v New Yorku, v sou�asnosti se 
sídlem v Altamonte Springs na Florid�. Posláním této instituce bylo vytvá�et a udržovat 
profesionální právní rámec IA, propagovat profesi, po�ádat školení a setkávání.5

Již od r. 1947 bylo možné skládat auditorské zkoušky i z jiných obor�, vedle obligátních 
z financí a ú�etnictví. Došlo tedy k posunu od p�edm�tu prov��ování, který je dnes doménou 
externích auditor�. 

V r. 1977 byl v USA p�ijat zákon o zahrani�ních korup�ních praktikách6, který byl mj. odpov�dí 
na aféru Watergate.7

V r. 1982 vznikla Evropská konfederace institut� interního auditu, s cílem podpory evropských 
institucí IA v rámci Evropského hospodá�ského spole�enství, nyní se sídlem v Bruselu. Mezi 
hlavní sou�asné úkoly konfederace pat�í podpora p�i certifikaci profesionálních interních 
auditor� z �lenských zemí Evropské unie. 

���������������������������������������� �������������������

1�SCHRÁNIL, Pavel, TVRDO�, Josef, Externí a interní auditing, Vysoká škola finan�ní a správní, 
Praha, 2010, s. 32 a 33. 
2 Controlling je p�sobení na chod organizace vedoucí ke stanoveným cíl�m. 
3 Odpovídá druhé vln� pr�myslové revoluce. Interní audit se za�al prosazovat v USA od pol. 30. let. 
4 Zákon o cenných papírech byl p�ijat v USA r. 1933 a zákon o burzách o rok pozd�ji. 
5 SCHRÁNIL, Pavel, TVRDO�, Josef, Externí a interní auditing, Vysoká škola finan�ní a správní, 
Praha, 2010, s. 32-35. 
6 Pro americké spole�nosti se stalo nezákonné korumpovat zahrani�ní ú�edníky.  
7 Protikorup�ní seminá�-shrnutí jednání, Transparency International �R, Hrzánský palác Praha [online], 
9.10. 2015, s. 4 [cit. 25.11. 2017]. Dostupné na World Wide Web: 
�https://www.transparency.cz/protikorupcni-seminare-ceske-republiky-a-korejske-republiky/	. 
Z hlediska ú�etnictví souvisí se spravováním tajného fondu, ur�eného k výdaj�m na diskreditování 
konkuren�ní politické strany. 
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2.3  Model COSO 

       Národní komise proti podvodným finan�ním zprávám p�i senátu Kongresu USA 
publikovala v r. 1992 metodiku Vnit�ní kontrolní systém-Integrovaný rámec, pod názvem 
COSO8, kterým vymezila do té doby neur�itý p�edm�t systému.9

Model COSO není jediný definovaný rámec vnit�ních kontrol. Známý je kanadský model 
CoCo10 nebo doporu�ení tzv. Cadburyho komise.11

Vnit�ní kontrola modelu COSO p�edstavuje odpov�dnost vrcholových orgán� spole�nosti za 
dodržování relevantních právních norem, pravidel 3E12 a za v�rohodnost finan�ních  
a ú�etních výkaz�.13

Kontrolní proces modelu COSO má tyto základní prvky:14

1. vnit�ní kontrolní prost�edí 
2. analýza a �ízení významných rizik 
3. �innosti vnit�ního kontrolního systému 
4. kvalita a tok informací a komunikace 
5. dohled nad kontrolním systémem 

ad 1 
Kontrolní prost�edí je nejd�ležit�jší prvek systému a odpovídá riziku p�irozenému. P�edstavuje 
zejména nastavení organiza�ní struktury, stanovení pravomocí a odpov�dností zam�stnanc�, 
míru integrace výkonu kontroly do organiza�ních složek, etické hodnoty, rozvoj zam�stnanc�  
a další. 

ad 2 
Hodnocení rizik je kontinuální vícestup�ový proces, který musí reagovat za zm�nu vnit�ních  
a vn�jších podmínek pro stanovování zám�r� a cíl� organizace. 

ad 3 
Výkon kontroly p�edstavuje �innosti na všech organiza�ních úrovních a ve všech funkcích  
a odpovídá riziku kontrolnímu. 

ad 4 
Míra informovanosti v organizaci je závislá na volb� komunika�ních prost�edk� a jejich 
výkonu. Vedle vnit�ní komunikace probíhá i vn�jší s t�etí stranou. 

ad 5 
Monitorování vnit�ního kontrolního systému je z hlediska frekvence pr�b�žné kontinuální nebo 
periodicky se opakující. Dohled pat�í do výkonu IA a odpovídá tedy riziku detek�nímu. 

���������������������������������������� �������������������

8 Committee of Sponzoring Organizations of the Treadway Commission, USA [online]. Dostupné na 
World Wide Web: �www.coso.org 	. 
9 DVO
Á�EK, Ji�í, Interní audit a kontrola, C.H. Beck, Praha, 2003, s. 52. 
10 Canadian Criteria of Control Committee, Canada 
11 Cadbury Commission, Great Britain 
DVO
Á�EK, Ji�í, Interní audit a kontrola, C.H. Beck, Praha, 2003, s. 52. 
12 Zkratka vznikla s po�áte�ních písmen t�í anglických slov: Economy, Efficiency, Effectiveness. 
13 DVO
Á�EK, Ji�í, Interní audit a kontrola, C.H. Beck, Praha, 2003, s. 53. 
14 DVO
Á�EK, Ji�í, Interní audit a kontrola, C.H. Beck, Praha, 2003, s. 53. 
�
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Obrázek 1: Vnit�ní kontrolní systém v pojetí COSO 
Zdroj: DVO
Á�EK, Ji�í, Interní audit a kontrola, C.H. Beck, Praha, 2003, s. 55. 

P�i prov��ování kterékoliv kategorie musí být hodnoceno všech p�t prvk� kontrolního procesu. 

Tabulka 1: Vzor formulá�e pro ov��ování systému COSO 
Zdroj: DVO
Á�EK, Ji�í, Interní audit a kontrola, C.H. Beck, Praha, 2003, s. 55. 

Vnit�ní kontrolní systém organizovaný podle jakéhokoliv modelu nem�že zaru�it 100% spln�ní 
stanovených zám�r� a cíl� organiza�ních složek státu (dále jen OSS). To je vždy v pravomoci 
a odpov�dnosti p�edstavených a vedoucích zam�stnanc�.  

Omezujícími faktory jsou zejména funk�ní a platová systemizace kontrolních zam�stnanc�
OSS, �asová náro�nost výkonu kontrol, sklon k formalismu, maskování chyb spol�enými 

Prost�edí pro vnit�ní kontrolu

Hodnocení rizika


ídící a kontrolní �innosti

Informace a komunikace

Monitorování

Spolehlivost finan�ního 
výkaznictví

Shoda s obchodn�
závazkovými vztahy

"3E"
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zam�stnanci, nedostate�ná zp�tná vazba k nápravným opat�ením, nedostate�ná reflexe 
p�edstavených a vedoucích zam�stnanc� ke kontrolním zjišt�ním nebo nápravným opat�ením. 

Model COSO se ztotož�uje se �ty�mi základními p�ístupy:15

1. vnit�ní kontrola je proces 
2. vnit�ní kontrolu realizují lidé 
3. zaru�uje pouze ur�itý stupe� jistoty 
4. usnad�uje dosahování cíl�

ad 1 
Kontrolní proces musí být p�ítomný ve všech agendách a �innostech OSS. Kontinuální výkon 
integrované kontroly v rámci 3E vychází výhodn�ji než díl�í kontroly provád�né ad hoc. 

ad 2 
Právní rámec pro vnit�ní kontrolní systém sice upravují zákonné a podzákonné p�edpisy,  
ale vykonávají ji zam�stnanci OSS. Každý z nich vytvá�í jedine�ný prvek, který má specifické 
zkušenosti a vlastnosti. 

ad 3 
Vždy budou existovat vnit�ní a vn�jší negativní vlivy, které vnit�ní kontrolní systém OSS p�i 
nastavené úrovni výkonu neodhalí.  Ú�elem je p�esunout a udržet rozhodovací proces z úrovn�
nejistoty do p�ijatelného rizika.  

ad 4 
Podle modelu vnit�ní kontroly  COSO, by m�l být výkon kontroly integrovaným procesem 
pravidel 3E, pružn� reagovat za zm�ny, zam��ovat se svými záv�ry do budoucna, být 
srozumitelný pro recipienty a m�l by je motivovat. 

3  Výbor pro audit

       Výbor pro audit byl uzákon�n americkým kongresem dne 25.7. r. 2002 pro všechny 
spole�nosti kótované na americké burze bez ohledu na sídlo spole�nosti, jako reakce na krach 
energetické spole�nosti Enron Corporation a telekomunika�ního operátora WorldCom16. 
V obou amerických spole�nostech hlídala ú�etnictví renomovaná auditorská firma Arthur 
Andersen.17

Povinnost z�ídit výbor pro audit pro subjekty ve�ejného zájmu v �R byla z�ízena zákonem  
�. 93/2009 Sb., o auditorech a o zm�n� n�kterých zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (dále 
jen zákon o auditorech), kterým byla transponována sm�rnice Evropského parlamentu a Rady 
2006/43/ES o povinném auditu ro�ních a konsolidovaných ú�etních záv�rek a o zm�n�  
a zrušení n�kterých sm�rnic.18

Vý�et subjekt� ve�ejného zájmu prošel od r. 2009 zm�nami. S ú�inností od 1.1. 2016 p�inesl 
nejvýznamn�jší zm�nu zákon �. 221/2015 Sb., kterým se m�ní zákon �. 563/1991 Sb.,  
���������������������������������������� �������������������

15�DVO
Á�EK, Ji�í, Interní audit a kontrola, C.H. Beck, Praha, 2003, s. 56-59. 
16�DVO
Á�EK, Ji�í, KAFKA, Tomáš, Interní audit v praxi, Computer Press, a.s., Brno, 2005, s. 209. 
17 DVO
Á�EK, Ji�í, Interní audit a kontrola, C.H. Beck, Praha, 2003, s. 73. 
„Po 89 letech na vrcholu oboru, p�estala rovn�ž spole�nost Arthur Andersen poskytovat auditorské 
služby“, agentura Reuters, iDNES.cz, Praha [online], 5.9. 2002, [cit. 25.11. 2017].  
Dostupn� na World Wide Web: �https://ekonomika.idnes.cz/arthur-andersen-skoncil-s-auditem-drd-
/ekonomika.aspx?c=A020905_103527_ekonomika_ven	. 
18 SEVERA, Tomáš, profesní �asopis Interní auditor, �IIA, Praha 2/2016, s. 2. 
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o ú�etnictví, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, kdy povinnost zavést výbor pro audit platí i pro 
n�které subjekty s ve�ejnou ú�astí.  

Vedle dalších subjekt� se jedná i o OSS, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí 
nebo m�stské �ásti hlavního m�sta Prahy, které nakládají samostatn� nebo spole�n� s podílem 
více než 50% hlasovacích práv v obchodní korporaci. Dalšími subjekty s povinným z�ízením 
výboru pro audit jsou státní podniky, které jsou velké ú�etní jednotky19, dále státní organizace 
Správa železni�ní a dopravní cesty a další.20

V zákon� o auditorech není uvedeno taxativní nevymezení ekonomických, personálních  
a rodinných vztah�, které by mohly vést ke st�etu zájm� p�edsedy a �len� výboru. 

V obecné rovin� lze považovat za nezávislého �lena výboru, který nemá vazby ovliv�ující 
úsudek, k subjektu ve�ejného zájmu, jejímu v�tšinovému akcioná�i �i vedení.  

P�edm�tem �innosti výboru pro audit je zejména:21

a) vnit�ní kontrolní systém, analýza a �ízení rizik, výkon IA a compliance22

b) postup sestavení ú�etní záv�rky a konsolidované ú�etní záv�rky, finan�ního výkaznictví 
c) výb�r auditora pro vypracování zakázky povinného auditu
d) monitorovat požadavky na povinný audit a doporu�ovat kontrolnímu a �ídícímu orgánu 

vhodná opat�ení 
e) vyjad�ovat se k výpov�di nebo odstoupení od smluvního závazku k povinnému auditu 

4  �eský institut interních auditor�

       �eský institut interních auditor�, z.s. (dále jen �IIA) vznikl 21.12. 1994 a od 1.1. 2014 je 
zapsaný v obchodním rejst�íku jako spolek interních auditor�, jehož základním posláním je 
„Propagace a rozvoj profese IA a profesí p�íbuzných, kultivace vnit�ních �ídících  
a kontrolních systém� v rámci správy a �ízení spole�ností a organizací v �R. Své poslání �IIA 
napl�uje výchovn� vzd�lávací, normativní, metodickou a konzulta�ní �innost v oblasti IA, 
správy, kontroly a �ízení spole�ností a organizací.“23

Nejvyšším orgánem �IIA je sn�m, který se schází v ro�ním intervalu a �ídícím orgánem je rada 
v �ele s prezidentem. Do této funkce byl zvolen Mgr. Tomáš Pivo�ka, CIA, CRMA, pozici 
viceprezidenta zastává Ing. František Beckert, CIA, který je zárove� p�edsedou výboru sekce 
ve�ejné správy (dále jen výboru SVS). Rada �IIA má dalších jedenáct �len�. V této 
v souvislosti zmíním, že jejím �lenem byl do 25.6. r. 2016 Ing. Miroslav �tvrtlík, m�j dobrý 
kolega, již t�ináct let p�sobící na Katastrálním ú�adu pro Olomoucký kraj (dále jen KÚ pro …), 
���������������������������������������� �������������������

19�v �R je to cca 68 subjekt�  
SEVERA, Tomáš, prezentace Výbory pro audit z�izované v subjektech ve�ejného zájmu, Kulatý st�l – 
Výbory pro audit, Praha NKÚ, 18.1.2017, s. 4.
20�podle § 44c zákona �. 93/2009 Sb., o auditorech a o zm�n� n�kterých zákon�, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�. In: �R-CODEXIS [právní informa�ní systém]. Ostrava: ATLAS consulting spol. s r.o.  [vid. 
9.8.2017]. 
21�podle § 44a zákona �. 93/2009 Sb., o auditorech a o zm�n� n�kterých zákon�, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�. . In: �R-CODEXIS [právní informa�ní systém]. Ostrava: ATLAS consulting spol. s r.o.  [vid. 
9.8.2017]. 
22 prov��ování souladu se zákonnými, podzákonnými a interními právními p�edpisy vlastními 
zam�stnanci 
23 Ve�ejný rejst�ík a Sbírka listin, úplný výpis [online], [cit. 19.2. 2018].  Dostupné na World Wide Web:  
�https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=743185&typ=UPLNY	. 
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který nyní zastává funkci místop�edsedy výboru SVS a p�sobí jako lektor �IIA. Dozor�í funkci 
ve vztahu ke sn�mu a rad� plní t�í�lenná kontrolní komise. 

O administrativu, ú�etnictví, vzd�lávání, profesní rozvoj a certifikaci v �IIA se stará kancelá�, 
v �ele s dlouholetým �editelem Ing. Danielem Häuslerem. 

�IIA je od �ervence r. 1995 �lenem European Confederation of Institutes of Internal Auditng, 
od ledna r. 1996 �lenem Národní pobo�ky The Institute of Internal Auditors a od �ervna  
r. 2002 �lenem Národního institutu The Institute of Internal Auditors.24  

4.1  �lenství v �eském institutu interních auditor�25

       O �lenství v �IIA m�že požádat každá fyzická i právnická osoba p�sobící v profesi IA 
nebo oborech p�íbuzných. Závazkem �lena je respektovat Etický kodex a Mezinárodní 
standardy pro profesní praxe IA, dodržovat stanovy a jiné interní normativní akty  
a samoz�ejm� zaplatit �lenský p�ísp�vek.26

Právem �lena je aktivní ú�ast na sn�mu a možnost být zvolený do orgán� �IIA. Každý �len 
�erpá slevy na publikace a seminá�e, bezplatný je navíc p�ístup do interní knihovny  
a �tvrtletník Interní auditor. 

K datu 12.9. r. 2017 má kancelá� �IIA v evidenci 1 076 �len�. Z tohoto po�tu je jich 430 ze 
sektoru ve�ejné správy. 

Sektor rok 2017 
Ve�ejná správa 40 % 
Auditorské a poradenské �innosti 6 % 
Obchodní, distribu�ní a ostatní spole�nosti 5 % 
Banky, pojiš�ovny a finance 25 % 
Pr�mysl 14 % 
Ostatní (individuální �lenové, neziskovky, …) 10 % 

Tabulka 2: �lenství v �IIA podle sektor�
Zdroj: Internetové stránky �eského institutu interních auditor�, Praha [online], 19.9. 2017, s. 99  

[cit. 20.2. 2018]. Dostupn� na World Wide Web: 
�http://www.interniaudit.cz/download/sekce/Vyrocni_setkani_IA_VS_2cast.pdf	. 

4.2  Sekce ve�ejné správy �eského institutu interních auditor�

       SVS p�edstavuje významný prostor �innosti �IIA. Do plného vý�tu uvedu ješt� sekci 
pr�mysl, zdravotnictví, finan�ní instituce, finan�ní a zdravotní pojiš�ovny.  

Hlavními dokumenty SVS je statut a strategie �innosti, aktuáln� na roky 2016 – 2019.  

Hlavním posláním SVS zakotveným v preambuli statutu je „Zajistit podporu rozvoji IA ve 
ve�ejné správ� �R (dále jen VS) a vytvá�et podmínky pro t�sn�jší spolupráci �IIA a subjekt�

���������������������������������������� �������������������

24 Internetové stránky �eského institutu interních auditor�, Praha [online], 19.9. 2017, s. 23,  
[cit. 19.2. 2018]. Dostupné na World Wide Web:  
�http://www.interniaudit.cz/download/sekce/Vyrocni_setkani_IA_VS_1cast.pdf	. 
25 Internetové stránky �eského institutu interních auditor�, Praha [online], [cit. 20.2.2018]. Dostupné na
World Wide Web: �http://www.interniaudit.cz/ciia/clenstvi/podminky-clenstvi.php?idKategorie=14	. 
26 Základní �lenský p�ísp�vek �inní 3 tis. K�, p�ísp�vek BENEFIT 5 tis. K� na jeden kalendá�ní rok.�
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ve VS p�i �ešení pot�eb vzd�lávání a certifikace zam�stnanc� VS �R, kte�í se p�ipravují na 
výkon profese interního auditora nebo ji vykonávají.“27

Strategie SVS definuje p�t st�edn�dobých cíl�, které mají za cíl sdružovat interní auditory ve 
VS �R, aktivn� se podílet na nastavení a fungování IA ve VS v oblasti právních p�edpis�  
a být garantem národní certifikace p�i zvyšování odborné zp�sobilosti interních auditor�. SVS 
má z�stat i nadále informa�ním a komunika�ním centrem pro interní auditory p�i vým�n�
zkušeností best practice.28

Interních auditor�, kte�í absolvovali základní kurz �IIA p�i vstupu do profese, je 1603.29

Z tohoto po�tu p�sobí ve VS pouze 12 interních auditor�, kte�í jsou držiteli mezinárodní 
certifikace.30

4.3  Podpora dalšího vzd�lávání interních auditor� ve ve�ejné správ�

       Vzd�lávání je klí�ovým p�edm�tem �innosti �IIA, také obsaženého ve strategickém plánu. 
Ro�ní nabídku tvo�í kolem 260 seminá�� s cca 90 lektory.31 V sou�asnosti je vyu�ováno  
i 7 atesta�ních kurz�, které navazují na základní kurz, a to: Reforma ú�etnictví-vliv na �ídící  
a kontrolní systémy, 
ízení IA, Audit klí�ových oblastí VS, Nastavení a hodnocení programu 
pro zabezpe�ení a zvyšování kvality IA ve VS, Audit informa�ních systém� dle zákona  
o kybernetické bezpe�nosti, Praktické dovednosti pro výkon IA a Ve�ejnosprávní kontrola 
v teorii i praxi.32

Program vzd�lávání tvo�í nejen zmín�né seminá�e, ale také �etné konference  
a workshopy. Nej�ast�jšími po�ádající m�sty jsou Praha, Brno, Liberec, Olomouc, Ostrava  
a Zlín. 

Dlouhodobé vzd�lávání ve form� tzv. univerzit a akademií p�edstavuje komplexní vzd�lávání 
zejména pro zájemce n�které z mezinárodních certifikací interních auditor�.  

