
 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 
EKONOMICKÁ FAKULTA 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2010          Lucie Hrbáčková 



 

(volný list) 



 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 
EKONOMICKÁ FAKULTA 

 
 
 

KATEDRA VEŘEJNÉ EKONOMIKY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vnitřní kontrolní systém Městského úřadu Bílovec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Student:     Lucie Hrbáčková 
Vedoucí bakalářské práce:  Ing.Martina Halásková, Ph.D. 

 
 
 

Ostrava 2010 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou práci, včetně všech příloh, vypracovala 

samostatně. 

 

 

V Ostravě dne 7.5.2010 

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

          Lucie Hrbáčková 

 



-1- 

Obsah
1 Úvod .........................................................................................................................................2 
2 Kontrolní činnost ve veřejné správě .........................................................................................4 

2.1 Typy kontroly ...................................................................................................................4 
2.2 Vnější kontrola .................................................................................................................5 

2.2.1 Kontrola vykonávána zákonodárným orgánem ........................................................5 
2.2.2 Soudní kontrola veřejné správy ................................................................................6 
2.2.3 Nejvyšší kontrolní úřad.............................................................................................7 
2.2.4 Kontrola vykonávána správními orgány ...................................................................8 
2.2.5 Občanská kontrola ....................................................................................................8 
2.2.6 Veřejný ochránce práv ..............................................................................................9 

2.3 Vnitřní kontrola ..............................................................................................................10 
2.3.1 Finanční kontrola ve veřejné správě ....................................................................... 11 
2.3.2 Pojem a rozdělení vnitřního kontrolního systému veřejné správy ..........................12 
2.3.3 Řídící kontrola ........................................................................................................15 
2.3.4 Interní audit .............................................................................................................18 

3 Vnitřní kontrolní systém MěÚ Bílovec ..................................................................................22 
3.1 Dokumenty pro vnitřní kontrolní systém MěÚ Bílovec .................................................23 
3.2 Řídící kontrola MěÚ Bílovec .........................................................................................23 

3.2.1 Předběžná řídící kontrola ........................................................................................25 
3.2.2 Průběžná a následná řídící kontrola ........................................................................29 
3.2.3 Realizace výsledků řídící kontroly a podávání zpráv .............................................30 

3.3 Kontrola vykonávána kontrolním orgánem města Bílovec ............................................30 
3.3.1 Kontrola u příjemců veřejné finanční podpory .......................................................31 
3.3.2 Kontrola u příspěvkových organizací zřízených městem Bílovec..........................32 

4 Zhodnocení vnitřního kontrolního systému MěÚ Bílovec .....................................................33 
4.1 Zhodnocení dokumentární a personální stránky vnitřního kontrolního systému MěÚ 
Bílovec ..................................................................................................................................33 
4.2 Zhodnocení řídící kontroly MěÚ Bílovec v letech 2005 – 2009 ....................................34 
4.3 Zhodnocení veřejnosprávní kontroly MěÚ Bílovec v letech 2005 – 2009 ....................35 
4.4 Náklady na kontrolní činnost MěÚ Bílovec ...................................................................37 

5 Závěr ......................................................................................................................................42 
Seznam použité literatury ..........................................................................................................44 
Seznam zkratek .........................................................................................................................46
 

 



 

1 Úvod 

Tématem bakalářské práce je „Vnitřní kontrolní systém Městského úřadu Bílovec“. V 

současné době probíhající ekonomické krize a s tím souvisejících krátících se výdajů státu pro 

veřejnou správu je důležité, aby se zlepšila celková situace v hospodaření s veřejnými 

prostředky a odstranili se nedostatky při provádění finančních a majetkových operací ve 

veřejné správě. Vnitřní kontrolní systém jako součást finanční kontroly je jedním z 

nejdůležitějších nástrojů pro vytváření podmínek pro hospodárný, efektivní a účelný výkon 

veřejné správy. Z tohoto důvodu je nutné, aby zejména menší obce, které hospodaří s 

nedostatečnými finančními prostředky a majetkem, zlepšily účinnost kontrolních  

mechanismů svého vnitřního kontrolního systému. Konkrétní vnitřní kontrolní systém 

Městského úřadu Bílovec jsem si vybrala, protože z této obce pocházím a chtěla bych přispět 

svou bakalářskou prací k jeho zlepšení. 