4.4  �tvrtletník vydávaný �eským institutem interních auditor�

     �asopis pro interní auditory je publikován jako �tvrtletník, pro �leny �IIA je k dispozici 
zdarma. První vydání je z r. 1997 a do konce r. 2017 vyšlo celkem 86 �ísel. �asopis má cca 50 
stránek a podle mého soudu i kvalitní tiska�ské a grafické provedení. Výhodou je, že krom�
aktuálního vydání je ke stažení zdarma v elektronické podob� ze stránek �IIA.33

���������������������������������������� �������������������

27 Internetové stránky �eského institutu interních auditor�, Praha [online], [cit. 19.2. 2018]. Dostupné 
na World Wide Web: �http://www.interniaudit.cz/sekce/verejna-sprava/statut.php?idKategorie=50	. 
28 P�ekládá se jako nejlepší praxe pro osv�d�ené postupy, procesy a metody, které v minulosti p�inesly 
dobré výsledky a je možno je prezentovat jako doporu�ení. 
29 Internetové stránky �eského institutu interních auditor�, Praha [online], 19.9. 2017, s. 48 
[cit. 19.2. 2018]. Dostupn� na World Wide Web:  
�http://www.interniaudit.cz/download/sekce/Vyrocni_setkani_IA_VS_1cast.pdf	.
30 údaj z kancelá�e �eského institutu interních auditor� na dotaz zaslaný mailem, Praha, 26.2. 2018 
31 Internetové stránky �eského institutu interních auditor�, Praha [online], 19.9. 2017, s. 34,  
[cit. 19.2. 2018]. Dostupné na World Wide Web: 
�http://www.interniaudit.cz/download/sekce/Vyrocni_setkani_IA_VS_1cast.pdf	. 
32 Internetové stránky �eského institutu interních auditor�, Praha [online], [cit. 19.2. 2018]. Dostupné 
na World Wide Web: 
�http://www.interniaudit.cz/profesni-vzdelavani/verejnasprava/atestacnikurzy/?idKategorie=104	.
33 Internetové stránky �eského institutu interních auditor�, Praha [online], [cit. 19.2. 2018]. Dostupné 
na World Wide Web: �http://www.interniaudit.cz/publikace/online-casopisy.php?idKategorie=33	. 
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4.5  Výro�ní setkání interních auditor� ve ve�ejné správ�

       Historicky první výro�ní setkání interních auditor� ve VS, kterého jsem se také ú�astnil, se 
konalo dne 19. zá�í r. 2017 v Paláci Charitas v Praze. Setkání zahájil Ing. František Beckert, 
CIA, sou�asný p�edseda výboru SVS. P�tihodinový program zahrnoval hlavní témata, jako: 
podpora a rozvoj profese IA ve VS, program certifikace interních auditor� a tvorba ro�ních  
a st�edn�dobých plán� IA ve vazb� na analýzu a �ízení rizik.34

O zpest�ení výro�ního setkání se postaralo interaktivní hlasování tla�ítkovými ovlada�i, které 
všichni ú�astníci obdrželi p�i vstupu do sálu. Výsledky hlasování byly ihned k dispozici  
a staly se tak sou�ástí promítaných prezentací. 

N�které výsledky hlasování jsou p�íloze �. 1. Pro p�ehled uvádím anketní otázky, v�etn�
autentického �íslování po�adí, ke kterým m�lo možnost se vyjád�it všech 193 zú�astn�ných 
interních auditor� VS v �R. 

P�ehled otázek: 

III. Jakou formu svého rozvoje preferujete? 
IV. Jaké školení byste cht�l v pr�b�hu následujících 12 m�síc� absolvovat? 

VIII. Podle �eho se rozhodujete p�i výb�ru školení? 
XI. Zú�astnil jste se za posledních 36 m�síc� n�které konference �IIA? 

XII. Zú�astnil jste se za posledních 36 m�síc� n�kterého workshopu pro VS? 
XIII. Jakou certifikací interní audito�i ve Vašem útvaru disponují? 
XIV. Jaké úrovn� certifikace interního auditora ve VS jste držitelem? 
XIX. Jste �lenem �IIA? 
XX. Co Vám brání být �lenem �IIA? 

2. Má útvar IA zpracované uvedené dokumenty? (statut, etický kodex, strategii nebo 
st�edn�dobý plán, ro�ní plán, manuál IA …) 

3. Do jaké míry zohled�ujete p�i své �innosti auditu Mezinárodní standardy profesní 
praxe IA? 

5. Které subjekty jsou zapojeni do plánování IA? 
6. Omezení p�i sestavování plán� IA p�edstavují? 

10. Kdy jsou plány IA sestavovány? 
14. P�i sestavování plánu IA se vychází? 
18. Na kolik procent je zpravidla p�vodn� schválený ro�ní plán IA napln�n? 
24. Které z vyjmenovaných oblastí byly p�edm�tem IA v p�edchozím kalendá�ním roce?
26. Které z uvedených právních p�edpis� ovlivnily Vaší �innost IA v roce 2017? 

���������������������������������������� �������������������

34 Internetové stránky �eského institutu interních auditor�, Praha [online], 19.9. 2017,  
[cit. 19.2. 2018]. Dostupné na World Wide Web: �http://www.interniaudit.cz/download/verejna-
sprava/Vyrocni_setkani_IA_VS_2017.pdf	.�
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Obrázek 2: Výro�ní setkání interních auditor� ve ve�ejné správ�, dne 19.9. r. 2017, Palác Charitas, 
Karlovo nám�stí 5, Praha 2 

Zdroj: Internetové stránky �eského institutu interních auditor�, Praha [online], 19.9. 2017,  
[cit. 19.2. 2018]. Dostupné na World Wide Web: 

�http://www.interniaudit.cz/verejnasprava/vyrocni_setkani2017.php	. 

 5  Statut interního auditu 

       Právní rámec pro statut IA v OSS stanovuje základní Mezinárodní standard pro profesní 
praxi IA �. 1000 – Ú�el, pravomoci a odpov�dnosti. 

„Statutem IA se rozumí formální dokument, který definuje ú�el, pravomoci  
a odpov�dnosti IA. Statut IA ur�uje postavení IA v rámci spole�nosti, v�etn� povahy vztahu 
funk�ní pod�ízenosti vedoucího IA v��i orgán�m spole�nosti, dále stanoví oprávn�ní  
k p�ístupu k doklad�m, osobám a majetku, které souvisejí s provád�ním zakázek, a definuje 
rozsah �innosti IA.“35

Statut IA, který schvaluje vedoucí služebního ú�adu, musí být v souladu se závaznými 
sm�rnicemi mezinárodního rámce profesní praxe IA, které p�edstavují36: 

1. hlavní principy profesní praxe IA 
2. mezinárodní standarty pro profesní praxi IA 
3. definice IA 
4. etický kodex 

���������������������������������������� �������������������

35 THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS, International standards for the professional practice 
of internal auditing, copyricht �eský institut interních auditor�, Praha, 2016, s. 7. 
36 THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS, International standards for the professional practice 
of internal auditing, copyricht �eský institut interních auditor�, Praha, 2016, s. 7. 
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editel Katastrálního ú�adu pro Plze�ský kraj (dále jen KÚ pro PLK) schválil služební p�edpis 
�. 24 o Statutu IA, který obsahuje definici a etický kodex IA. 

A nyní se budu podrobn�ji zabývat jednotlivými prvky mezinárodního rámce IA. 

ad 1 

Hlavním profesním principem je ú�innost IA, která souvisí s úsp�šným napl�ován 
následujících bod�.37  

ad 2 

Pro IA je typické, že je vykonávám za specifických, n�kdy až jedine�ných podmínek, které jsou 
tvo�eny zejména p�edm�tem �innosti OSS, organiza�ní strukturou, ale i mén� z�etelnými 
okolnostmi, jako je d�v�ra vedení v IA. 

Standardy p�edstavují principy a klí�ové požadavky kladené na výkon profese  
a hodnocení ú�innosti jeho výkonu. Profesní standardy jsou popsané v Základních standardech 
�ady 1000, hodnocení výkonu upravují Standardy pro výkon IA �ady 2000.38

Nadstavbou obou t�chto typ� standard�, jsou provád�cí standardy. Upravují podmínky pro 
poskytování ujiš�ovacích a poradenských služeb interním auditorem.39

Všechny standardy spolu s etickým kodexem p�edstavují závazné prvky mezinárodního rámce 
profesní praxe IA. Jejich cílem je p�idaná hodnota p�i zdokonalování vnit�ního kontrolního 
systému. 

Pro standardy je typická jejich interpretace a výklad pojm�. Obsahují modální slovesa „muset“
pro stanovení nepodmín�ného požadavku nebo „m�l by“, kde je soulad pouze doporu�ován. 

6  Definice interního auditu 

       Aktualizace mezinárodních standard� je pr�b�žná a nep�etržitá. Podm�ty a p�ipomínky 
jsou projednávány v Mezinárodní rad� pro standardy40 a následn� jsou zasílány všem národním 
institucím IA, které se v�nují jazykovým p�eklad�m. 

ad 3 (v kapitole 5 Statut IA)

Uvádím definici IA, jak jí interpretuje �IIA.  

„IA je nezávislá, objektivní, ujiš�ovací a konzulta�ní �innost zam��ená na p�idávání hodnoty  
a zdokonalování proces� v organizaci. IA pomáhá organizaci dosahovat jejích cíl� tím,  
že p�ináší systematický metodický p�ístup k hodnocení a zlepšování efektivnosti �ízení rizik, 
�ídicích a kontrolních proces� a správy  a �ízení organizace.“41

���������������������������������������� �������������������

37 Internetové stránky �eského institutu interních auditor�, Praha [online], [cit. 23.7. 2017]. Dostupné 
na World Wide Web: �http://www.interniaudit.cz/ciia/clenstvi/eticky-kodex.php	. 
38 THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS, International standards for the professional practice 
of internal auditing, copyricht �eský institut interních auditor�, Praha, 2016, s. 3,4. 
39 THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS, International standards for the professional practice 
of internal auditing, copyricht �eský institut interních auditor�, Praha, 2016, s. 3,4. 
40 International Internal Audit Standards Board 
41 Internetové stránky �eského institutu interních auditor�, Praha [online], [cit. 23.7. 2017]. Dostupné 
na World Wide Web: �http://www.interniaudit.cz/ciia/clenstvi/eticky-kodex.php	. 
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ad 4 (v kapitole 5 Statut IA)

�innost interního auditora musí být založena na d�v��e v objektivní posuzování  
a hodnocení auditovaného p�edm�tu, také ve formulování záv�r� a auditních doporu�ení. Proto 
je v této profesi d�ležitá etická kultura, vyjád�ená v etickém kodexu. 

7  Etický kodex 

       Etický kodex vydaný �IIA obsahuje základní zásady a pravidla jednání a vztahuje se na 
všechny subjekty poskytující auditorské služby. Jeho porušení �leny institutu nebo držiteli 
certifikace m�že být �ešeno disciplinárním �ízením. 

Základní jsou �ty�i zásady. Integrita p�edstavuje spolehlivost v doporu�eních interního 
auditora, objektivita spo�ívá v nezávislém hodnocení významných skute�ností, d�v�rnost je 
odpov�dnost za nakládání s informacemi a kompetentnost znamená pr�b�žné vzd�lávání  
a dodržování standard� pro profesní praxi IA.42

Výše �azené závazné prvky mezinárodního rámce dopl�ují poslání IA i doporu�ené sm�rnice. 
Jejich obsah je vyjád�en v provád�cích sm�rnicích, které upravují jednotlivé body standard�
1000-2600 a doporu�ení pro praxi a v dopl�kových sm�rnicích, které mj. obsahují praktické 
pom�cky pro ve�ejný sektor nebo pom�cky pro hodnocení rizik informa�ních technologií.43

Obrázek 3: Mezinárodní rámec profesní praxe interního auditu, konference Mezinárodního institutu 
interních auditor� ve Vancouveru, dne 6.7. r. 2015 

Zdroj: Internetové stránky �eského institutu interních auditor�, Praha [online], [cit. 29.7. 2017]. 
Dostupné na World Wide Web: 

�http://www.interniaudit.cz/ippf/interaktivni-prehled.php?idKategorie=12	. 
���������������������������������������� �������������������

42 Internetové stránky �eského institutu interních auditor�, Praha [online], [cit. 23.7. 2017]. Dostupné 
na World Wide Web: �http://www.interniaudit.cz/ciia/clenstvi/eticky-kodex.php	. 
43 Internetové stránky �eského institutu interních auditor�, Praha [online], [cit. 23.7. 2017]. Dostupné 
na World Wide Web: �http://www.interniaudit.cz/ciia/clenstvi/eticky-kodex.php	. 
Pravidla jednání k t�mto zásadám jsou uvedeny na internetových stránkách �eského institutu interních 
auditor�.  
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8  Úloha interního auditora v organiza�ní složce státu 

       Právní rámec úlohy IA v OSS stanovuje základní Mezinárodní standard pro profesní praxi 
IA, �ada 2000 – 
ízení interního auditu a �ada 2100 – Charakter práce 

„IA p�idává hodnotu spole�nosti a ostatním zainteresovaným subjekt�m (stakeholders) pokud 
bere v úvahu strategie, cíle a rizika, pokud usiluje o nalézání cest ke zdokonalení proces� �ízení 
a správy spole�nosti, �ízení rizik a �ídicích a kontrolních proces�, a pokud objektivním 
zp�sobem poskytuje náležité ujišt�ní.“44

P�idaná hodnota reáln� souvisí s ujiš�ovacími službami, pod kterými si m�žeme p�edstavit 
provád�ní audit� shody, souladu, finan�ních audit� aj. Interní auditor musí být nadán všemi 
pot�ebnými kompetencemi, aby mohl objektivn� posoudit auditovaný p�edm�t, nastavení 
�ídících a kontrolních mechanism� a v úvahu bere také všechna významná rizika, která mohou 
s ur�itou pravd�podobností zap�sobit s nežádoucí mírou jejich dopadu. 

Objektivita interního auditora p�edstavuje ve vztahu p�edm�tu auditu a zainteresovaným 
zam�stnanc�m nezaujatý postoj a vytvá�í prost�edí d�v�ry.45  Objektivní auditní zpráva je 
vypracovaná se znalostí normativních právních i interních akt�, služebních p�edpis�  
a fungování vnit�ního kontrolního systému OSS.  Interní auditor zaujímá nestranný postoj  
a nesmí být donucen k ú�elovým záv�r�m auditních zjišt�ní. 

V obecné rovin� vyplývá v prost�edí �R objektivita ze služebního p�edpisu nám�stka ministra 
vnitra pro státní službu, kterým se stanoví pravidla etiky státních zam�stnanc�.46

Dále je zakotvena ve služebných p�edpisech OSS o statutu IA a v etickém kodexu IA, pop�. 
v interních rezortních protikorup�ních programech. 

Strategie a cíle OSS jsou zpravidla každoro�n� stanovovány ve v�cných úkolech od 
nad�ízeného správního ú�adu, které jsou plánovány s ohledem na zdroje krytí. 

�eský ú�ad zem�m��i�ský a katastrální (dále jen �ÚZK) jako úst�ední správní ú�ad je správcem 
kapitoly státního rozpo�tu �. 346.47

8.1  Analýza a �ízení rizik 

       Analýza a �ízení rizik vlastníky rizik, tedy p�edstavenými a vedoucími organiza�ních 
útvar�, je každoro�n� v OSS prov��ována interním auditorem. Vedle obvyklé auditní zprávy  
o zjišt�ních z vykonaného auditu je výstupem také mapa rizik správního ú�adu.48

���������������������������������������� �������������������

44 THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS, International standards for the professional practice 
of internal auditing, copyricht �eský institut interních auditor�, Praha, 2016, s. 19. 
45�THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS, International standards for the professional practice 
of internal auditing, copyricht �eský institut interních auditor�, Praha, 2016, s. 19. 
46�Služební p�edpis �. 13/2015 vydal nám�stek ministra vnitra pro státní službu RNDr. J. Postránecký, 
s ú�inností 1.1. 2016.
47�Zákon �. 457/2016 Sb., o státním rozpo�tu �eské republiky na rok 2017, ve zn�ní pozd�jšího zákona. 
In: �R-CODEXIS [právní informa�ní systém]. Ostrava: ATLAS consulting spol. s r.o.  [vid. 9.8. 2017]. 
Celkové výdaje rozpo�tové kapitoly �. 346 na r. 2017 jsou zákonem stanoveny na výši 3 048 778 094 
K�. Celkové da�ové a neda�ové p�íjmy jsou rozpo�továny na výši 700 000 000 K�, p�i�emž da�ové 
p�íjmy p�edstavují 78,6% celkových.  
48 Centrální harmoniza�ní jednotka Ministerstva financí �R, Metodika �ízení rizik ve ve�ejné správ�, 
MF �R, Praha, 2016, s. 4.  
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Mapa rizik je souhrnný p�ehled identifikovaných významných rizik OSS v tabulkovém nebo 
grafickém ztvárn�ní. Významnost vlivu identifikovaných rizik je dána sou�inem �íselného 
vyjád�ení míry nežádoucího dopadu a pravd�podobností výskytu rizika v organiza�ním útvaru 
OSS.  

Vlastník rizik p�i�azuje k identifikovaných rizik�m �íselné hodnoty 1 až 5, které u dopadu rizika 
odpovídají výraz�m jako – zanedbatelný vliv (hodnota 1) až nep�ijatelný vliv (hodnota 5)  
a u pravd�podobnosti výskytu rizika výraz�m – tém�� nemožný výskyt (hodnota 1) až výskyt 
hrani�ící s jistotou (hodnota 5). Z tohoto �íslování tedy vyplývá, že sou�in �ísel se pohybuje  
v intervalu �1,25��

Rizika odpovídající sou�inu 1 až 4 s nízkou výslednou významnosti vlivu se �ídí v rámci pln�ní 
b�žných pracovních povinností a zpravidla se k nim nep�ijímají zvláštní opat�ení. Naproti tomu 
rizika pohybující se v uzav�eném intervalu významnosti vlivu 5 až 12, odpovídající st�ední 
významnosti a v intervalu 13 až 25, odpovídající vysoké významnosti vlivu se považují za 
významná rizika správního ú�adu. Identifikovaná významná rizika OSS jsou ošet�ena p�ijatými 
opat�eními, ze kterých vyplývá zejména zp�sob �ízení rizik, odpov�dná osoba a termín 
vy�ešení.

Identifikovaná rizika (1. stupe�) lze analyzovat (2. stupe�) a �ídit (3 stupe�) v rámci uzav�eného 
cyklu, kdy následuje prov��ení spln�ní opat�ení (4. stupe�) a vynaložení celkových náklad�  
(5. stupe�) v rámci zp�tné vazby a nakonec srovnání s best practice (6. stupe�)49 v OSS.50

Obrázek 4: P�íklad cyklu šestistup�ového procesu v úrovni provozního a taktického �ízení rizika 
Zdroj: Katastrální ú�ad pro Plze�ský kraj, Metodický návod k �ízení rizik, Interní auditor, Plze�  

[online intranet], 26.5. 2016, [cit. 25.11. 2017], s. 3. Dostupné také na World Wide Web: 
�http://kontrola.mvcr.cz/min_fin/chj06_01.htm	. 

�����������������������������������������������������������

49�Pojem best practice je v interním auditu používám ve smyslu nejlepší praxe, osv�d�ené metody  
a postupy v rámci kritérií 3E (efektivnost, hospodárnost, ú�elnost), který je brán jako doporu�ení pro 
�ešení v obdobných p�ípadech.
50�Katastrální ú�ad pro Plze�ský kraj, Metodický návod k �ízení rizik, Interní auditor, Plze�, 2016, s. 3. 
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V procesu �ízení rizik zastává interní auditor v OSS jednu ze dvou možných rolí. 
V centralizovaném modelu �ízení rizik m�že být nap�. tajemníkem výboru pro �ízení rizik  
a v �ast�jším decentralizovaném modelu zvládání významných rizik OSS koordinátorem 
analýz rizik.51

Decentralizovaný model lze uplatnit v OSS se standardním prost�edí státní správy, kde hrozí 
obvyklá právní rizika soudního sporu, rizika týkající se ve�ejných zakázek od zadávání až po 
uve�ej�ování smluv, b�žná rizika lidského faktoru nebo informa�ních technologií. Je otázkou, 
zda rizika korup�ního jednání stále ješt� za�azovat do kategorie b�žných rizik. 

8.1.1  Seznam typ� rizik 

       Formalizovaný seznam typ� rizik je pracovní pom�cka pro identifikaci rizikových oblastí 
v definovaných kategoriích rizik. Se svou stálou hierarchií je nezbytný pro tvorbu map rizik, na 
kterých se sledují meziro�ní zm�ny a dlouhodobé trendy. V KÚ pro PLK vytvá�í interní auditor, 
jako koordinátor rizik mapu rizik za všechny základní organiza�ní útvary (12x podle 
Organiza�ního �ádu KÚ pro PLK, v platném zn�ní) a celkem za OSS. V p�ílohách �. 2 a 3 je 
uvedeno 16 typ� rizik a n�které p�íklady dalšího podrobn�jšího �lení rizikových oblastí  
a jednotlivých rizik. Z d�vodu p�esného definování rizika p�istoupil interního auditor KÚ pro 
PLK k vytvo�ení kategorie specifikace rizika, kde je identifikované riziko detailn� popsáno  
a kterému se váže p�ijaté opat�ení (obsahuje také odpov�dnou osobu za realizace a termín 
�ešení).52

8.1.2  Evaluace rizik 

       P�ístup k �ízení rizik, tzn. evaluace, spo�ívá v rozhodnutí vlastník� rizik identifikovaná 
rizika tolerovat nebo ur�itým zp�sobem �ešit. Rizik�m se lze v ur�itých p�ípadech i úpln�
vyhnout, ale takovými opat�eními mohou vznikat jiná rizika. B�žn�ji se p�istupuje k redukcím 
ve form� interních nápravných opat�ení. Negativní dopad n�kterých specifických rizik lze 
p�enést �i sdílet s dalším subjektem, kterým m�že být dodavatel v rámci obchodn�
závazkového vztahu, zam�stnanec nebo pojiš�ovna.53 Pravidlem jsou tedy ujednání  
o smluvních pokutách nebo možnost odstoupení od smlouvy.  

Se zam�stnanci se uzavírají dohody o odpov�dnosti k ochran� hodnot sv��ených k vyú�tování 
a dohody o odpov�dnosti za sv��ené hodnoty, tzn. nap�. za ztrátu sv��ených v�cí, jejichž cena 
p�esahuje 50 tis. K�.54 OSS mohou pojistit pouze majetek �R, se kterým hospoda�í a to se 
souhlasem z�izovatele.55 Bez souhlasu lze uzavírat pojišt�ní odpov�dnosti za škodu zp�sobenou 
provozem vozidla.  

���������������������������������������� �������������������

51 Centrální harmoniza�ní jednotka Ministerstva financí �R, Metodika �ízení rizik ve ve�ejné správ�, 
MF �R, Praha, 2016, s. 4,5.
52 Katastrální ú�ad pro Plze�ský kraj, Metodický návod k �ízení rizik, Interní auditor, Plze�, 2016, s. 8.   
53 KAFKA, Tomáš, Pr�vodce pro interní audit a risk management, C.H. Beck, Praha, 2009, s. 128. 
v souladu s § 123 zákona �. 234/2014 Sb., o státní služb�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a s § 252  
a násl. zákona �. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. In: �R-CODEXIS [právní 
informa�ní systém]. Ostrava: ATLAS consulting spol. s r.o.  [vid. 9.11. 2017]. 
54�v souladu s § 123 zákona �. 234/2014 Sb., o státní služb�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a s § 255 odst. 
2 a násl. zákona �. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. In: �R-CODEXIS [právní 
informa�ní systém]. Ostrava: ATLAS consulting spol. s r.o.  [vid. 9.11. 2017]. 
55 v souladu s § 70 zákona �. 218/2001 Sb., rozpo�tová pravidla, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. In: �R-
CODEXIS [právní informa�ní systém]. Ostrava: ATLAS consulting spol. s r.o.  [vid. 9.11. 2017]. 
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Pojem riziko se vztahuje i na �innost interního auditora. �tená� auditních zpráv se �asto setkává 
se slovními obraty, jako je – náležité ujišt�ní, kvalifikovaný odhad, p�im��enost v nastavení 
vnit�ního kontrolního systému, výb�rový vzorek aj. Naproti tomu se obvykle nesetkává s pojmy 
jako 100% jistota, vnit�ní kontrolní systém zcela eliminuje chybovost nebo tato varianta je 
jedin� možná jako správná. Co z toho tedy plyne?  Ano, i �innost interního auditora ovliv�ují 
rizikové faktory tzv. detekce.  

P�ijatelná je taková úrove� významnosti detek�ního rizika, kterou interní auditor akceptuje, že 
p�i své �innosti odhalí významné nedostatky, které brání v objektivním posouzení auditovaného 
p�edm�tu.56

Prov��ovaný p�edm�t má však dále interní riziko p�irozené, n�kdy nazývané jako inherentní, 
které vyplývá ze samotné povahy auditované �innosti a riziko kontrolní, jehož míra odpovídá 
kvalit� nastavení a výkonu vnit�ního kontrolního systému OSS. 

8.2  Ujiš�ovací a konzulta�ní služby interního auditu 

       Ve zdrojových kapacitách ro�ních plán� IA nalezneme �asový prostor pro ujiš�ovací  
a konzulta�ní služby. Dlouhodob� cílené a systematicky provád�né ujiš�ovací služby poskytují 
zejména objektivní a nezávislé hodnocení rizik, ú�innosti vnit�ního �ídícího a kontrolního 
systému a soulad proces� s platnou právní úpravou.  Konzulta�ní služby poskytuje interní 
auditor na vyžádání, podle svého odborného zam��ení a úrovn� znalostí. Mohou se týkat 
implementace nápravných opat�ení z vykonaného auditu, p�ipomínkového �ízení k vydávaných 
služebním p�edpis� aj.57

9  Za�len�ní interního auditu do organiza�ní struktury 

       Postavení útvaru IA nebo za�azení jednotlivých pracovník� v organiza�ní struktu�e 
soukromých spole�ností m�že být r�zné. I ve VS jsou tyto pracovní pozice odlišn�
systemizovány. 

IA je v podnikatelském prost�edí �R spojován hlavn� s akciovými spole�nostmi. �eský model 
je odlišný od anglosaského i n�meckého a to v možnosti pod�ízenosti útvaru IA p�edstavenstvu, 
valné hromad� nebo dozor�í rad�, resp. výboru pro audit z�ízeného radou. Z této rozmanitosti 
m�že plynout nevyjasn�nost v kompetencích a zklamání v o�ekáváních.58

Velikost organizace je asi nejvýznamn�jším faktorem pro po�et funk�ních míst IA, spolu  
s dalšími, jako je nap�. ekonomická situace a strategie organizace, úrove� vnit�ní kontroly  
a �ízení, komunika�ních systém� a další.

Rozp�tí personálního záb�ru jednoho funk�ního místa IA je zna�né, pro bankovní sektor se 
doporu�uje jeden interní auditor na 100 zam�stnanc�, pro pr�myslový podnik jeden na 1000 
zam�stnanc�.59

Naproti tomu ve VS je organiza�ní za�len�ní útvaru nebo funk�ní obsazení IA definováno 
zákonem �. 320/2001 Sb., o finan�ní kontrole ve VS o zm�n� n�kterých zákon�, ve zn�ní 
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56�HÁJEK, Karel, Základní informace o �ízení rizik, Irena Spirová, Vyškov, 2003, s. 8. 
57�KAFKA, Tomáš, Pr�vodce pro interní audit a risk management, C.H. Beck, Praha, 2009, s. 20. 
58�DVO
Á�EK, Ji�í, Interní audit a kontrola, C.H. Beck, Praha, 2003, s. 67-69. 
59�DVO
Á�EK, Ji�í, KAFKA, Tomáš, Interní audit v praxi, Computer Press, a.s., Brno, 2005, s. 208. 
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pozd�jších p�edpis� (dále jen zákon o finan�ní kontrole), pro které je typická p�ímá pod�ízenost 
vedoucímu orgánu VS. 

Podle § 22 odst. 1, písm. a) až c) vládního návrhu zákona o �ízení a kontrole ve�ejných financí 
ze dne 19.12. 2016, je z�ízení útvaru IA správcem ve�ejného rozpo�tu podmín�no spln�ním 
alespo� jednou z následujících podmínek, p�i�emž podle § 26 jsou do útvaru za�azení alespo�
dva zam�stnanci na tzv. plný úvazek. 

a) Pr�m�rná hodnota ro�ního schváleného objemu výdaj� správce ve�ejného rozpo�tu 
za posledních 5 let p�esahuje 500 000 000 K�. 

b) Pr�m�rný ro�ní p�epo�tený stav zam�stnanc� správce ve�ejného rozpo�tu za posledních 
5 let p�esahuje 250 zam�stnanc�. 

c) Pr�m�rná hodnota ro�ního objemu ve�ejných finan�ních podpor poskytnutých správcem 
ve�ejného rozpo�tu za posledních 5 let p�esahuje 100 000 000 K� ro�n�. 

Bude-li vládní návrh zákona schválen v tomto zn�ní, lze z uvedeného vý�tu podmínek o�ekávat 
pom�rn� zna�né zm�ny p�i z�izování útvar� a rušení funk�ních míst IA v OSS. Nicmén�
v souvislosti s tím ješt� zmíním § 22 odst. 4, podle kterého by mohl správce ve�ejného rozpo�tu 
nepovinn� z�ídit útvar IA nebo uložit ve�ejnému subjektu v jeho rozpo�tové p�sobnosti z�ídit 
útvar IA. 

9.1  Centralizované a decentralizované uspo�ádání interního auditu 

       Na organiza�ním schématu rezortu �ÚZK vysv�tlím dv� obecné možnosti uspo�ádání 
výkonu IA. �eský ú�ad jako samostatný správce rozpo�tové kapitoly �. 346 má z�ízené jedno 
systemizované místo interního auditora, které odpovídá centralizovanému uspo�ádání. Celkem 
14 pod�ízených KÚ má také systemizováno po jednom funk�ním míst� IA, což odpovídá 
decentralizovanému uspo�ádání. Žádné z 94 katastrálních pracoviš� (dále jen KP) nemá IA, 
nejsou samostatnými ú�etními jednotkami, s postavením správního ú�adu.60

9.2  Nezávislost interního auditora 

      Právní rámec pro nezávislost IA v OSS stanovuje základní Mezinárodní standard pro 
profesní praxi IA, �ada 1000 – Ú�el, pravomoci a odpov�dnosti, standart 1100 – Nezávislost  
a objektivita. 

„Nezávislost znamená nep�ítomnost podmínek, za kterých je ohrožena schopnost IA vykonávat 
odpov�dnosti IA nezaujatým zp�sobem. K dosažení stupn� nezávislosti nezbytného pro ú�inné 
provád�ní odpov�dností funkce IA má vedoucí IA p�ímý a neomezený p�ístup k vedení  
a orgán�m spole�nosti.“61

Funk�ní nezávislost IA je také dána § 28 zákona o finan�ní kontrole. 

„Uvnit� orgánu VS zajiš�uje IA funk�n� nezávislý útvar, p�ípadn� k tomu zvláš� pov��ený 
zam�stnanec, organiza�n� odd�lený od �ídících výkonných struktur.“62
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60 Internetové stránky �eského ú�adu zem�m��ického a katastrálního, Praha [online], [cit. 2.10. 2017]. 
Dostupné na World Wide Web: �http://www.cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady.aspx	. 
61 THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS, International standards for the professional practice 
of internal auditing, copyricht �eský institut interních auditor�, Praha, 2016, s. 7. 
62 Zákon �. 320/2001 Sb., o finan�ní kontrole ve ve�ejné správ� o zm�n� n�kterých zákon�, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�. In: �R-CODEXIS [právní informa�ní systém]. Ostrava: ATLAS consulting spol.  
s r.o.  [vid. 9.8. 2017]. 
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IA vykonávají zam�stnanci OSS ve služebním pom�ru podle zákona �. 234/2014 Sb. o státní 
služb�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

Organiza�ní nezávislost interního auditora vyplývá z organiza�ního za�len�ní do struktury 
služebního ú�adu, který je stanoven a deklarován v organiza�ním �ádu OSS a ve statutu IA. 
Interní auditor nebo útvar IA má být funk�n� p�ímo pod�ízen vedoucímu služebního ú�adu, tedy 
�editeli, p�edsedovy, apod. Z toho tedy plyne, že interní auditor není povinen p�ijímat p�íkazy 
od jiných, tedy funk�n� níže postavených p�edstavených nebo vedoucích v OSS. 

P�i hlubším zamyšlení vyplyne otázka, zda je správné, aby byl interní auditor finan�n�
hodnocen p�ímo z rozpo�tu OSS, kde je ve služebním pom�ru nebo ú�adem nad�ízeným nebo 
jiným. To zmi�uji z d�vodu, že p�i výkonu své funkce je z principu interní auditor konfrontován 
s realitou a stojí p�ed dilematy, zda má chránit svého zam�stnavatele p�ed vn�jšími 
ve�ejnosprávními kontrolami nebo zda je on ten „vyslanec státu v dozorové oblasti nad �inností 
a hospoda�ením své OSS“. Tento, by� pro n�koho zdánlivý detail, m�že zásadním zp�sobem 
ovlivnit reálný výkon auditu, zejména v oblasti prezentace záv�r� auditní zprávy a doporu�ení 
z vykonaného auditu. 

9.2.1  Narušení nezávislosti interního auditora 

     Právní rámec pro narušení nezávislosti interního auditu v OSS stanovuje základní 
Mezinárodní standard pro profesní praxi IA �.1130 – Narušení nezávislosti a objektivity.  

„Pokud dojde ke zdánlivému �i faktickému narušení nezávislosti nebo objektivity, musí být  
o této skute�nosti p�edány podrobné informace p�íslušné organiza�ní úrovni ve spole�nosti. 
Zp�sob sd�lení informací závisí na povaze tohoto narušení.“63

9.3  Finan�ní ohodnocení interního auditora 

       Nezávislost interního auditora by m�la být také podpo�ena jeho dobrým finan�ním 
ohodnocením. Podle katalogu prací �. 1.01.09 náleží internímu auditorovi platová t�ída 10 až 
13. Interní auditor v OSS m�že dosáhnout na platovou t�ídu v rozmezí 10 – 12 a to podle stupn�
náro�nosti vykonávané práce a územní p�sobnosti OSS.64

P�íplatek za vedení v závislosti na po�tu p�ímo pod�ízených náleží jen p�edstavenému útvaru 
IA v OSS a to v rozmezí 10 až 20 % z platového tarifu nejvyššího platového stupn� v platové 
t�íd�, do které je místo p�edstaveného za�azeno.65

Osobní p�ípatek lze internímu auditorovi p�iznat na základ� kladného výsledku služebního 
hodnocení jeho p�ímým p�edstaveným nebo i p�ed prvním služebním hodnocením a to na návrh 
p�edstaveného.66 Jeho stanovení, výše �i rozp�tí m�že být dáno interním služebním p�edpisem 
���������������������������������������� �������������������

63 THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS, International standards for the professional practice 
of internal auditing, copyricht �eský institut interních auditor�, Praha, 2016, s. 9. 
64�Na�ízení vlády �. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve ve�ejných službách a správ�. In: �R-CODEXIS
[právní informa�ní systém]. Ostrava: ATLAS consulting spol. s r.o.  [vid. 9.8. 2017]. 
65�Zákon �. 234/2014 Sb., o státní služb�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. In: �R-CODEXIS [právní 
informa�ní systém]. Ostrava: ATLAS consulting spol. s r.o.  [vid. 9.8. 2017]. 
Na�ízení vlády �. 304/2014 Sb., o platových pom�rech státních zam�stnanc�, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�. In: �R-CODEXIS [právní informa�ní systém]. Ostrava: ATLAS consulting spol. s r.o.  [vid. 
9.8. 2017]. 
66�Zákon �. 234/2014 Sb., o státní služb�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. In: �R-CODEXIS [právní 
informa�ní systém]. Ostrava: ATLAS consulting spol. s r.o.  [vid. 9.8. 2017]. 
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OSS. V KÚ pro PLK byly vydány služební p�edpisy �editele, �. 4 o postupu p�i služebním 
hodnocení státních zam�stnanc� a �. 13 o platech. 

P�iznání �ádné nebo mimo�ádné odm�ny je op�t závislé na úsp�šném pln�ní sv��ených úkol�, 
ale také na množství platových prost�edk� k dispozici v rozpo�tu OSS. Její stanovení, výše  
�i rozp�tí m�že být op�t dáno interním služebním p�edpisem OSS.67

Interní auditor nesmí v OSS vykonávat nebo se podílet na �innostech, které jsou p�edm�tem 
auditní �innosti. Jinými slovy, nem�že auditovat �innosti, na kterým se v minulosti sám podílel. 

Z jistého pohledu je nezávislost interního auditora zaru�ena jeho možností vyjád�it nestranný  
a objektivní názor, podpo�en argumenty a zd�vodn�ním k auditovaným skute�nostem.  

Interní audito�i nejsou oprávn�ni realizovat p�ímo svá doporu�ení. Tím je zaru�ena zp�tná 
vazba k re-audit�m k prov��ení nápravných opat�ení. 

Nezávislost interního auditora je také dána jeho tvorbou st�edn�dobého a ro�ního plánu �innosti 
IA na základ� analýzy a �ízení rizik, který podléhá schválení vedoucím OSS.68

Do jisté míry siln�jší postavení interního auditora v OSS je dáno jeho jmenováním do oboru 
�innosti, nikoliv pouze uzav�ením služebního pom�ru, které p�i odvolání podléhá schválení 
nad�ízeným služebním ú�adem.69 Podle služebního p�edpisu �editele KÚ pro PLK �. 24  
o statutu IA podléhá odvolání interního auditora projednání s p�edsedou �ÚZK. 

V oblasti p�ístupu ke zdroj�m informací ve vztahu k auditované �innosti je nezávislost interního 
auditora zabezpe�ena jeho oprávn�ními žádat doklady, podklady, ústní �i písemná vyjád�ení, 
vytvá�et si fotodokumentaci, vstupovat na pracovišt�, jednat se všemi p�edstavenými  
a vedoucími útvar� a mnohými dalšími jinými a to podle p�edm�tu auditu schváleného  
v pov��ení k jeho provedení ve v�cném a �asovém rámci. 

Nezávislost výkonu interního auditora je z druhé strany zajišt�na také povinnostmi 
zam�stnanc� k jeho �innosti v OSS, mezi které pat�í respektovat metody, postupy a techniky 
interního auditora, dodržovat zásady slušného jednání a komunikace, v p�im��ené dob�
reagovat na jeho požadavky zejména oblasti p�edávání dokumentace, ú�astnit se dohodnutých 
auditních interview a mnohé další jiné povinnosti. 

Oprávn�ní interního auditora KÚ pro PLK a povinnosti zam�stnanc� v��i n�mu jsou zakotveny 
v �l. 8 a 10 služebního p�edpisu �editele �. 24 o statutu IA, s ú�inností od 1.7. 2017. 

10  Vnit�ní kontrolní systém 

       V právních p�edpisech a odborné literatu�e se �asto setkáváme s tezemi, že interní auditor 
napomáhá zdokonalovat p�im��enost a ú�innost vnit�ního kontrolního systému.  
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67�Zákon �. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. In: �R-CODEXIS [právní 
informa�ní systém]. Ostrava: ATLAS consulting spol. s r.o.  [vid. 9.8. 2017].
68 Zákon �. 320/2001 Sb., o finan�ní kontrole ve ve�ejné správ� o zm�n� n�kterých zákon�, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�. In: �R-CODEXIS [právní informa�ní systém]. Ostrava: ATLAS consulting spol. 
s r.o.  [vid. 9.8. 2017].
69�Zákon �. 320/2001 Sb., o finan�ní kontrole ve ve�ejné správ� o zm�n� n�kterých zákon�, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�. In: �R-CODEXIS [právní informa�ní systém]. Ostrava: ATLAS consulting spol.  
s r.o.  [vid. 9.8. 2017].
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Audit, který se týká posouzení �ídících a kontrolních systém�, musí být každoro�n� za�azován 
do plánu IA.70

Pojem vnit�ní kontrolní systém by mohl u laika vzbuzovat p�edstavu, že se jedná o jen 
specializované organiza�ní útvary, které se zabývají interní kontrolou.71

Vnit�ní kontrolní systém p�edstavuje souhrn �ídících proces�, nástroj�, pravomocí  
a odpov�dností p�edstavených a vedoucích organiza�ních útvar�.72

Vedoucí orgánu ve�ejné správy je povinen vytvá�et a udržovat vnit�ní kontrolní systém 
v podmínkách tzv. 3E.73

Jedná se o zkratku z po�áte�ních písmen anglických výraz� economy, efficiency  
a effectiveness, v �R užívaných ve smyslu hospodárnost, ú�elnost a efektivnost. Co si pod 
pojmy p�edstavit a je jejich 100 % napln�ní v podmínkách hospoda�ení OSS v�bec možné? 