Co se týče struktury bakalářské práce, tak v její úvodní teoretické části je nejprve ve 

zkratce popsán systém kontroly ve veřejné správě s obecným rozdělením na kontrolu vnitřní a 

kontrolu vnější s uvedením charakteristiky jednotlivých typů kontrol. U vnější kontroly jsou 

pouze okrajově zmíněny jednotlivé typy kontrol s jejich krátkou charakteristikou. U vnitřní 

kontroly je práce zaměřena na finanční kontrolu a to zejména vnitřní finanční kontrolu, kterou 

si zabezpečují jednotlivé organizační úrovně veřejné správy samy, a to prostřednictvím svých 

k tomu určených vnitřních kontrolních systémů. Dále se již práce podrobně zabývá 

teoretickým popisem vnitřního kontrolního systému (řídící kontrola a interní audit) orgánu 

veřejné správy se zaměřením na malé obce, tak jak je vymezen zejména zákonem č. 320/2001 

Sb., o finanční kontrole, v platném znění, a prováděcí vyhláškou č. 416/2004 Sb.. Praktická 

část práce, která navazuje na teoretickou část, je věnována konkrétnímu vnitřnímu 

kontrolnímu systému obce Bílovec, tak jak je v současné nastaven, kdy je vycházeno z 

poskytnutých materiálů Městského úřadu v Bílovci. V závěru práce je zhodnocení vnitřního 

kontrolního systému výše jmenované obce s konkrétními návrhy na jeho zlepšení. 

Cílem bakalářské práce je zhodnocení vnitřního kontrolního systému Městského úřadu 

Bílovec v letech 2005 - 2009. S ohledem na stanovený cíl byly použity obecné metody 

analýzy dokumentů a syntézy. V bakalářské práci je ověřována hypotéza, že vnitřní kontrolní 

systém Městského úřadu Bílovec je založen ve stejném poměru na řídící a veřejnosprávní 

kontrole. 



 

Při zpracování práce byla využita literatura z oblasti správního práva, veřejné 

ekonomiky a jednotlivých právních předpisů. Dále jsou v praktické části čerpány informace z 

materiálů poskytnutých pracovníky Městského úřadu Bílovec. 



 

2 Kontrolní činnost ve ve řejné správ ě 

Pojem kontroly v oblasti veřejné správy zdaleka není jednoznačně definován. Samotný 

pojem kontrola z hlediska činnostního lze vymezit jako pozorování určité činnosti, určitého 

stavu nebo určité věci, jejich hodnocení a porovnání se zamyšleným cílovým stavem, 

případně i navržení nebo použití určitých prostředků na předejití nebo odstranění zjištěných 

nedostatků pozorované činnosti, pozorovaného stavu či pozorované věci. 1  

Veřejná správa jako činnost výkonná a prováděcí ve vztahu k zákonům musí být 

uskutečňována na základě a v mezích zákonů. Jednou ze záruk toho, že veřejná správa se 

realizuje v souladu se zákony a ostatními právními předpisy, je kontrola veřejné správy.  

2.1 Typy kontroly 

Struktura systému kontroly veřejné správy je v různých literaturách členěna odlišně. 

Systém kontroly veřejné správy můžeme obecně rozdělit na kontrolu vnitřní a kontrolu 

vnější. Z hlediska časových hledisek kontrolního systému se rozlišuje kontrola preventivní, 

průběžná a následná. Účinná kontrola musí prioritně zajišťovat, aby se předešlo odchylkám 

od žádaného stavu. Proto kontrola nemůže být zaměřena pouze na zjištění a popis skutečného 

stavu chování kontrolovaného subjektu, nýbrž také na příčiny odchylek od žádaného stavu. 