Hospodárnost je minimální používání ve�ejných prost�edk� p�i obdržení požadované kvality, 
ú�elnost p�edstavuje optimální míru financování a efektivní je maximální p�inos z objemu 
výdaj�.74

Krom� toho mohou být v OSS z�ízeny útvary zabývající se metodickým �ízením nap�í�
služebním ú�adem, útvary interní kontroly podle obor� �innosti a útvary IA v�nující se 
kontrolnímu systému. 

Do systému vnit�ních kontrol lze zahrnout i ve�ejnosprávní kontroly nad�ízeného služebního 
ú�adu, provád�né na míst�.75

11  Kontrola ve�ejných rozpo�t�

       V období p�ípravy vstupu �R do Evropské unie byl p�ijat zákon o finan�ní kontrole, 
s ú�inností od 1.1. 2002. Tento datum se považuje za mezník vzniku profese interního auditora 
ve VS. Tento zákon byl k datu 1.7. 2017 šestnáctkrát novelizován.76

K provedení zákona byl p�ijat podzákonný právní p�edpis Ministerstva financí �R, vyhláška  
�. 64/2002 Sb., s ú�inností od 1.3. 2002, která byla krátce na to zrušena vyhláškou  
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70 Podle § 30 odst. 7 zákona �. 320/2001 Sb. o finan�ní kontrole zajistí vedoucí orgánu ve�ejné správy, 
nejmén� 1x ro�n� prov��ení ú�innosti vnit�ního kontrolního systému.
71 SCHIFFER, Vladimír, Vnit�ní kontrolní systém, ASPI, a.s., Praha, 2009, s. 17. 
72 Obecná zásada, kdo �ídí, má také kontrolovat, je zakotvena v § 11 zákona �. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, zn�ní pozd�jších p�edpis�. In: �R-CODEXIS [právní informa�ní systém]. Ostrava: ATLAS 
consulting spol. s r.o.  [vid. 9.8. 2017].
73 podle § 25 odst. 1 písm. a) zákona �. 320/2001 Sb., o finan�ní kontrole ve ve�ejné správ� o zm�n�
n�kterých zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. In: �R-CODEXIS [právní informa�ní systém]. Ostrava:
ATLAS consulting spol. s r.o.  [vid. 9.8. 2017].
74 podle § 2 písm. m) až o) zákona �. 320/2001 Sb., o finan�ní kontrole ve ve�ejné správ� o zm�n�
n�kterých zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. In: �R-CODEXIS [právní informa�ní systém]. Ostrava:
ATLAS consulting spol. s r.o.  [vid. 9.8. 2017].
75 Podle § 11 odst. 4 zákona �. 320/2001 Sb., o finan�ní kontrole ve ve�ejné správ� o zm�n� n�kterých 
zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, je p�íkazem vedoucího nad�ízeného služebního ú�adu provedena 
následná ve�ejnosprávní kontrola podle stanoveného programu. In: �R-CODEXIS [právní informa�ní 
systém]. Ostrava: ATLAS consulting spol. s r.o.  [vid. 9.8. 2017].
76�V sou�asné dob� je vypracován vládní návrh zákona o �ízení a kontrole ve�ejných financí, v�etn�
pozm��ovacích a jiných návrh�, s p�edpokládanou ú�inností od 1.1. 2019. 
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�. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finan�ní kontrole, s ú�inností od 1.8. 2004. Na rozdíl 
o zákona nebyla od svého publikování nikdy novelizována. 

Pro chronologickou úplnost uvádím, že 1.5. r. 2014 �R vstoupila do Evropské unie. Do 
ve�ejných financí p�ibyl nový tok podle mezinárodních smluv. 

11.1  Výkon finan�ní kontroly 

       Finan�ní kontrola stojí na t�ech pilí�ích. První p�edstavuje ve�ejnosprávní kontrola podle 
§7-§11, druhým jsou finan�ní kontroly podle § 24 vykonávané podle mezinárodních smluv  
a posledním pilí�em je vnit�ní kontrolní systém správního ú�adu podle §25-§31ve form� �ídící 
kontroly a IA.77

V KÚ pro PLK je t�etí pilí� finan�ní kontroly zajišt�n služebním p�edpisem �. 6 o ob�hu 
ú�etních doklad�, �. 17 o finan�ní a nákladové kázni, �. 22 o vnit�ním kontrolním systému  
a �. 24 o statutu IA.  

Finan�ní kontroly k mezinárodním smlouvám nebyly v podmínkách hospoda�ení KÚ pro PLK 
doposud vykonávány. 

Finan�ní kontrola se hlediska �asu rozlišuje na – p�edb�žnou, pr�b�žnou a následnou. 
P�edb�žná finan�ní kontrola, které je v provád�cí vyhlášce �. 416/2004 Sb., v�nována 
nejobsáhlejší úprava, se dále d�lí na právní a finan�ní fázi. V souvislosti s pojmem p�edb�žná 
kontrola a její fáze uvádím ozna�ení odpov�dných osob – p�íkazce operace, správce rozpo�tu 
a hlavní ú�etní.78

Funkci správce rozpo�tu a hlavní ú�etní m�že zastávat jediný zam�stnanec a to zpravidla 
v malých organiza�ních útvarech – § 26 odst. 3 zákona o finan�ní kontrole. 

11.2  Ú�el, p�edm�t a rozsah p�edb�žné finan�ní kontroly 

       P�edb�žná finan�ní kontrola zajiš�uje odd�lení pravomocí odpov�dných zam�stnanc� OSS 
p�i p�íprav� a schvalování finan�ních operací, které se týkají výdaj� i p�íjm� státních rozpo�tu.  

Finan�ní kontrola p�íjm� se obejde bez správce rozpo�tu. Jak to tedy funguje konkrétn�?  

Právní fázi p�edb�žné finan�ní kontroly p�i správ� p�íjm�, tzn. p�ed vnikem nároku, zajištuje 
p�íkazce operace. Schvalovací postupy jsou uvedeny v § 11 odst. 2 provád�cí vyhlášky  
�. 416/2004 Sb. P�íjmy státního rozpo�tu jsou ale zpravidla stanovovány právním p�edpisem  
a schvalovací postupy nejsou nutné. P�íkazce operace OSS se naopak uplatní p�i uzavírání 
obchodn� závazkových vztah�, v oblasti nárok� v��i zam�stnanc�m nebo p�íjm� plynoucí 
z mezinárodních smluv. 

Pro finan�ní fázi p�i správ� p�íjm�, tzn. po vzniku nároku, jsou stanoveny schvalovací postupy 
p�íkazce operace a hlavní ú�etní – § 12 odst. 2 až 3  a § 12 odst. 4 až 6 provád�cí vyhlášky  
�. 416/2004 Sb. Odpov�dnost se váže k finan�ní tok�m plynoucích z nárok�. Dokladov� se 
pohybujeme v oblasti vydaných faktur, smluvních penále, interních doklad� OSS apod. 
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77� NOVÁKOVÁ, Ivana, VELÍŠKOVÁ, Anna, Finan�ní kontrola ve ve�ejné správ� v dotazech  
a odpov�dích, BOVA POLYGON, Praha, 2005, s. 10. 
78�Funkce p�íkazce operace není podle § 26 odst. 2 zákona �. 320/2001 Sb., o finan�ní kontrole ve ve�ejné 
správ� o zm�n� n�kterých zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, slu�itelná s jinou. In: �R-CODEXIS
[právní informa�ní systém]. Ostrava: ATLAS consulting spol. s r.o.  [vid. 9.8. 2017]. 
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Výdaje státního rozpo�tu, které jsou v OSS druhov� rozmanit�jší než skladba p�íjm�, jsou 
schvalovány vždy ve dvojici. 

Právní fázi p�edb�žné finan�ní kontroly p�i správ� ve�ejných výdaj�, tzn. p�ed vznikem 
závazku, zajiš�uji ve své p�sobnosti pravomocí a odpov�dností p�íkazce operace a správce 
rozpo�tu – § 13 odst. 2 až 3 a § 13 odst. 4 až 7 provád�cí vyhlášky �. 416/2004 Sb. Toto 
paragrafové zn�ní odpovídá tzv. individuálnímu p�íslibu finan�ního krytí.  

V OSS jsou b�žné druhov� obdobné, opakující se výdaje, kdy v��itel a konkrétní výše jednoho 
závazku není p�edem známa.79 V této provozní situaci m�že p�íkazce operace podat správci 
rozpo�tu návrh na vydání tzv. limitovaného p�íslibu – § 13 odst. 8 provád�cí vyhlášky  
�. 416/2004 Sb. 

Pro finan�ní fázi p�i správ� ve�ejný výdaj�, tzn. po vniku závazku, jsou stanoveny schvalovací 
postupy p�íkazce operace a hlavní ú�etní – § 14 odst. 2 až 3 a § 14 odst. 4 až 7 provád�cí 
vyhlášky �. 416/2004 Sb. Pro finan�ní fázi p�íjm� i výdaj� jsou tedy typické shodné role. 
Dokladov� se tentokrát pohybujeme v oblasti p�ijatých faktur, vrubopis�, interních doklad�
apod. 

11.3  Ú�el, p�edm�t a rozsah pr�b�žné a následné �ídící kontroly 

       Pr�b�žná kontrola se uplat�uje v pr�b�hu obou fází finan�ních operací, tzn. od vzniku 
pohledávky nebo závazku až po kon�ené vypo�ádání v podob� v�cného pln�ní a vyú�tování 
doklad�.80

Postupy pr�b�žné nebo periodické �ídící kontroly jsou stanoveny v §18 až §21 zákona  
o finan�ní kontrole. 

Následná �ídící kontrola slouží zejména k prov��ování a vyhodnocování dosažených výsledk�
ve vztahu k 3E. Jedná se o zp�tnou vazbu k výkonu p�edchozích kontrol a slouží k zlepšování 
vnit�ního kontrolního systému ze strany p�edstavených nebo vedoucích zam�stnanc�
služebního ú�adu.81

Pro úplnost vý�tu složek vnit�ního kontrolního systému uvádím, že podle §28-§31 zákona  
o finan�ní kontrole je také IA jeho sou�ástí. Forma prov��ování d�lí audity na finan�ní, 
systému, výkonu82 a další.  Dalšími formami jsou audity shody, informa�ních systém�, 
personální audity aj.83  P�estože je zákon nerozlišuje, jsou v praxi b�žn� vykonávané. 
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79 NOVÁKOVÁ, Ivana, VELÍŠKOVÁ, Anna, Finan�ní kontrola ve ve�ejné správ� v dotazech  
a odpov�dích, BOVA POLYGON, Praha, 2005, s. 18. 
80� NOVÁKOVÁ, Ivana, VELÍŠKOVÁ, Anna, Finan�ní kontrola ve ve�ejné správ� v dotazech  
a odpov�dích, BOVA POLYGON, Praha, 2005, s. 20. 
81�Postupy následné �ídící kontroly jsou stanoveny v §22 a §23 zákona �. 320/2001 Sb., o finan�ní 
kontrole ve ve�ejné správ� o zm�n� n�kterých zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. In: �R-CODEXIS
[právní informa�ní systém]. Ostrava: ATLAS consulting spol. s r.o.  [vid. 9.8. 2017].
82� Definice obsahu základních forem auditu jsou uvedeny v § 28 odst. 4 písm. a) až c). zákona  
�. 320/2001 Sb., o finan�ní kontrole ve ve�ejné správ� o zm�n� n�kterých zákon�, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�. In: �R-CODEXIS [právní informa�ní systém]. Ostrava: ATLAS consulting spol. s r.o.  [vid. 
9.8. 2017].
83� NOVÁKOVÁ, Ivana, VELÍŠKOVÁ, Anna, Finan�ní kontrola ve ve�ejné správ� v dotazech  
a odpov�dích, BOVA POLYGON, Praha, 2005, s. 30. 
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Poslední složkou vnit�ního kontrolního systému, kterou zákon o finan�ní kontrole uvádí, je 
ve�ejnosprávní kontrola. Je vykonávána ve form� p�edb�žné, pr�b�žné nebo následné.84 Asi 
ne�ast�jší formou je ve�ejnosprávní kontrola následná, kterou m�že vykonávat interní auditor 
nad�ízeného správního ú�adu nebo z�izovatele. 

�ÚZK byl jako úst�ední správní ú�ad z�ízen podle § 1 zákona �. 359/1992 Sb.,  
o zem�m��ických a katastrálních orgánech, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a podle § 3 odst. 1 
písm. d) téhož zákona �ídí �innost KÚ. To zmi�uji v souvislosti s výkonem ve�ejnosprávní 
kontroly na míst�, kontrolní skupinou nad�ízeného služebního ú�adu. Pravideln� jednou za t�i 
roky v kv�tnu p�ijíždí na KÚ pro PLK ve�ejnosprávní kontrolní skupina z �eského ú�adu, v �ele 
s interním auditorem jako vedoucím skupiny.85

Protokol o výsledku ve�ejnosprávní kontroly na míst� obsahuje zejména zjišt�ní ke 
kontrolovanému p�edm�tu, který je p�edem stanoven v plánu kontroly, spolu s požadovanými 
doklady k nahlédnutí. 

K odstran�ní zjišt�ných nedostatk� a k zamezení jejich vzniku vydává �editel KÚ pro PLK 
písemné opat�ení, kde je mj. uveden odpov�dný zam�stnanec a termín odstran�ní.86

Internímu auditorovi bývá ukládáno jednorázové �i trvalé sledování pln�ní vybraných bod�
nápravných opat�ení, kdy záv�ry zjišt�ní poskytují �editeli KÚ zp�tnou vazbu. 

12  Program kvality interního auditu v malých útvarech, ve ve�ejné správ�

       Za malý organiza�ní útvar, kterých je na krajské a obecní úrovni v�tšina, považujeme do 
p�ti zam�stnanc� IA. Program kvality ujiš�uje vedoucího OSS, že útvar IA pracuje v souladu 
s posláním a statutem IA. Jedná se o zp�tnou vazbu k výkonu IA, v souladu s programem pro 
zabezpe�ování a zvyšování kvality.87

P�i hodnocení kvality ve VS se dob�e uplatní benchmarking a benchlearning.88

Aktuální zn�ní zákona o finan�ní kontrole ani zn�ní provád�cí vyhlášky �. 416/2004 Sb. 
neobsahují ustanovení k programu zabezpe�ování zvyšování kvality IA.  
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84�Postupy p�edb�žné, pr�b�žná a následné ve�ejnosprávní kontroly jsou stanoveny v §11 odst. 1 a 2,  
v §11 odst. 3 a v § 11 odst. 4 a 5 zákona �. 320/2001 Sb., o finan�ní kontrole ve ve�ejné správ�  
o zm�n� n�kterých zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, In: �R-CODEXIS [právní informa�ní systém]. 
Ostrava: ATLAS consulting spol. s r.o.  [vid. 9.8. 2017].
85 Písemné pov��ení-p�íkaz k následné ve�ejnosprávní kontrole ve smyslu § 13 odst. 1 zákona 
�. 320/2001 Sb., o finan�ní kontrole ve ve�ejné správ� a o zm�n� n�kterých zákon�, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�, s odkazem na § 4 zákona �. 255/2012 Sb., kontrolní �ád ve zn�ní pozd�jšího zákona, vydává 
p�edseda �eského ú�adu zem�m��ického a katastrálního. P�edm�tem kontroly je hospoda�ení 
s ve�ejnými prost�edky podle § 11 odst. 4 zákona �. 320/2001 Sb., o finan�ní kontrole ve ve�ejné správ�
a o zm�n� n�kterých zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. In: �R-CODEXIS [právní informa�ní 
systém]. Ostrava: ATLAS consulting spol. s r.o.  [vid. 9.8. 2017].
86 Mimo p�esného data se používají i neur�ité termíny jako nap�. soustavná prevence, trvalé zajišt�ní 
vnit�ního kontrolního systému nebo pr�b�žné �ízení rizik v kontrolované oblasti. 
87�BECKERT, František a kol., Metodická pom�cka k zabezpe�ení programu kvality interního auditu 
v malých útvarech ve ve�ejné správ�, Komise pro primární systém dohledu Sekce ve�ejné správy 
�eského institutu interních audit�, Praha, 2014, s. 7. 
88� Benchmarking je nástroj hodnocení porovnáváním s dobrými výsledky srovnatelných útvar�. 
Benchlerning je zlepšování vlastní �innosti na základ� výsledk� hodnocení-u�ení se od jiných. 
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V sou�asné dob� projednávaný vládní návrh zákona o �ízení a kontrole ve�ejných financí, 
s p�edpokládanou ú�inností 1.1. r. 2019 obsahuje tematickou úpravu v § 29-Udržování  
a zvyšování kvality IA. Podle navrhovaného zn�ní by m�lo jednou za p�t prob�hnout externí 
hodnocení kvality IA podle mezinárodních standard�, ze které se považuje  
i externí potvrzení sebehodnocení IA, které by m�lo být provád�no jednou ro�n�.89  

Validaci sebehodnocení by mohla jednou za p�t let vykonat fyzická nebo právnická osoba, 
s min. �ty� letou praxí v IA, s výrokem: soulad, nesoulad nebo �áste�ný soulad, který 
p�edstavuje nepln�ní díl�ích ustanovení standard� nebo etického kodexu.90

§ 29 vládního návrhu zákona o �ízení a kontrole ve�ejných financí byl vypracován v souladu 
s t�mito mezinárodními standarty pro profesní praxi IA a k nim odpovídajícími doporu�eními 
pro praxi.  

Standardy:91

1300 Program pro zabezpe�ení a zvyšování kvality IA 
1310 Požadavky kladené na Program pro zabezpe�ení a zvyšování kvality 
1311 Interní hodnocení 
1312 Externí hodnocení 
1320 Podávání zpráv o programu pro zabezpe�ení a zvyšování kvality IA 
1321 Užívání výrazu „Je v souladu s Mezinárodními standarty pro profesní praxi IA“ 
1322 Informování týkající se nesouladu 

Doporu�ení pro praxi:92

1300-1 Program pro zabezpe�ení a zvyšování kvality 
1310-1 Požadavky kladené na Program pro zabezpe�ení a zvyšování kvality 
1311-1 Interní hodnocení 
1312-1 Externí hodnocení 
1312-2 Externí hodnocení: Sebehodnocení s nezávislým potvrzením/validací 
1312-4 Nezávislost externího hodnotícího týmu ve VS
1321-1 Užívání výrazu „Je v souladu s Mezinárodními standarty pro profesní praxi IA“ 

13  Manuál pro interní audit 

Manuál IA vymezuje pravidla a vedení fyzické i elektronické dokumentace rámcových postup�
celkového výkonu IA v OSS.93
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89�Vládní návrh zákona o �ízení a kontrole ve�ejných financí, usnesení Parlamentu �R, Praha, 19.12.  
r. 2016. Ministerstvo financí �R, Praha [online], [cit. 20.8. 2017]. Dostupné na World Wide Web: 
�http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/kontrola-verejnych-financi/ostatni-dokumenty/navrh-zakona-o-
rizeni-a-kontrole-verejny-25580 	. 
90 BECKERT, František a kol., Metodická pom�cka k zabezpe�ení programu kvality interního auditu 
v malých útvarech ve ve�ejné správ�, Komise pro primární systém dohledu Sekce ve�ejné správy 
�eského institutu interních audit�, Praha, 2014, s. 58. 
91 THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS, International standards for the professional practice 
of internal auditing, copyricht �eský institut interních auditor�, Praha, 2016, s. 13-17.
92 BECKERT, František a kol., Metodická pom�cka k zabezpe�ení programu kvality interního auditu 
v malých útvarech ve ve�ejné správ�, Komise pro primární systém dohledu Sekce ve�ejné správy 
�eského institutu interních audit�, Praha, 2014, s. 10-21. 
93 BECKERT, František a kol., Metodická pom�cka k zabezpe�ení programu kvality interního auditu 
v malých útvarech ve ve�ejné správ�, Komise pro primární systém dohledu Sekce ve�ejné správy 
�eského institutu interních audit�, Praha, 2014, s. 33-34. 
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Vzorová dokumentace p�ed provedením auditu p�edstavuje pov��ení, oznámení a program 
k auditu (viz p�íloha 4 až 6), v souladu s ro�ním a st�edn�dobým plánem. P�i výkonu se interní 
auditor �ídí zadáním auditu, své zjišt�ní uvádí v p�edb�žné zpráv�, která dále obsahuje zejména 
podrobný program auditního testování, posouzení zralosti proces�, analýzu a �ízení rizik  
k auditovanému p�edm�tu. Po projednání záv�r� p�edb�žné auditní zprávy, o kterém sepíše 
záznam nebo protokol (viz p�íloha 7), p�edá interní auditor vedoucímu OSS a dalším 
p�edstaveným a vedoucím odpov�dných za auditovanou �innost, kone�nou nebo souhrnnou 
zprávu. Její p�ílohou m�že být protokol o auditním testování vzorku, záznam z auditního 
interview, vypln�né dotazníky apod. 

Silné a slabé stránky výkonu auditu jsou hodnoceny zam�stnanci kontrolními otázkami  
v programu kvality IA. Výstupem tohoto sebehodnocení je nap�. protokol o p�ezkoumání 
auditu, ov��ení jakosti auditorské zprávy nebo ro�ní hodnocení kvality IA.  

Ro�ní výkaznictví p�edstavuje p�ehled auditních výkon� za rok, ro�ní zpráva  
o výsledcích finan�ních kontrol postupována do informa�ního systému finan�ní kontroly  
ve ve�ejné správ� zpravovaného Ministerstvem financí �R a komentá� k výsledk�m finan�ních 
kontrol.  

Postupy a vzory dokumentace interního auditu KÚ pro PLK byly vydány jako sou�ást 
služebního p�edpisu �. 24 o statutu IA.  

Obrázek 5: P�ístup k hodnocení výkonu interního auditu 
Zdroj: BECKERT, František a kol., Metodická pom�cka k zabezpe�ení programu kvality interního 
auditu v malých útvarech ve ve�ejné správ�, Komise pro primární systém dohledu Sekce ve�ejné 

správy �eského institutu interních audit�, Praha, 2014, s. 23. 
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14  M��ení efektivnosti výkonu interního auditu 

       Interní audito�i jsou oprávn�ni a povinni monitorovat osud doporu�ení, pop�. navržených 
opat�ení k náprav�, vydaných v rámci auditní zakázky. Tím je zajišt�na zp�tná vazba a dáno 
východisko k m��ení efektivnosti auditorských služeb. 

Doporu�ení a záv�ry p�edb�žné auditorské zprávy jsou projednány s dot�enými p�edstavenými 
a vedoucími auditovaných organiza�ních útvar�. Další praktický postup zohled�uje logické 
kroky:94

- Je-li to vzhledem k p�edm�tu auditu vhodné, navrhne interní auditor opat�ení k náprav�
v souladu s doporu�eními, v�etn� stanovení termínu realizace a odpov�dnosti. 

- Výsledná auditorská zpráva, která mj. obsahuje zjišt�ní, doporu�ení, návrhy opat�ení 
k náprav� je p�edložena vedoucímu správního orgánu, který rozhodne o závazném 
pln�ní, nap�. vydáním opat�ení �editele.95

- K ov��ení pln�ní závazných nápravných opat�ení m�že interní auditor využít re-audit, 
který se výlu�n� týká pln�ní nápravných opat�ení nebo následný audit, jehož sou�ástí je 
prov��ení zjišt�ní z p�edchozího auditu na shodné téma. 

Za efektivní výkon IA nelze na jedné stran� považovat pouhé p�edložení zjišt�ní, na stran�
druhé ani zainteresovanost do realizace opat�ení. Interní auditor musí z�stat nezávislý  
a p�edstavovat p�idanou hodnotu pro organizaci. 

14.1  Hodnocení p�idané hodnoty interního auditu96

       Hodnocení míry zdokonalování proces� IA lze kvantitativními i kvalitativními metodami, 
m�žeme se však pohybovat jen v teoretických hodnotách. Lépe je zohlednit spíše dlouhodobé 
výsledky.  

Kvantitativními metodami zhodnotíme nap�. nakládání s prost�edky v rámci 3E, možnosti 
nerealizovaného výnosu nebo pom�r mezi navrženými a akceptovanými (realizovanými) 
doporu�eními. 

Výsledek subjektivního kvalitativní hodnocení m�žeme indikovat mj. i na postavení útvaru IA 
v organizaci. 

15  Certifikace interních auditor� ve�ejné správy 

       V souladu se strategií SVS byl rad� �IIA p�edložen návrh systému certifikace a uznávání, 
který je sou�ástí Národního kvalifika�ního programu vzd�lávání a certifikace IA ve VS, pod 
záštitou Ministerstva financí �R. Návrh byl schválený v prosinci r. 2013. 

Výkonným orgánem je výbor pro certifikace SVS, který zpracovává návrhy zájemc�  
a zabezpe�uje odborné posouzení pro ud�lení úrovn� certifikace a uznávání. 

Výbor má minimáln� p�t hodnotitel� z �ad �len� výboru SVS, rady �IIA, zástupc� Ministerstva 
financí �R nebo i výkonných interních audit� s úrovní certifikace senior nebo vyšší. 
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94�DVO
Á�EK, Ji�í, KAFKA, Tomáš, Interní audit v praxi, Computer Press, a.s., Brno, 2005, s. 191. 
95 Podle zavedené praxe v Katastrálním ú�adu pro Plze�ský kraj se vzestupn� �íslovaná opat�ení �editele 
zve�ej�ují na intranetových stránkách, které jsou p�ístupné všem zam�stnanc�m rezortu �eského ú�adu 
zem�m��ického a katastrálního. 
96 DVO
Á�EK, Ji�í, KAFKA, Tomáš, Interní audit v praxi, Computer Press, a.s., Brno, 2005, s. 197.�
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15.1  Úrovn� certifikace97

       Certifikace se ud�luje na základ� žádosti zpravidla v on-line form� na webových stránkách 
�IIA. Její nezbytnou p�ílohou je prokázání napln�ní kvalifika�ních p�edpoklad�  
a pln�ní požadavk� profesního rozvoje. 

Obrázek 6: Úrovn� odborné certifikace interních auditor� ve ve�ejné správ�
Zdroj: Internetové stránky �eského institutu interních auditor�, Praha [online], [cit. 20.2. 2018]. 

Dostup na World Wide Web: �http://www.interniaudit.cz/sekce/verejna-
sprava/zakladniinformace.php?idKategorie=169	. 

Jsem držitelem certifikátu �. 408 ve stupni expert konzultant. V �R je v tomto nejvyšším stupni 
certifikováno celkem 70 výkonných interních auditor� p�sobících ve ve�ejné správ�.98

Jako žadatel o certifikaci jsem p�edkládal tyto dokumenty prokazující: 

- absolvování základního kurzu a atesta�ních kurz� pro interní auditory po�ádaných �IIA 
- ú�ast na rezortních školeních �ÚZK, které tematicky odpovídaly napl�ování profesního 

rozvoje interního auditora 
- ú�ast na skupinových školeních, po�ádaných v�tšinou �IIA nebo �eským  

a moravským ú�etním dvorem, s.r.o. 
- ú�ast na individuálních školeních, po�ádaných nap�. Alfa eduka, s.r.o. a jinými 

institucemi oprávn�nými organizovat zákonem stanovené vzd�lávání pracovník�  
ve VS, akreditovanými Ministerstvem vnitra �R 

- ú�ast na každoro�ním dvoudenním setkání interních auditor� z rezortu �ÚZK 
- p�ehled vlastních školení a prezentací realizovaných v rámci auditorské profese 
- p�ehled získaných certifikát� a osv�d�ení z absolvovaných kurz�, v�etn� termín�
- prohlášení o výkonu IA v souladu s etickým kodexem 

�����������������������������������������������������������

97 Internetové stránky �eského institutu interních auditor�, Praha [online], [cit. 20.2. 2018].  
Dostupné na World Wide Web: 
�http://www.interniaudit.cz/download/verejna-sprava/Certifikace/Program_certifikace-final.pdf	. 
98 Internetové stránky �eského institutu interních auditor�, Praha [online], [cit. 20.2. 2018].  
Dostupné na World Wide Web: �http://www.interniaudit.cz/profesni-vzdelavani/certifikace-verejne-
spravy/seznam.php?idKategorie=243#expert	. 
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15.2  Hlášení o pln�ní podmínek udržení certifikace99

       Povinností držitele certifikace stupn� interní auditor senior a interní auditor 
expert/konzultant ve VS je podávat hlášení �IIA o pln�ní podmínek udržení certifikace a to 
nejpozd�ji do konce kalendá�ního roku, ve kterém tato povinnost nastává, zpravidla v on-line 
form�. 

Podmínkou udržení certifikace je dosažení 80 hodin CPE100 za t�í resp. dvou leté období od 
prvního získání certifikace nebo hlášení o udržení.
Jako žadatel o udržení certifikace musím p�edložit tyto dokumenty, prokazující: 

- dosažení 80 hodin CPE za dva roky od data ud�lení certifikace a následn� dosažení 
téhož za každé další období dvou let 

- aktivní vykonávání IA nebo �ízení útvaru IA101

Pro úplnost uvádím, že jedna hodina CPE je p�iznána za padesát minut vzd�lávacího seminá�e 
�i pracovního setkání interních auditor� nebo lektorské �innosti nebo práce v radách, výborech 
�i komisích �IIA. Jedna hodina CPE také odpovídá jedné hodin� práce p�i externím hodnocení 
kvality nebo validace.  
Dv� hodiny CPE jsou p�iznány za jednu normostranu �lánku vydaného v odborné literatu�e.13

16 Mezinárodní certifikace102

       Držitel mezinárodní certifikace osv�d�uje svou vysokou profesionalitu a kompetenci pro 
výkon IA v daném sektoru nebo oboru �innosti.  
Uvádím nejznám�jší mezinárodní certifikace: 

1. Certified Internal Auditor (CIA) je jedinou celosv�tov� uznávanou certifikací interních 
auditor� v podnikatelském sektoru. 

2. Certified Financial Services Auditor (CFSA) osv�d�uje držiteli znalost výkonu IA 
v bankovním a pojiš�ovacím odv�tví, také finan�ních služeb a cenných papír�. 

3. Certification in Risk Management Assurance (CRMA) je zam��ena na risk 
management, tzn. poskytování ujiš�ovacích služeb k analýze a �ízeni rizik. 

4. Certified Government Auditing Professional (CGAP) odpovídá na požadavek 
mezinárodní certifikace interních auditor� pracujících na r�zných pozicích ve VS.103

5. Qualification in Internal Audit Leadership (QIAL) je kvalifikací zejména pro budoucí 
kandidáty na pozice vedoucích IA. 
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99 Internetové stránky �eského institutu interních auditor�, Praha [online], s. 2, [cit. 20.2. 2018].  
Dostupné na World Wide Web:  
�http://www.interniaudit.cz/download/verejna-sprava/Metodika_hlaseni_CPE.pdf	. 
100 Jedná se o zvolené kritérium bodového hodnocení pomocí hodin pln�ní podmínek udržení certifikace, 
které vychází ze stejných pravidel, jako pro držitele mezinárodních certifikací. 
101 Internetové stránky �eského institutu interních auditor�, Praha [online], s. 3, [cit. 20.2. 2018].  
Dostupné na World Wide Web:  
�http://www.interniaudit.cz/download/verejna-sprava/Metodika_hlaseni_CPE.pdf 	. 
102 Internetové stránky �eského institutu interních auditor�, Praha [online], [cit. 20.2. 2018].   
Dostupné na World Wide Web: �http://www.interniaudit.cz/profesni-vzdelavani/certifikace/certifikacni-
program-ciia.php?idKategorie=147	.
103 K datu 12.9. r. 2017 bylo evidováno 154 aktivních certifikovaných interních auditor� s celkem 171 
mezinárodními certifikacemi, z toho 150 CIA a pouze 3 CGAP pro ve�ejnou správu. 
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17  Rozhodovací metody v interním auditu 

       Jedná se zejména o zp�sob výb�ru auditního vzorku a jeho následné testování. Co do po�tu 
�ešitel� m�žeme použít individuální nebo skupinové metody104, podle druhu rozlišujeme 
metody grafické, statistické, skupinového rozhodování a ostatní. Na tomto míst� je t�eba 
podotknout, že n�jaké rozhodovací metody nap�. ve form� analýzy, syntézy, indukce nebo 
dedukce jsou sou�ástí každé auditní zprávy. Dále uvedu základní popisy n�kterých 
sofistikovaných rozhodovacích metod. 

17.1  Grafické rozhodovací metody 

       Diagram p�í�in a d�sledk�, zvaný též Ischikaw�v diagram105 ilustruje vztah mezi 
výsledkem a všemi možnými p�í�inami a proto graficky p�ipomíná rybí kost. Konkrétn�
definovaný výsledek m�že být pozitivn� formulován jako cíl nebo opa�n� jako problém. 

Rozhodovací strom definuje všechny možné varianty �ešení, které mohou s ur�itou 
pravd�podobností vy�ešit problém. Východiskem �ešitele pro volbu varianty je ochota 
nést riziko, �asto se vychází ze zásady nejvyšší efektivnosti, tzv. Occamovy b�itvy.106

Paret�v diagram107 umož�uje auditorovi identifikovat faktory, které mají nejvýznamn�jší vliv. 
Má podobu sloupcového grafu, s klesající tendencí. Ve strmých �ástech grafu se nachází 
faktory ur�ené pro další analýzu.108

Analýza podporujících a brzdících sil je jednoduché grafické ztvárn�ní pro a proti 
k navrhovanému �ešení ve form� dvou sloupc�. Každý z obou typ� sil lze bodovat, p�i�emž pro 
úsp�šnou realizaci musí p�evažovat ty kladn� p�sobící.109

Postupným vývojovým diagramem, tzv. flowchart ve form� symbol�, rozd�luje auditor 
definovaný postup nebo proces na jednotlivé kroky, které by m�ly logicky navazovat. 
V opa�ném p�ípad� identifikuje p�ekážky kdekoliv mezi za�átkem a koncem postupu nebo 
procesu.110

17.2  Metody skupinového rozhodování 

       Brainstorming je otev�ená, nekritická diskuse cca 6 až 8 ú�astník� z �ad laik�  
i odborník�, sedících spole�n� u kulatého stolu. Cílem moderátora je p�im�t diskutující vytvá�et 
kreativní nápady na dané téma. Hotové nápady se t�ídí, bodují nebo se aplikuje tzv. reverzní 
brainstorming, kdy se jednotlivé nápady podrobí testovacím otázkám.111

Modifikací této metody je brainwriting, p�i kterém ú�astníci píší své nápady na listy papíru, 
které si mezi sebou vym��ují a dále rozvíjí nápady jiných.112
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104 DVO
Á�EK, Ji�í, KAFKA, Tomáš, Interní audit v praxi, Computer Press, a.s., Brno, 2005, s. 19. 
105�DVO
Á�EK, Ji�í, KAFKA, Tomáš, Interní audit v praxi, Computer Press, a.s., Brno, 2005, s. 20-21. 
106 DVO
Á�EK, Ji�í, KAFKA, Tomáš, Interní audit v praxi, Computer Press, a.s., Brno, 2005, s. 22-23. 
107 Zobecn�né pravidlo 20/80 ozna�ené po sociologovi Vilfredu Paretovi, lze z pohledu auditora 
interpretovat korelací: 20% možných p�í�in zp�sobuje 80% problém�. 
108�DVO
Á�EK, Ji�í, KAFKA, Tomáš, Interní audit v praxi, Computer Press, a.s., Brno, 2005, s. 23.
109�DVO
Á�EK, Ji�í, KAFKA, Tomáš, Interní audit v praxi, Computer Press, a.s., Brno, 2005, s. 24.
110 DVO
Á�EK, Ji�í, KAFKA, Tomáš, Interní audit v praxi, Computer Press, a.s., Brno, 2005, s. 24.
111�DVO
Á�EK, Ji�í, KAFKA, Tomáš, Interní audit v praxi, Computer Press, a.s., Brno, 2005, s. 26-28. 
112�DVO
Á�EK, Ji�í, KAFKA, Tomáš, Interní audit v praxi, Computer Press, a.s., Brno, 2005, s. 26-28.
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Synektika jako další metoda tv�r�ího myšlení, p�ipouští pouze omezené množstvím nápad�  
a na rozdíl od brainstormingu je cílem �ešení problému.113

SWOT analýza je jednoduchá metoda založená na �ty�ech kvadrantech, které p�edstavují pro 
�ešenou strategii silná a slabá místa, dále pak hrozby a p�íležitosti. První dva kvadranty vyhází 
z vnit�ních faktor�, na zbyté dva nemá organizace významný vliv. Nevýhodou analýzy je 
stati�nost, která nereflektuje rychle se m�nící prost�edí. Lze ji realizovat formou workshopu, 
kdy názory odborník� musí být p�esné, analytické a hodnotící.114

Delfská metoda je organiza�n� nenáro�ná metoda skupinového rozhodování, bez p�ímého 
kontaktu oslovených odborník�, kte�í spolu anonymn� komunikují p�es prost�edníka, pomocí 
internetové sít� apod. Odborníci jsou oslovovány v n�kolika kolech, jejich názory jsou 
konfrontovány s ostatními a touto zp�tnou vazbou získáme v�tšinový názor.115

Metodu šesti myslících klobouk� publikoval psycholog Edward de Bono v r. 1985. Definoval 
možnosti nahlížení na problém jednotlivcem nebo p�i skupinové diskusi, které p�edstavují 
barevn� odlišené klobouky. Jedná se o zajímavou metodu, kterou beru s ur�itou nadsázkou. 
Bílý klobouk ztvár�uje racionální náhled a práci s dostupnými daty v �asových osách. 
S nasazeným �erveným kloboukem zkoumá auditor emocionální reakce okolí, kritický �erný 
klobouk p�edstavuje slabé stránky a t�žkosti, které pravd�podobn� nastanou. Naopak žlutá 
barva je spojena s pozitivním p�ístupem a zelená s kreativním myšlením, prostého kritiky. 
S nasazeným modrým kloboukem usm�r�ujeme a kontrolujeme navržené procesy.116

17.3  Statistické metody v interním auditu 

       Ucelený rozbor statistických metod užívaných interními auditory by vydal na samostatnou 
bakalá�skou práci. Považuji za pot�ebné podotknout, že aplikování t�chto metod je vždy 
spojeno s takovou velikostí soubor� dat, která je možné a pot�ebné t�ídit, analyzovat, posuzovat 
apod., a tyto metody jsou v souladu s cíli auditu. 

Statistika zkoumá hromadné jevy pomocí statistických znak�, vyjád�enými bu� kvantitativn�  
a to spojitými �i nespojitými �íselnými hodnotami v intervalu, nebo kvalitativn� slovním 
popisem ur�itých vlastností.  

Statistické stupnice rozlišujeme nominální, které zahrnují kvalitativní znaky po�adové, které 
situují údaj do po�adí �i t�ídí podle velikosti, intervalové, kdy je zkoumána vzdálenost mezi 
pozicemi v po�adí hodnot a pom�rové, které ur�ují relativní pozici v��i nulovému bodu  
v intervalu.117

Statistické charakteristiky ozna�ují polohu a variabilitu. Poloha statistického znaku m�že být 
vyjád�ena nej�ast�jší hodnotou modusu, prost�ední hodnotou mediánu nebo pr�m�rnou 
hodnotou váženého �i prostého aritmetického pr�m�ru. Variabilitou ozna�ujeme vyrovnanost 
znak� v souboru. Je vyjád�ena bu� absolutními rozdíly hodnot znak�, nebo relativními 
v uzav�eném intervalu �0,1�. Nap�. rozptyl a sm�rodatná odchylka vyjad�uje absolutní rozdíl, 
varia�ní koeficient naopak relativní.118

���������������������������������������� �������������������

113 DVO
Á�EK, Ji�í, KAFKA, Tomáš, Interní audit v praxi, Computer Press, a.s., Brno, 2005, s. 33.
114�DVO
Á�EK, Ji�í, KAFKA, Tomáš, Interní audit v praxi, Computer Press, a.s., Brno, 2005, s. 29-31. 
115�DVO
Á�EK, Ji�í, KAFKA, Tomáš, Interní audit v praxi, Computer Press, a.s., Brno, 2005, s. 29-31. 
116�DVO
Á�EK, Ji�í, KAFKA, Tomáš, Interní audit v praxi, Computer Press, a.s., Brno, 2005, s. 33-34. 
117�DVO
Á�EK, Ji�í, KAFKA, Tomáš, Interní audit v praxi, Computer Press, a.s., Brno, 2005, s. 45. 
118�DVO
Á�EK, Ji�í, KAFKA, Tomáš, Interní audit v praxi, Computer Press, a.s., Brno, 2005, s. 45-47. 
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Z množství statistických metod v IA se budu v�novat analýze dat pro výb�r vzork�. Nutností 
je homogenní základní soubor a smyslem nižší �asová a finan�ní náro�nost. Testování 
rozsáhlých soubor� dat probíhá s rizikem pravd�podobnosti výsledku. Spolehlivost výsledku je 
obvykle požadována na úrovni 95 až 99 %, což znamená, že ze 100 výb�r� vzork� jich 95 až 
99 reprezentuje základní soubor. P�esnost výsledku p�edpokládá jen p�ijatelnou chybu, která 
p�edstavuje �ástku, která nezkreslí finan�ní výkaz.119

Prostý náhodný výb�r je jednoduchá metoda, která p�edpokládá �íslované položky 
v homogenním základním souboru. K výb�ru lze použít tabulky náhodných �ísel nebo 
software.  Subjektivní selekce auditora není p�ípustná.120

Nahodilý Haphazard�v výb�r se používá p�i stejných vlastnostech základního souboru, jako  
u prostého náhodného výb�ru. U této metody nemají všechny výb�rové položky stejnou 
pravd�podobnost zvolení, protože náhodu volby neaplikujeme na po�adí, ale na jiné zvolené 
�íselné hledisko.121

Systematický intervalový výb�r má na rozdíl od prostého výb�ru stanoven pevný interval mezi 
ne�íslovanými položkami, kdy po�áte�ní položka je zvolena náhodn� a poté je vybírána nap�. 
každá 50. Tento výb�r umož�uje dop�edu stanovit velikost výb�rového vzorku a následn� ur�it 
interval.122

Systematický kumulovaný výb�r p�edpokládá �íslování položek, stanovení intervalu pro výb�r 
a náhodn� vyhranou první položku. Metoda kumuluje hodnoty postupn� vybíraných položek 
v intervalu, kdy prov��ovány jsou v�tšinou položky vyšších hodnot.123

Skupinový výb�r p�edpokládá rozd�lení základního souboru na skupiny se 
stejnorodými položkami, které se vzájemn� nep�ekrývají, nap�. dodavatelské faktury 
proplacené v jednom m�síci roku. Každá skupina m�že být testována r�znými metodami. 
Skupinový výb�r nese riziko nesprávného výb�ru vzork� pro testování.124

Stratifikovaný výb�r se používá k rozd�lení nehomogenního základního souboru s množstvím 
položek do skupin s definovaným spole�ným znakem. Na tyto relativn� homogenní skupiny 
mohou být aplikovány další metody výb�ru vzork�.125

Úsudkový výb�r je zám�rný výb�r položek, který je založen na znalostech auditora 
o základním souboru. Záv�ry k prov��eným vzork�m, vybraných na základ� kvalifikovaného 
odhadu, nelze aplikovat na celý soubor. Nicmén� tato metoda je oblíbená u zkušen�jších 
auditor� s mnohaletou praxí v OSS, poskytuje dobré výsledky p�i �asové tísni.126

17.4  Ostatní rozhodovací metody 

       Analýza náklad� a p�ínos�127 se používá p�i variantním �ešení. M�la by být užita i p�i 
zavád�ní nebo prov��ování vnit�ního kontrolního systému, kdy se porovnávají p�ínosy 
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119 DVO
Á�EK, Ji�í, KAFKA, Tomáš, Interní audit v praxi, Computer Press, a.s., Brno, 2005, s. 61-64.
120 DVO
Á�EK, Ji�í, KAFKA, Tomáš, Interní audit v praxi, Computer Press, a.s., Brno, 2005, s. 64-65. 
121�DVO
Á�EK, Ji�í, KAFKA, Tomáš, Interní audit v praxi, Computer Press, a.s., Brno, 2005, s. 68. 
122 DVO
Á�EK, Ji�í, KAFKA, Tomáš, Interní audit v praxi, Computer Press, a.s., Brno, 2005, s. 66. 
123 DVO
Á�EK, Ji�í, KAFKA, Tomáš, Interní audit v praxi, Computer Press, a.s., Brno, 2005, s. 66-67. 
124 DVO
Á�EK, Ji�í, KAFKA, Tomáš, Interní audit v praxi, Computer Press, a.s., Brno, 2005, s. 67. 
125 DVO
Á�EK, Ji�í, KAFKA, Tomáš, Interní audit v praxi, Computer Press, a.s., Brno, 2005, s. 67-68. 
126 DVO
Á�EK, Ji�í, KAFKA, Tomáš, Interní audit v praxi, Computer Press, a.s., Brno, 2005, s. 68. 
127�DVO
Á�EK, Ji�í, KAFKA, Tomáš, Interní audit v praxi, Computer Press, a.s., Brno, 2005, s. 35. 
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z výkonu kontroly s vynakládanými po�áte�ními i pr�b�žnými zdroji. V tomto ohledu má na 
kone�né rozhodnutí významný vliv p�ístup k �ízení rizik. 

Systémové diagramy128 jsou užite�né v pochopení vzájemné interakce mezi faktory. Negativní 
zp�tná vazba systém vyvažuje, pozitivní naopak faktory vzájemn� posiluje. V úvahu n�kdy 
bereme i vn�jší faktory a po�ítat musíme i s �asovými zpožd�ními, od rozpoznání vzájemných 
vztah� až po kontrolu zavedených opat�ení.  

Metoda analýzy kritické cesty129 ur�uje minimální dobu trvání celého projektu, tedy nap�.  
i auditu. Jednotlivé kroky lze d�lal nezávisle na sob� nebo až následn�, krok po kroku. Výsledky 
analýzy mohou být nap�. p�evedeny do Ganttova úse�kového diagramu nebo sí�ového 
diagramu, který má jeden po�áte�ní a koncový uzel. Kritická cesta p�edstavuje spojnici mezi 
uzly a projekt m�že mít i více kritických cest, tzn. možností �ešení. 

18  Dokumentace k auditu 

       V této �ásti bakalá�ské práce se budu v�novat aplikaci auditních postup�. P�edm�tem této 
aplikace je audit, který jsem samostatn� vypracoval jako interní auditor v KÚ pro PLK na téma:

„Správnost výše správních poplatk�, úplat a cen za poskytnuté údaje z katastru nemovitostí 
(dále jen KN), oprávn�ní osvobození od správních poplatk� a bezplatnosti, �ízení rizik  
a funk�nost vnit�ního kontrolního systému v auditované oblasti“130  

18.1  Auditorská zpráva 

18.1.1  Druh interního auditu 

       Podle druhového t�íd�ní odpovídá tento audit finan�nímu zam��ení. Úhel pohledu lze více 
nastavit i na provedení auditu systému nebo shody. V prvním p�ípad� by se zejména 
prov��ovala nap�. již zmín�ná funk�nost vnit�ního kontrolního systému, ve druhém p�ípad� lze 
zkoumat nap�. shodu vnit�ní p�edpisové základny s právními p�edpisy r�zné právní síly. 

18.1.2  Auditovaný útvar 

       P�ed zahájením práce zvolím auditovaný útvar, který se p�esn� popíše svým názvem, podle 
ú�inného Organiza�ního �ádu KÚ pro PLK. N�kdy je možné, jako v tomto p�ípad�, definovat 
název útvaru i obecn�, tedy názvem útvaru nad�azeného auditovanému, jako nap�. KP Plze� – 
m�sto, Klatovy, Domažlice apod. P�i volb� voln�jšího ozna�ování nesmí dojít k zám�n� ve 
vtahu k p�edm�tu auditu. 

18.1.3  Auditované období 

       V dalším kroku vymezuji auditované období, nap�. r. 2016, abych zahrnul celé zvolené 
období nebo postihl p�edm�t zájmu. Správné definování auditovaného období m�že být 
rozhodující ve vztahu k výsledku auditu. Nicmén� d�ležité je i p�i vyžadování dokumentace 
z auditovaného útvaru, p�ed zahájením samotné práce. 

���������������������������������������� �������������������

128�DVO
Á�EK, Ji�í, KAFKA, Tomáš, Interní audit v praxi, Computer Press, a.s., Brno, 2005, s. 37-39. 
129�DVO
Á�EK, Ji�í, KAFKA, Tomáš, Interní audit v praxi, Computer Press, a.s., Brno, 2005, s. 39-41.�
130 Na toto téma byly vypracovány dva samostatné audity �. 2/2011 a 4/2016. Druhý audit zejména 
reflektoval vydání nové vyhlášky �eského ú�adu zem�m��i�ského a katastrálního �. 358/2013 Sb.,  
o poskytování údaj� z katastru nemovitostí, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
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18.1.4  Termín vykonání auditu 

       Interní auditor vychází p�i své �innosti z �asového rámce k provád�ní plánovaných audit�
nebo audit� na vyžádání. V r. 2016 byla v ro�ním plánu IA KÚ pro PLK stanovena celková 
zdrojová náro�nost na plánované audity 117 �lov�kodn� a na audity provád�né ad hoc 15 
�lov�kodn�. Z tohoto ro�ního plánu bylo na audit �. 4/2016 vy�len�no 24 �lov�kodn�. 

V ojedin�lých p�ípadech lze plánovaný �asový rámec p�ekro�it z d�vodu ú�asti na školeních, 
nemoci nebo obvykle pro v�tší než p�edkládaný rozsah auditní �innosti. 

18.1.5  Datum vypracování zprávy 

       Datum vypracování je rovn�ž uvád�no v auditní zpráv�. Jedná se o datum vyhotovení 
p�edb�žné nebo kone�né auditní zprávy. P�edb�žná zpráva je p�edkládána k projednání 
s odpov�dnými nebo zainteresovanými p�edstavenými nebo vedoucími zam�stnanci. Zpravidla 
se p�edpokládá 10 pracovních dn� na seznámení s obsahem auditní zprávy zam�stnanci, kte�í 
jsou svými funkcemi definováni pod rozd�lovníkem v auditní zpráv�. 

18.1.6  Po�et stran, p�íloh a vyhotovení 

       Každému provád�nému IA je zprvu p�id�leno �íslo jednací. Z tohoto d�vodu je i zpráva 
vedena jako sou�ást spisové dokumentace auditu. 

18.1.7  Cíl provedeného interního auditu 

       Cílem tohoto auditu bylo výb�rov� prov��it p�edm�tné žádosti, záznamy a dokumentaci, 
zp�sob a formu jejího vedení, �ízení ve�ejných p�íjm� státního rozpo�tu a vnit�ní kontrolní 
systém v této oblasti. 

P�ehled vybraných žádostí a záznam�, dokumentující tuto problematiku: 

− žádost o poskytnutí informací podle zákona �. 106/1999 Sb., o svobodném p�ístupu  
k informacím, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�

− žádost o poskytnutí údaj� z KN, pozemkové knihy, železni�ní knihy a zemských desek: 

− žádost o poskytnutí p�ehledu vlastnictví z území �R 
− záznam o ústní žádosti o poskytnutí prosté/ov��ené kopie listiny ze sbírky listin katastru 
− záznam o ústní žádosti o poskytnutí údaje o dosažených cenách nemovitostí 

− záznam o ústní žádosti o poskytnutí vyrozum�ní o provedení vkladu 

− žádost o poskytnutí podklad� pro m��ení osob s oprávn�ním vykonávat zem�m��ické 
�innosti 

18.1.8  P�edm�t a rozsah interního auditu 

       P�edm�t a rozsah auditu vždy reflektuje zvolené téma. Vzhledem k r�znosti názv�
vedených spis� na KP, jsem zvolil pro jejich ozna�ení zobec�ující název spisová dokumentace 
k poskytování údaj� z KN. Dále byly prov��ovány ú�etní doklady, záznamy a evidence. 
Na posledním míst�, avšak z hlediska �ízení ve�ejných p�íjm� a poskytování údaj� uvedu 
významné elektronické nástroje: ekonomický informa�ní systém, informa�ní systém KN  
a elektronická podatelna. 
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18.2  Výb�r auditovaného vzorku 

       Volba nejlepšího zp�sobu výb�ru prov��ovaného vzorku vedla ke kombinaci dvou metod: 
zám�rného úsudkového výb�ru a systematického intervalového výb�ru.  

Jednotlivá KP nevedou dokumentaci k poskytování údaj� jednotným zp�sobem. N�kde bylo 
zvoleno pouze systematické �azení dokumentace k poskytování údaj� podle �ísel �ízení, nap�. 
�. 1-100, 101-200 atd., jinde bylo více preferováno druhové hledisko k archivaci, nap�. �ízení 
p�ehled vlastnictví, kopie listin, osvobozená aj. 

Interní auditor aplikoval intervalový výb�r, tedy obvykle 20 až 70 �ízení poskytování údaj�
z každého p�edloženého šanonu, p�i�emž pro výb�r zohlednil i tato kritéria: 

− systémové nedostatky, které se objevovaly nap�í� všemi druhy �ízení 
− �ízení vyhotovovaná konkrétními zam�stnanci v organiza�ním útvaru 
− druhy �ízení s nej�ast�jším výskytem chyb 
− �ízení z finan�ního hlediska významná (velké zakázky, na které se uplat�ovali  

i množstevní slevy) 
− �ízení z právního hlediska nejrizikov�jší (jednalo se zpravidla o �ízení osvobozená od 

finan�ního pln�ní) 

18.3  Normativní právní akty upravující problematiku p�edm�tu auditu 

       Sazby správních poplatk�, které tvo�í da�ové p�íjmy, jsou dány zákonem  
�. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (dále jen zákon  
o správních poplatcích) a to p�ílohou zákona – sazebníkem. Pro p�edm�t �innosti KP jsou sazby 
upraveny v �ásti X, položce �. 119 a 120 a v �ásti I, položce �. 3, písm. a). 

Sazby úplat, které tvo�í neda�ové p�íjmy, jsou dány vyhláškou �ÚZK �. 358/2013 Sb.,  
o poskytování údaj� z KN, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a to p�ílohami vyhlášky �. 1 až �. 9. 

Pro p�edm�t �innosti KP byl vydán Návod pro správu KN �.j. �ÚZK-03030/2016-22, ze dne 
10.2. 2016. 

Tuto problematiku upravuje dále Jednací �ád KÚ, ze dne 27.6. 2014, vydaný nad�ízeným 
orgánem �ÚZK, zejména �l. 47 – Poskytování údaj� z katastru a �l. 54 – Placení správního 
poplatku. 

18.3.1  Osvobození subjekt� od správního poplatku za údaje z katastru nemovitostí 

       Uvádím vybrané subjekty osvobozené podle § 8 odst. 1 zákona o správních poplatcích, 
písm.: 

a) státní orgány a státní fondy131

− Ú�ad vlády �R, Kancelá� prezidenta republiky 
− nezávislé státní orgány a ú�ady (�eská národní banka, Nejvyšší kontrolní ú�ad, Ve�ejný 

ochránce práv) 
− sn�movny parlamentu �R 
− soustava soud� �R 
− soustava státních zastupitelství �R 
− úst�ední správní ú�ady a OSS (ministerstva �R) 

���������������������������������������� �������������������

131�Vý�et je pouze demonstrativní, jedná se o nejb�žn�jší subjekty-klienty v kontaktu s katastrálními 
pracovišti.�
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− OSS z�ízené jednotlivými ministerstvy (Ú�ad pro zastupování státu ve v�cech 
majetkových, Státní pozemkový ú�ad) 

− pod�ízené správní ú�ady (finan�ní správa �R) 
− ve�ejné instituce (r�zné státní fondy) 
− jiné instituce (Policie �R) 

b) diplomatická zastupitelství cizích stát� a delegovaní diplomati�tí zástupci, konzulové  
z povolání a další osoby, jsou-li státními p�íslušníky cizích stát� a požívají-li výsady  
a imunity podle mezinárodního práva, je-li zaru�ena vzájemnost a nejde-li o úkony 
provád�né v osobním zájmu nebo k osobnímu prosp�chu t�chto osob 

c) územní samosprávné celky a jejich orgány, požadují-li provedení úkon� souvisejících  
s výkonem státní správy, kterým jsou pov��eny: 
− p�enesená p�sobnost obcí a kraj� podle § 8 odst. 1 písm. c) zákona o správních 

poplatcích (zejména výpis KN, výpis z pozemkové knihy, kopie katastrální mapy, 
kopie z d�ív�jších pozemkových evidencí, identifikace parcel, ov��ený opis nebo 
kopie listiny ze sbírky listin KN a pozemkové knihy)  

− samostatná p�sobnost obcí, osvobozených podle §13 odst. 3 zákona �. 128/2000 Sb., 
o obcích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a kraj� osvobozených podle §15 odst. 3 
zákona �. 129/2000 Sb., o krajích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (zejména kopie 
katastrální mapy s orienta�ním zákresem pozemkové držby, srovnávací sestavení 
a informace o parcelách) 

d) právnické osoby, požadují-li provedení úkon� souvisejících s výkonem státní správy, 
kterým jsou pov��eny 

e) fyzické nebo právnické osoby, stanoví-li tak mezinárodní smlouvy a ujednání, kterými 
je �R vázána 

Subjekty osvobozené podle § 8 odst. 2 zákona o správních poplatcích, písm.: 

a) související s provád�ním zvláštních právních p�edpis� o sociálním zabezpe�ení,  
o d�chodovém pojišt�ní, o p�íplatku k d�chodu a o zvláštním p�ísp�vku k d�chodu,  
o ve�ejném zdravotním pojišt�ní, o státní sociální podpo�e, o nemocenském pojišt�ní,  
o pojistném na všeobecné zdravotní pojišt�ní, o zam�stnanosti, o pojistném na sociální 
zabezpe�ení a p�ísp�vku na státní politiku zam�stnanosti, o sociáln�-právní ochran�
d�tí, o sociálních službách, o dávkách pro osoby se zdravotním postižením, pomoci  
v hmotné nouzi, ve v�cech branné povinnosti ob�an� a ve v�cech civilní služby,  
s výjimkou poplatku za vydání nebo vým�nu pr�kazu osoby se zdravotním postižením  
a s výjimkou poplatku za p�ijetí žádosti o akreditaci vzd�lávacího programu podle 
právních p�edpis� o sociálních službách a podle zákona o zam�stnanosti 

− pod�ízené správní ú�ady (�eská správa sociálního zabezpe�ení, Ú�ad práce �R) 
− ve�ejné instituce (Všeobecná zdravotní pojiš�ovna �R)132

b) provád�né v d�sledku zm�ny nebo opravy názvu obce, m�sta, kraje, ulice, jiného 
ve�ejného prostranství, rodného �ísla a úkony, provád�né v d�sledku rozhodnutí  
z moci ú�ední 

c) pro orgány územního samosprávného celku, provád�né ú�adem téhož územního 
samosprávného celku 

d) pro ú�ely d�dického �ízení, provád�ného notá�em jako soudním komisa�em 
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132�Vý�et je pouze demonstrativní, jedná se o nejb�žn�jší subjekty-klienty v kontaktu s katastrálními 
pracovišti.�
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e) pro ú�ely exeku�ního �ízení, provád�ného soudním exekutorem, s výjimkou položky 1 
bod 1 písmeno m – informace pro ú�ely exeku�ního �ízení, provád�ného soudním 
exekutorem 

f) pro ú�ely využití volebního práva 
g) související s poskytováním do�asné ochrany cizinc�m 
h) stanoví-li tak mezinárodní smlouvy a ujednání, kterými je �R vázána 
i) provád�né v d�sledku živelní pohromy na území �R, za živelní pohromu se pro ú�ely 

tohoto zákona považují nezavin�ný požár a výbuch, blesk, vich�ice a rychlost v�tru nad 
75 km/h, povode�, záplava, krupobití, sesouvání p�dy, sesuny p�dy a skalní z�ícení, 
pokud k nim nedošlo v souvislosti s pr�myslovým nebo stavebním provozem, sesouvání 
nebo z�ícení lavin a zem�t�esení dosahující alespo� 4. stupn� Richterovy mezinárodní 
stupnice udávající makroseismické ú�inky zem�t�esení 

Vybrané subjekty a úkony osvobozené podle § 8 odst. 4 zákona o správních poplatcích, 
v rozsahu stanoveném v sazebníku: 

− zapsané spolky, nadace a fundace (zákon �. 89/2012 Sb., ob�anský zákoník, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�), osvobozené, jde-li o úkony spojené s p�evodem nemovitého 
majetku z vlastnictví �R 

− orgány ochrany p�írody (zákon �. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody a krajiny, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�), osvobozené p�i výkonu p�enesené p�sobnosti státní správy 

− orgány státní památkové pé�e (zákon �. 20/1987 Sb., o státní památkové pé�i, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�), osvobozené pro �leny vedení úst�edního seznamu nemovitých 
kulturních památek podle tohoto zákona 

− registrované církve a náboženské spole�nosti a jejich svazy (zákon �. 3/2002 Sb.,  
o církvích a náboženských spole�nostech, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�), osvobozené 
jde-li o úkony spojené s p�evodem nemovitého majetku z vlastnictví �R 

− orgány územního plánování a stavební ú�ady (zákon �. 183/2006 Sb., stavební zákon, 
ve zn�ní pozd�jších p�edpis�), osvobozené pro ú�ely tohoto zákona  

− insolven�ní správci (zákon �. 182/2006 Sb., insolven�ní zákon, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�), osvobození podle § 43 odst. 2 tohoto zákona 

18.3.1.1  Vyzna�ení osvobození podle zákona o správních poplatcích 

       Podle § 8 odst. 3 zákona o správních poplatcích se „na výsledku úkonu osvobozeného podle 
odstavce 2 písm. a) až i) vyzna�í správní ú�ad ú�el, k n�muž byl úkon proveden.“ 

Z toho tedy plyne, že ú�el správního úkonu podle odstavce 1 písm. a) až e) tohoto zákona KP 
na výsledku úkonu vyzna�ovat nemusí. 

18.3.1.2 Vyzna�ení osvobození podle Návodu �eského ú�adu zem�m��i�ského  
a katastrálního pro správu katastru nemovitostí  
�.j. �ÚZK-03030/2016-22, ze dne 10.2. 2016 

       Osvobození u da�ových p�íjm� podle zákona o správních poplatcích je uvedeno v § 8. 
Podle bodu 16.5.8 Návodu pro správu KN je „úkon od poplatku podle § 8 odst. 2 zákona 
osvobozen, jen pokud poplatník uvede v žádosti ú�el, k n�muž má být úkon proveden.“ Na 
výsledku tohoto úkonu se vyzna�í u textu „osvobozeno od správních poplatk�“ v souladu  
s § 8 odst. 3 zákona a také ú�el, který poplatník v žádosti uvedl (nap�. pro ú�ely poz�stalostního 
�ízení, dále �íslo jednací pov��ení, kterým soud notá�e vedením �ízení o poz�stalosti pov��il, 
dále �íslo jednací referátu sociálních v�cí, ke kterému je úkon provád�n, apod.) 
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18.4  Po�et m�rných jednotek a úkon� ve vztahu k výsledné �ástce 

       Po�et m�rných jednotek nebo úkon� k jednotlivým �ízením je uveden v informa�ním 
systému KN. Výsledná �ástka je dána sou�inem po�tu m�rných jednotek nebo úkon�  
a jednotkovou sazbou k nim odpovídající podle sazebník�. 

18.5  Možnosti plateb klient� katastrálních pracoviš�

       KP nabízí p�t zp�sob� úhrad: 

1) hotovostní platba na p�epážkách spole�né podatelny Plze� a na pokladních místech KP 
− p�íjmový pokladní doklad a stvrzenka klientovi 

2) p�evodem na ú�et KÚ �. 019-6626311/0710 a �. 3711-6626311/0710 p�íkazem z ú�tu 
klienta nebo platba poštovní poukázkou typu A133

− vydaná faktura s 14 denní lh�tou splatnosti 
− podklad pro platbu k �ízení 

− výzva k zaplacení správního nedoplatku 
3) platba inkasem z ú�tu smluvního klienta 
4) platba platební kartou na terminálech spole�né podatelny Plze�
5) kolkovou známkou (jednotlivá úhrada nesmí p�evýšit �ástku 5 000 K�) 

18.5.1  Vyzna�ení zp�sobu platby 

       Podle bodu 16.3.6 Návodu �ÚZK pro správu KN je KP u všech úkon�, u kterých je 
poplatek zaplacen na zvláštní ú�et, vyzna�í KP poznámku s textem „správní poplatek uhrazen 
ve výši ..... K� dne ……. na zvláštní ú�et", obdob� vyzna�í KP poznámku s textem „správní 
poplatek uhrazen ve výši … K� dne … v hotovosti“ u všech úkon�, u kterých byl poplatek hrazen 
v hotovosti. Text se vyzna�í u písemností v listinné podob�, a to u úkon� podle zákona  
o správních poplatcích, položky: 

− 119 písm. a), b), c), f) a g) sazebníku na žádosti a na výsledku úkonu
− 120 písm. c) sazebníku na písemnou žádost
− 3 písm. a) sazebníku ve spisu

18.6  Zjišt�ní z vykonaného auditu 

       Tato velmi d�ležitá �ást auditorské práce tvo�í podklad pro precizní definování auditních 
doporu�ení134. Ne všechna pochybení jsou auditorem nebo vnit�ním kontrolním systémem 
odhalena, což odpovídá auditorskému riziku. Jeho míra je minimalizována mj. správným 
výb�rem portfolia prov��ovaného vzorku. 

N�která zjišt�ní jsou napravována již v pr�b�hu auditu. V p�ípad� tohoto byly navíc 
vypracovány samostatné kontrolní záznamy pro každé KP.  

���������������������������������������� �������������������

133 Podle Návodu �eského ú�adu zem�m��i�ského a katastrálního pro správu katastru nemovitostí  
je katastrální pracovišt� povinno p�ijmout každou platbu na úhradu poplatku, i když není provedena 
poplatníkem a zachází s ní stejným zp�sobem, jako by ji zaplatil poplatník. Vrácení platby tomu, kdo ji 
za poplatníka zaplatil, není p�ípustné. 
134 Interní auditor ve ve�ejné správ� formuluje doporu�ení, externí auditor vyjad�uje výrok podle § 20 
odst. 1 písm. c) zákona �. 93/2009 Sb. o auditorech, a to bu� bez výhrad, s výhradou, záporný výrok 
nebo je vyjád�ení výroku odmítnuto. 
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Uvádím demonstrativní vý�et zjišt�ní z kontrolních záznam�, bez uvedení frekvence výskytu, 
�ísla �ízení a KP: 

1. K rozli�ným žádostem doru�ených datovou schránkou není p�ikládán výtisk potvrzující 
p�ijetí na podatelnu KP ani podací razítko na žádosti.135  

2. Na žádosti o poskytnutí údaj� z KN není potvrzeno ov��ení totožnosti žadatele, tzn. typ 
a �íslo dokladu totožnosti.136

3. Na výsledku poskytnutí údaj� z KN není vyzna�en text „osvobozeno od správních 
poplatk�“. 

4. U �ízení s osvobozením od správních poplatk� není uložen ve formátu PDF záznam  
o výsledku ov��ení elektronických podpis�, zna�ek a �asových razítek.  

5. Na záznamech o ústní žádosti o poskytnutí údaj� se sbírky listin katastru není 
vyzna�eno, zda je listina požadována celá nebo v �ásti. 

6. Na záznamu o ústní žádosti o poskytnutí údaj� z KN není vyzna�eno, zda je požadována 
prostá nebo ov��ená kopie.  

7. Na žádostech o poskytnutí p�ehledu vlastnictví z území �R není vyzna�eno za jaké 
území je požadován. 

8. … 

K zobec�ujícím, z pohledu interního auditora nevyjasn�ným otázkám nap�í� všemi KP, 
vypracovalo odd�lení metodiky a kontroly KÚ pro PLK závazná stanoviska, která �íslovaná 
uvádím pod zjišt�ními. 

Zám�rem interního auditora byla vzájemná komparace systému �ízení poskytování údaj� KP,  
s cílem nalézt best practice v auditované oblasti.   

�ast�jším nedostatkem, kdy intenzita zjišt�ní se liší podle KP, je neozna�ování spisové 
dokumentace k �ízení poskytování údaj� KN textem „osvobozeno od správních poplatk�  
a správní poplatek uhrazen“. 

1. Podle bod� 16.3. 6 a 16.3. 7 Návodu pro správu KN se vyžaduje vyzna�ení uvedených 
text� jak na výsledném úkonu, tak i na žádosti a to u položek �. 119 písm. a), b), c), f) 
a g) p�ílohy sazebníku �ásti X zákona o správních poplatcích. 

Dalším zobec�ujícím zjišt�ním je neuvád�ní ú�elu na n�kterých žádostech o poskytnutí údaj�
z KN a to zejména orgány územních samospráv. 

2. S po�átkem ú�innosti zákona �. 256/2013 Sb., katastrální zákon, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�, není t�eba po žadateli vyžadovat uvedení ú�elu, pro který jsou údaje 
požadovány. Ten je dán vymezením v ustanovení § 1 odst. 2 tohoto zákona“. 

Oproti tomu povinnost uvád�ní ú�elu v žádosti, která je osvobozena od poplatku, 
stanovuje Návod pro správu KN v bod� 16.5.8 ve zn�ní: „úkon je od poplatku podle  

���������������������������������������� �������������������

135 Záznam o výsledku ov��ení elektronických podpis�, zna�ek a �asových razítek (potvrzení  
o p�ijetí datovou schránkou) lze vygenerovat v informa�ním systému katastru nemovitostí: 
Dokumenty/Zobrazení dokument/Detail. 
136 Jednalo o se výjime�né opomenutí zam�stnance, týkající se vypl�ování p�edepsaných údaj� na 
formulá�i, které bylo napraveno v pr�b�hu auditu. 
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§ 8 odst. 2 zákona o správních poplatcích osvobozen, jen pokud poplatník uvede  
v žádosti ú�el, k n�muž má být úkon proveden.“137

Dalším spole�ným zjišt�ním, které by mohlo indikovat neefektivnost p�i vedení spisové 
dokumentace k poskytnutým údaj�m z KN, jsou diference ve vedení a uchovávání spisové 
dokumentace, které lze rozd�lit jako: 

a) systémové archivování dokument� podle druhu 
b) p�ikládání záznamu o výsledku ov��ení elektronických podpis�, zna�ek a �asových 

razítek v papírové podob� do spisu 

3. Ohledn� zakládání žádostí do jednotlivých složek, podle d�vodu osvobození nebo 
úplaty nenalezlo odd�lení metodiky a kontroly žádný p�edpis, který by na�izoval 
samostatné ukládání. P�vodní výklad �ÚZK prezentovaný na seminá�ích k novele, 
d�íve platného zákona �. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí �R, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�, sice uvád�l, že by se žádosti o poskytnutí p�ehledu vlastnictví a žádosti  
o poskytnutí kopie ze sbírky listin138 m�ly ukládat odd�len�, ale následn� již bylo 
umožn�no slu�ování t�chto požadavk� do jednoho �ízení poskytování údaj�, pokud se 
jednalo o žádost stejného žadatele. 

I nadále by m�lo platit ustanovení bodu �. 1.1 p�ílohy �. 3 ke sd�lení �ÚZK �.j. 
633/2009-22, ve zn�ní: „�ízení je zakládáno pro každého žadatele samostatn�. �ízení 
poskytování údaj� na souhrn žádostí o poskytnutí údaj� z KN vy�ízených v rámci 
ú�edního dne, zakládané podle pokynu �ÚZK ze dne 18.12. 2003 �. j. 6776/2003-22, 
tzv. hromadné �ízení, se pro tyto p�ípady nepoužije“. 

Spornou otázkou je také používání jedné žádosti pro více druh� poskytovaných údaj� z KN,  
na které existují samostatné žádosti. 

4. Pro jednoho žadatele posta�í jedna žádost pro více úkon�, a to i pokud se jedná o žádosti, 
p�i kterých se ov��uje totožnost žadatele. 

Z pohledu interního auditora, možnou spornou praxí p�i vedení spisové dokumentace  
k poskytování údaj� z KN, je zakládání pouze kopií žádostí (v�etn� razítek) do spisu. 

5. V p�ípad�, že je žádost �áste�n� postupována na jiné KP v kraji nebo jinému odd�lení 
stejného KP, je pot�ebné na kopii žádosti uvád�t odkaz, kde je uložen originál žádosti. 

���������������������������������������� �������������������

137 Odd�lení metodiky a kontroly toleruje jako spln�ní tohoto ustanovení uvedení p�edpisu, podle 
kterého je daný úkol osvobozen a ze kterého se dá ú�el jednoduše dovodit. Není povinností katastrálních 
pracoviš� zkoumat, zda orgány územních samosprávných celk� užití poskytnuté údaje z katastru 
nemovitostí v souladu s ú�elem, pro který jsou osvobozeny. 
138 I když není stanoveno hybridní vedení spisu podobn� jako u sbírky listin, bylo by podle názoru 
odd�lení metodiky a kontroly nadbyte�né tisknout žádosti doru�ené elektronicky jen za ú�elem ozna�ení 
zp�sobu úhrady a založení do listinné evidence.  Pokud je žádost podána elektronicky, p�edevším 
datovou schránkou, m�lo by být dostate�nou evidencí uložení elektronické podoby žádosti a protokolu 
ov��ení v �ízení poskytování údaj� v informa�ním systému katastru nemovitostí. 
�
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18.7  Doporu�ení z vykonaného auditu 

       Smyslem doporu�ení interního auditora je sumarizovat a p�esn� definovat normativní v�ty, 
které mají vést k náprav� nežádoucích zjišt�ní. Nicmén� i v p�ípad� negativních zjišt�ní jsou 
n�kdy užívány doporu�ení ve smyslu „i nadále v p�ípad� pot�eby aktualizovat…,  
i nadále zohled�ovat výsledky �ídící kontroly…, využívat výsledky best practice, apod.“ 

V p�ípad� závažn�jších zjišt�ní je vydáváno opat�ení �editele k vykonanému auditu, 
zve�ej�ovaného na intranetu ú�adu. V rezortu �ÚZK není zavedenou praxí zasílat jednotlivé 
auditorské zprávy z KÚ nad�ízenému služebnímu ú�adu. 

V p�ípad� auditu �. 4/2016 nebylo zapot�ebí opat�ení �editele KÚ pro PLK vydávat. Všechny 
auditované základní organiza�ní útvary dostaly stejnopis auditorské zprávy a individuální 
kontrolní záznamy. Jako zp�tnou vazbu obdržel interní auditor hlášení o oprav� chyb. 
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19  Záv�r 

       Bakalá�skou práci na zvolené téma jsem napsal z pozice výkonného interního auditora 
v Katastrálním ú�adu pro Plze�ský kraj, s tém�� desetiletou praxí. Tuto vysokoškolskou 
publika�ní povinnost jsem bral i jako možnost ohlédnout se zpátky, zamyslet se nad doposud 
vykonanou prací a zm�nami, které v této profesi b�hem uplynulých let nastaly. 

P�edn� bych cht�l zlákat budoucí zájemce o interní audit ve státní správ�, �tená�e této 
bakalá�ské práce. Pracovní pozice, v mém p�ípad� služební místo – odborný rada, výkonný 
certifikovaný interní auditor v organiza�ní složce státu, je velmi zajímavá. Výb�r témat pro 
vypracování auditu odpovídá analýze rizik nebo ad hoc podle aktuální vyvstalé pot�eby, tzn. 
audity na vyžádání �editeli ú�adu. To zmi�uji v souvislosti s povinností se stále se vzd�lávat. 
Každý auditní zám�r za�íná nastudováním širokého portfolia materiál�, které mohou regulovat 
auditovaný p�edm�t. Jedná se zejména o právní, služební a interní p�edpisy, výstupy vnit�ního 
kontrolního systému a best practice v auditované oblasti. I v p�ípad� následných audit� na 
stejné téma je t�eba znovu projít aktualizované p�edpisy a zachytit všechny zm�ny. Každoro�n�
vyhotovuji re-auditní zprávu, kdy zp�tnou vazbou, jakýmsi zrcadlem, osv�d�uji pln�ní 
nápravných opat�ení k �ešení auditních doporu�ení nebo závazných opat�ení �editele 
Katastrálního ú�adu pro Plze�ský kraj. 

Profese interního auditora klade jisté nároky na komunika�ní dovednosti. P�edn� jde  
o schopnost udržovat zvolené téma p�i interview se zam�stnanci a získat tak minimáln�
nezbytné informace k napln�ní svého profesního poslání – vytvo�it p�idanou hodnotu  
a zdokonalovat vnit�ní kontrolní systém. Následn� se prokazuje i ur�itá rétorická dovednost 
vedoucí k obhájení výsledk� auditní �innosti. 

Interní auditor musí adekvátn� pracovat s p�irozenou ned�v�rou zam�stnanc� v jakékoliv 
prov��ovací �innosti, také n�kdy s nevolí oz�ejmit pravdu �i tendencemi zamlžovat �i lhát, nap�. 
pro získání �asu. Musí stále vnímat, že se pochybuje v prost�edí mezilidských vazeb, které mají 
svou historii a pevné ko�eny ve form� nepotismu, osobních nebo mileneckých vztah�. Vedle 
oficiálních komunika�ních zdroj� existují samoz�ejm� i neformální, které n�kte�í zvládají 
využívat ve sv�j prosp�ch. 

Ve�ejná správa �R se vyzna�uje vysokým stupe� regulace. P�i projednávání zjišt�ní �elím 
argument�m se strany auditovaných, že nápravu stavu jiné orgány nepožadují. Pak je na 
odborném posouzení interního auditora, zda by zavád�né opat�ení odpovídalo pravidl�m 3E. 

Poslední téma, které zde zmíním ve vztahu ke katastrálním ú�ad�m, je organizování auditní 
�inností v rezortu �eského ú�adu zem�m��i�ského a katastrálního. Všechny katastrální ú�ady 
na krajské úrovni, Zem�m��ický ú�ad a �eský ú�ad zem�m��i�ský a katastrální se spole�ným 
sídlem v Praze, mají systemizováno po jednom plném, výjime�n� zkráceném úvazku interního 
auditora. Všichni jsou p�ímo pod�ízeni vedoucímu služebního ú�adu a na sob� nezávislí.  

Je však nutné p�ipomenout, že správa katastrálních ú�ad� podléhá i �eskému ú�adu 
zem�m��i�skému a katastrálnímu. I p�es tento fakt pracují všichni audito�i autonomn� s masivní 
základnou služebních a interních p�edpis� katastrálních ú�ad�, i když by vnit�ní kontrolní 
systémy v nich m�ly být prakticky totožné. Neexistuje oficiální best practice, která by vznikla 
centrálním zadáváním nebo vyhodnocováním auditních zpráv a doporu�ení vyhotovených na 
krajské úrovni.  

Slabým východiskem ze situace jsou výjezdní setkání interních auditor� v rezortu �eského 
ú�adu, které se konají jednou ro�n�, nejlépe vždy v jiném kraji. Je již nepsanou tradicí, že první 
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den využíváme služeb externího lektora, ke školení na námi zvolené téma a druhý den 
prezentujeme výsledky vlastní práce �i diskutujeme poznatky.  

Z posledních témat svých prezentací na setkání interních auditor� mohu zmínit: metodiku 
k analýze a �ízení rizik a dále správnost výše správních poplatk�, úplat a cen p�i poskytování 
údaj� z katastru nemovitostí,�oprávn�nost osvobození a bezúplatnosti.  

Zákon o finan�ní kontrole je platný více než šestnáct let a dá se �íci, že novelizace pouze 
reagovali na zm�ny jiných právních p�edpis�. Vládní návrh zákona o �ízení a kontrole ve�ejných 
financí by znamenal první zásadní zm�nu, ale diskuze k jeho p�ijetí jsem zaznamenal již  
v r. 2008 v �eském institutu interních auditor�, kdy jsem absolvoval základní kurz interních 
auditor� ve ve�ejné správ�. 
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P�íloha 1 

Vybrané výsledky hlasování ú�astník� historicky prvního výro�ního setkání interních auditor�, 
konaného dne 19.9. 2017 v Paláci Charitas, Praha. 

Obrázky III., IV., VIII., XI., XII., XIII.: Výro�ní setkání interních auditor� ve ve�ejné správ�,  
dne 19. zá�í 2017, Palác Charitas, Karlovo nám�stí 5, Praha 2 
Zdroj: Internetové stránky �eského institutu interních auditor�, Praha [online], 19.9. 2017,  
[cit. 21.2. 2018]. Dostupné na World Wide Web: 
�http://www.interniaudit.cz/download/sekce/Hlasovani_Prezentace_CIIA_velke%20setkani_SVS_otá
zky_vysledky.pdf	. 
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Vybrané výsledky hlasování ú�astník� historicky prvního výro�ního setkání interních auditor�, 
konaného dne 19.9. 2017 v Paláci Charitas, Praha. 

Obrázky XIV., XIX., XX., 2., 3., 5.: Výro�ní setkání interních auditor� ve ve�ejné správ�, dne 19. zá�í 
2017, Palác Charitas, Karlovo nám�stí 5, Praha 2 
Zdroj: Internetové stránky �eského institutu interních auditor�, Praha [online], 19.9. 2017,  
[cit. 21.2. 2018]. Dostupné na World Wide Web: 
�http://www.interniaudit.cz/download/sekce/Hlasovani_Prezentace_CIIA_velke%20setkani_SVS_otá
zky_vysledky.pdf	. 
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Vybrané výsledky hlasování ú�astník� historicky prvního výro�ního setkání interních auditor�, 
konaného dne 19.9. 2017 v Paláci Charitas, Praha. 

Obrázky 6., 10., 14., 18., 24., 26.: Výro�ní setkání interních auditor� ve ve�ejné správ�, dne 19. zá�í 
2017, Palác Charitas, Karlovo nám�stí 5, Praha 2 
Zdroj: Internetové stránky �eského institutu interních auditor�, Praha [online], 19.9. 2017,  
[cit. 21.2. 2018]. Dostupné na World Wide Web: 
�http://www.interniaudit.cz/download/sekce/Hlasovani_Prezentace_CIIA_velke%20setkani_SVS_otá
zky_vysledky.pdf	. 
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P�íloha 2  

Seznam typ� rizik Katastrálního ú�adu pro Plze�ský kraj139

A riziko lidského 
faktoru 

P�edstavuje potenciální škody plynoucí z lidských chyb, nedodržování 
obecn� platných a vnit�ních p�edpis�, pop�. protiprávního jednání 
zam�stnanc�. 

B riziko lidských 
zdroj�

P�edstavuje potenciální škody vlivem nehospodárného a neefektivního 
využívání lidských zdroj�. Sou�asn� zahrnuje alokaci zam�stnanc�
a personální problematiku. 

C riziko právní 
P�edstavuje potenciální škody na právech katastrálního ú�adu 
v d�sledku chybných právních úkon� a rozhodnutí, v�etn� porušení práv 
stanovených smlouvami.  

D riziko majetkové 
P�edstavuje potenciální škody v d�sledku nep�íznivého p�sobení vn�jších 
a vnit�ních vliv� na prost�edí a podmínky, ve kterých katastrální ú�ad 
p�sobí. 

E riziko provozní 

P�edstavuje potenciální ztráty plynoucí z chybné realizace postup�
a operací zap�í�in�né absencí popis� postup� a operací, jejich nevhodným 
nastavením, selháním krok� proces� nebo v d�sledku jejich špatného 
�ízení. 

F opera�ní riziko 

Opera�ním rizikem se rozumí riziko katastrálního ú�adu vzniklé vlivem 
nedostatk� �i selháním vnit�ních proces�, lidského faktoru nebo systém�. 
Podn�tem mohou být vn�jší události, v�etn� rizika ztráty v d�sledku 
porušení �i nenapln�ní právní normy. 

G riziko související 
s p�íjmy 

P�edstavuje potenciální škody v d�sledku nesprávn� vym��ené úplaty 
nebo správního poplatku. Nedostate�n� smluvn� ošet�ené sankce, 
nedostate�né nebo neefektivní vymáhání sankcí. 

H 
riziko související 
se zajiš�ováním 

dodavatel. služeb 

P�edstavuje potenciální ztráty plynoucí z nespln�ní smluvních podmínek, 
neuplat�ování reklamací, nedostate�né evidence, nedostatk� v platebním 
styku. 

I riziko finan�ní  
a rozpo�tové 

P�edstavuje potenciální škody, pop�. újmy na finan�ních prost�edích 
a majetku, souvisejících se zm�nou hodnoty aktiv, závazk�, pohledávek 
nebo pen�žních tok� vlivem nep�íznivých pohyb� souvisejících faktor�. 

J riziko pen�žních 
prost�edk�

P�edstavuje potenciální škody, pop�. újmy na finan�ních prost�edích 
spojené s neú�inností vnit�ních kontrol, zanedbáním postup� p�i 
bezpe�nostním prov��ování zam�stnanc�, nedostate�ném ošet�ení právní 
ochrany a pojistných smluv. 

K riziko informa�ní 
a technologické 

P�edstavuje potenciální škody vyplývající z nesprávného nebo 
neefektivního použití informa�ních systém� v�etn� jejich selhání. 
Zahrnuje rovn�ž nezajišt�ní spolehlivosti a bezpe�nosti informací. 

L riziko organiza�ní 
P�edstavuje potenciální ztráty a škody plynoucí z nevhodného nastavení 
objemu, struktury a ob�hu informací, písemností a údaj� v�etn� kvality 
a �etnosti kontrolní �innosti. 

M riziko �ízení 

P�edstavuje potenciální škody v d�sledku špatného rozhodnutí na n�které 
úrovni vedení katastrálního ú�adu. Sou�asn� zahrnuje diskrepance 
jednotlivých interních �ídících akt�, realizaci neú�elných systém�
a �inností p�edstavených (vedoucích zam�stnanc�) k ohrožení �i újm�
na majetku v�etn� nedostatk� vnit�ního systému �ízení. 

N riziko technické 
P�edstavuje potenciální škody a ztráty plynoucí ze selhání technických 
za�ízení, v d�sledku “vyšší moci“ nebo škod vyplývajících z jejich 
neefektivního využívání a nesprávného zacházení. 

O auditorské  
a kontrolní riziko 

P�edstavuje potenciální škody v d�sledku nefunk�ního vnit�ního 
kontrolního systému. 

P riziko korup�ního 
jednání 

P�edstavuje potenciální škody p�i zneužití ur�ité pravomoci nebo 
postavení pro poskytování neoprávn�ných výhod za úplatu. 

���������������������������������������� �������������������

139 Katastrální ú�ad pro Plze�ský kraj, Seznam typ� rizik, Interní auditor, Plze�, 2017, s. 1-10. 
�
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P�íloha 3 

P�íklad dalšího t�íd�ní rizika A – Lidského faktoru (riziková oblast, identifikace rizika)140  

A.1.
Podvod zp�sobený zam�stnancem, 
managementem 

1 
selhání v nastavení vnit�ního 
kontrolního systému 

A.2. Protiprávní �iny, krádeže, zpronev�ry  2 selhání komunikace 

A.3. Neoprávn�né užití 3 nedodržování, porušování etických 
zásad zam�stnanci 

A.4. Zneužití pravomoci  4 
špatné hodnocení ú�adu ve�ejností 
zp�sobené nedostatky v komunikaci 
ú�adu navenek 

A.5. Zneužití informací a osobních údaj�  5 
zneužití razítek, informací, 
dokumentace a výstup�

A.6. St�et zájm�  6 

neznalost a nezkušenost u nových 
zam�stnanc�, zdlouhavé poskytování 
informací, zdržení �ekajících klient�, 
nutnost zvýšené kontroly všech jejich 
�inností 

A.7. Nelegální aktivity  7 možnost zneužití a ztráty razítek, 
pad�lání listin 

A.8. Nep�ípustná jednání  8 
nedostate�né manažerské dovednosti 
zam�stnanc�, ned�sledné �ízení 

A.9. Neinformovanost zam�stnanc�  9 selhání jednotlivce 

…   10 
nedodržení stanovených postup�
(nap�. osobní ochranné pracovní 
prost�edky) 

   11 
nedostate�ný vnit�ní vzd�lávací 
systém 

   12 neoprávn�ný prosp�ch 
   …  

���������������������������������������� �������������������

140 Katastrální ú�ad pro Plze�ský kraj, Seznam typ� rizik, Interní auditor, Plze�, 2017, s. 1. 
�
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P�íloha 4  

Katastrální ú�ad pro Plze�ský kraj 
Radoby�ická 2465/12, 301 00 Plze�, I�O 00213705 

Telefon: 377 162 111      Fax: 377 220 637      e-mail: ku.proplzenkraj@cuzk.cz      ID datové schránky: 8rtadm4  
Bankovní spojení: �NB Plze� �.ú. 6626311/0710 

Interní audit                                                                                                    
�.j.:  KÚ-xxxxx/2016-4001002 

P o v � � e n í  
k  v y k o n á n í  a u d i t u 141   

�. 04/2016

Na základ� ustanovení § 28 zákona �. 320/2001 Sb., o finan�ní kontrole ve ve�ejné správ� a o zm�n�
n�kterých zákon� (zákon o finan�ní kontrole), ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a v souladu se schváleným 
plánem interního auditu pro rok 2016 

pov��uji interního auditora:                Ing. Stanislava Kratochvíla    
         
 aby v dob� od:                                  22.11. 2016   do   23.12. 2016  
                                                            

            v y k o n a l   f i n a n � n í   a u d i t 

                                                                           na téma:     

Správnost výše správních poplatk�, úplat a cen p�i poskytování údaj� z katastru nemovitostí, 
oprávn�nost osvobození od správních poplatk� a bezúplatnosti, �ízení rizik a funk�nost 

vnit�ního kontrolního systému v auditované oblasti,  
v rozsahu: 

v�cném: 
− spisová dokumentace k �ízení poskytování údaj� z katastru nemovitostí 
− ú�etní doklady, záznamy a evidence 
− informa�ní systém katastru nemovitostí 
− ekonomický informa�ní systém 
− elektronická podatelna 

�asovém: rok 2016, výb�rový vzorek z dokumentace k �ízení poskytování údaj� z katastru nemotistí 
místním: katastrální pracovišt� Plze�-m�sto, Plze�-sever, Plze�-jih 

Interní audit bude probíhat v rámci obecn� závazných p�edpis�: 
zákon �. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve zn�ní pozd�jších zákon� a zákoného opat�ení 
zákon �. 320/2001 Sb., o finan�ní kontrole, ve zn�ní pozd�jších zákon�
zákon �. 218/2000 Sb., o rozpo�tových pravidlech, ve zn�ní pozd�jších zákon� a zákoného opat�ení 
zákon �. 563/1991 Sb., o ú�etnictví, ve zn�ní pozd�jších zákon� a zákoného opat�ení 

vyhláška �ÚZK �. 358/2013 Sb., o poskytování údaj� z KN, ve zn�ní pozd�jší vyhlášky 
vyhláška MF �R �. 410/2009 Sb., kterou se provád�jí n�která ustanovení zákona �. 563/1991 Sb.,  
o ú�etnictví, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, pro n�které vybrané ú�etní jednotky, ve zn�ní pozd�jších 
vyhlášek 
vyhláška MF �R �. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon �. 320/2001 Sb., o finan�ní kontrole ve 
ve�ejné správ� a o zm�n� n�kterých zákon�, ve zn�ní zákona �. 309/2002 Sb., zákona �. 320/2002 Sb.  
a zákona �. 123/2003 Sb. 

���������������������������������������� �������������������

141 Katastrální ú�ad pro Plze�ský kraj, spis interního auditu �. 4/2016, Interní auditor, Plze�, 2016. 
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dále interních p�edpis� �ÚZK a KÚ: 

Návod pro správu katastru nemovitostí �.j. �ÚZK-03030/2016-22 
Ekonomická pravidla �.j. �ÚZK-32512/2012-13 

Jednací �ád katastrálního ú�adu �.j. �ÚZK-10162/2014-22 
sm�rnice Katastrálního ú�adu pro Plze�ský kraj �. 3-Ob�h doklad�, �. 17-Finan�ní a nákladová káze�, 
�. 22-Vnit�ní kontrolní systém, v platném zn�ní. 

Žádám, aby pov��enému internímu auditorovi byly poskytnuty veškeré požadované doklady 
a všechny informace o skute�nostech souvisejících s auditovanou �inností. 

V Plzni,  dne  22.11. 2016        

                                     
                                                                                          Ing. Vladimír Grössl v.r. 
                                                                               �editel Katastrálního ú�adu pro Plze�ský kraj  
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P�íloha 5 

Katastrální ú�ad pro Plze�ský kraj 
Radoby�ická 2465/12, 301 00 Plze�, I�O 00213705 

Telefon: 377 162 111     Fax: 377 220 637      e-mail: ku.proplzenkraj@cuzk.cz      ID datové schránky: 8rtadm4  
Bankovní spojení: �NB Plze� �.ú. 6626311/0710 

  

Interní audit                                                                                                      
�.j.:  KÚ-xxxxx/2016-4001002 

O z n a m o v a c í  d o p i s   
k  z a h á j e n í  a u d i t u 142

�.  04/2016 
Vážení p�edstavení, 

v souladu se schváleným plánem interního auditu pro rok 2016 bude dne 22.11. 2016, 
v Katastrálním ú�adu pro Plze�ský kraj, ve Vámi �ízeném útvaru 

z a h á j e n   f i n a n � n í   a u d i t 

na téma:         

Správnost výše správních poplatk�, úplat a cen p�i poskytování údaj� z katastru nemovitostí, 
oprávn�nost osvobození od správních poplatk� a bezúplatnosti, �ízení rizik a funk�nost 

vnit�ního kontrolního systému v auditované oblasti 

P�edm�t a rozsah auditu bude reflektovat zvolené téma. Vzhledem k r�znosti názv� vedených spis� na 
katastrálních pracovištích, budu používat pro jejich ozna�ení zobec�ující název spisová dokumentace  
k �ízení poskytování údaj� z katastru nemovitostí.  
Budou prov��ovány ú�etní doklady, záznamy a evidence. Z elektronických nástroj� také ekonomický 
informa�ní systém, informa�ní systém katastru nemovitostí a elektronická podatelna. 

Audit provede: 
Ing. Stanislav Kratochvíl 
certifikovaný interní auditor Katastrálního ú�adu pro Plze�ský kraj pro stupe� expert/konzultant 
                                                                     
Ukon�ení auditu se p�edpokládá v termínu do 23.12. 2016, p�i v�tším rozsahu auditu nebo zjišt�ní se 
termín prodlužuje, nejpozd�ji do 15.1. 2017.

V této souvislosti Vás žádám o spolupráci a sou�innost v pr�b�hu vykonávání auditu  
a koordinace postup� auditora a to od shora uvedeného termínu. 

V zájmu vytvo�ení podmínek pro efektivní provedení auditu se na Vás obracím se žádostí  
o postupné zabezpe�ení požadovaných podklad�. 

S pozdravem 
                                                                                             
                                                                                                     Ing. Stanislav Kratochvíl v.r. 
                                                                                                                  interní auditor 
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Rozd�lovník: �editel KÚ pro PLK, �editelka KP Plze�-m�sto, 
�editelka KP Plze�-sever, �editelka KP Plze�-jih
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P�íloha 6 

Katastrální ú�ad pro Plze�ský kraj 
Radoby�ická 2465/12, 301 00 Plze�, I�O 00213705 

Telefon: 377 162 111      Fax: 377 220 637      e-mail: ku.proplzenkraj@cuzk.cz      ID datové schránky: 8rtadm4  
Bankovní spojení: �NB Plze� �.ú. 6626311/0710 

Interní audit                                                                                                    
�.j.:  KÚ- xxxxx/2016-4001002 

P r o g r a m   
a u d i t u 143    

�. 04/2016 
na téma 

  Správnost výše správních poplatk�, úplat a cen p�i poskytování údaj� z katastru nemovitostí, 
oprávn�nost osvobození od správních poplatk� a bezúplatnosti, �ízení rizik a funk�nost 

vnit�ního kontrolního systému v auditované oblasti 

Cílem tohoto auditu je výb�rov� prov��it p�edm�tné žádosti, záznamy a dokumentaci, zp�sob  
a formu jejího vedení, �ízení ve�ejných p�íjm� státního rozpo�tu a vnit�ní kontrolní systém v této oblasti. 

Pozornost bude v�nována r. 2016.  Auditní techniky prob�hnou na p�edané dokumentaci k �ízení 
poskytování údaj� výb�rovým zp�sobem, podle volby interího auditora. 

Interní auditor vypracuje krom� auditní zprávy také jednotlivé kontrolní záznamy, které p�edá 
katastrálním pracovištím. N�které nedostatky lze opravit již v pr�b�hu auditu. 

Zám�rem interního auditora bude i komparace pracovních �inností a vedení dokumentace k �ízení 
poskytování údaj� katastrálními pracovišti, s cílem nalézt best practice v auditované oblasti.   

K odpovídajícím zjišt�ním se m�že vyjád�it i oddd�lení metodiy a kontroly. 

P�i auditu budou využity techniky: komparativní analýza a srovnání, analýza a syntéza. 
  
S programem auditu jsou seznámeni p�edstavení dot�ených organiza�ních útvar�, viz auditovaný útvar. 
Program auditu vypracoval dne 22.11. 2016 interní auditor Ing. Stanislav Kratochvíl 

.......................................................... 

                                                                                                            Ing. Stanislav Kratochvíl v.r. 

���������������������������������������� �������������������

143 Katastrální ú�ad pro Plze�ský kraj, spis interního auditu �. 4/2016, Interní auditor, Plze�, 2016. 

Auditovaný útvar:                 katastrální pracovišt�: Plze�-m�sto, Plze�-jih, Plze�-sever 

Auditované období:              r. 2016 (výb�rov�)

Audit bude vykonán v termínu:    od  22.11.  do  23.12. 2016, nejpozd�ji do 15.1. 2017 
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P�íloha 7 

Katastrální ú�ad pro Plze�ský kraj 
Radoby�ická 2465/12, 301 00 Plze�, I�O 00213705 

Telefon: 377 162 111     Fax: 377 220 637      e-mail: ku.proplzenkraj@cuzk.cz      ID datové schránky: 8rtadm4  
Bankovní spojení: �NB Plze� �.ú. 6626311/0710 

  

Interní audit                                                                                                                
�.j.:  KÚ-xxxxx/2016-4001002                                                                                                    

P r o j e d n á n í  p � e b � ž n é  z p r á v y   
o  z j i š t � n í c h  z  v y k o n a n é h o  a u d i t u 144

�. 04/2016 
na téma: 

  Správnost výše správních poplatk�, úplat a cen p�i poskytování údaj� z katastru nemovitostí, 
oprávn�nost osvobození od správních poplatk� a bezúplatnosti, �ízení rizik a funk�nost 

vnit�ního kontrolního systému v auditované oblasti 

Podkladem pro projednání byla p�edb�žná zpráva o zjišt�ních z vykonaného auditu eviden�ní  
�. 04/2016 ze dne 30.12. 2016, pod �.j.: KÚ-xxxxx/2016-4001002 a kontrolní záznamy pro každé 
prov��ované katastrální pracovišt�.     
       

Seznam ú�astník� jednání 

Ú�astníci jednání k p�edb�žné zpráv�
auditu: 

�editel KÚ pro PLK 
interní auditor KÚ pro PLK 

�editel kancelá�e �editele KÚ pro PLK 
vedoucí odd�lení metodiky a kontroly 

�editelka KP Plze�-m�sto 
�editelka KP Plze�-sever 
�editelka KP Plze�-jih 

Ú�astníci jednání ke kontrolnímu záznamu: 

p�edstavená odd�lení dokumentace KN u KP Plze�-m�sto 
p�edstavená odd�lení dokumentace KN u KP Plze�-sever 
p�edstavená odd�lení dokumentace a aktualizace KN u KP 
Plze�-jih 

interní auditor KÚ pro PLK 

                                                                        
Interní auditor seznámil zú�astn�né s obsahem a záv�rem auditní zprávy a se všemi jejími p�ílohami.  

Plánovaným zám�rem interního auditora byla i komparace pracovních �inností a vedení dokumentace 
k �ízení poskytování údaj� katastrálními pracovišti, s cílem nalézt best practice v auditované oblasti.   

K obecným nedostatk�m nap�í� všemi auditovanými katastrálními pracovišti se metodicky vyjád�ilo 
odd�lení metodiky a kontroly. 

Audit prokázal, že vnit�ní kontrolní systém je v této oblasti ú�inný. Ú�astníci jednání nemají 
k obsahu p�edb�žné auditní zprávy a ke kontrolním záznam�m p�ipomínky.  

Záv�r interního auditora - není t�eba vydávat opat�ení �editele KÚ pro PLK.        

V Plzni dne 17.1. 2017 

Záznam z projednání vypracoval: 
           
 interní auditor KÚ pro PLK v.r. 

                               Záznam z projednání chválil:  
                                          

                               �editel KÚ pro PLK v.r. 
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