Musí působit k tomu, aby narušený stav byl odstraněn. 2 

Základními funkcemi kontroly veřejné správy jsou: 

−zjišťovací, 

−pozorovací, 

−ověřovací, 

−hodnotící, 

−nápravná. 

 

Obvykle hovoříme o dvou druzích kontroly a to o občanské /laické/ a profesionální 

                                                 
1  Pomahač, R. Vidláková, O. Veřejná správa. Praha: C. H. BECK. 2002. str. 183. 

2  Gadasová D., Polián M. Správní právo právním základ veřejné správy 4.díl. Olomouc: Univerzita 
Palackého v Olomouci Právnická fakulta, 2000. str. 8. 



 

/odborné orgány na tento účel zvláště zřízenými nebo pověřenými pravomocemi/. Obě formy 

kontroly mají své úskalí. Občanská kontrola v neprofesionalitě, v nedostatku informací, v 

subjektivním podceňování nebo přeceňování významu kontrolovaných činností a způsobu 

jejich provádění. Profesionální kontrola se může snadněji stát objektem mocenských sporů, 

může přeceňovat některé problémy v důsledku skladby pracovníků kontrolních orgánů aj. 

Ukazuje se, že kombinace občanské a profesionální kontroly snižuje úskalí obou typů kontrol 

tehdy, je-li dosaženo stavu: 

−laická kontrola především podněcuje, dává impuls profesionální kontrole, 

−profesionální kontrola je pod kontrolou samosprávných orgánů vyššího stupně, 

−výsledky profesionální kontroly jsou zveřejňovány; zcela rozhodující význam v 

tomto kontrolním procesu má i etické chování masmédií. 3  

2.2 Vnější kontrola 

Kontrola vnější (externí) je prováděná subjekty, kteří stojí vně systému veřejné správy. 

Je to kontrola ze strany vnějších subjektů, jimiž jsou příslušné orgány státu a občané. 4  Vnější 

kontrola se rozlišuje na několik druhů kontrol dle orgánu, které ji vykonávají: 

−kontrola vykonávána zákonodárným, resp. zastupitelským orgánem, 

−kontrola vykonávána soudy a Parlamentem, 

−kontrola vykonávána Nejvyšším kontrolním úřadem, 

−kontrola vykonávána správními orgány, 

−kontrola vykonávána na základě podání občanů, 

−kontrola vykonávána ve spojení s institutem Veřejného ochránce práv. 

2.2.1 Kontrola vykonávána zákonodárným orgánem 

Kontrolní činností se zabývá také Parlament, který není organizačně začleněn do 

systému veřejné správy. Parlament je nejvyšší zákonodárný orgán. Kromě legislativního 

procesu ovlivňuje především rámec fungování veřejné správy, výrazně se podílí také na 

                                                 
3  Halásek, D. Veřejná ekonomika. Opava: Optys, 2007. str. 200-201 
4  Halásek, D. Veřejná ekonomika. Opava: Optys, 2007. str. 196 



 

realizaci moci výkonné a soudní. Podle Ústavy ČR patří do kompetencí Parlamentu kromě 

jiného kontrolovat, jak se dodržuje ústava, ústavní a ostatní zákony, kontrolovat vládu a v 

Poslanecké sněmovně pak také kontrolovat plnění státního rozpočtu. 

Dalším prostředkem Parlamentu pro kontrolu je právo každého poslance tzv. 

interpelovat vládu a její členy ve věcech, jež jsou svěřeny do jejich působnosti. Obdobnou 

významnou funkci plní činnost výborů a komisí jednotlivých komor Parlamentu. Pro oblasti 

působení, v nichž jsou výrazně ohrožena lidská práva a občanské svobody, se ustavují zvláštní 

kontrolní orgány, týká-li se některá věc veřejného zájmu, lze zřídit v Poslanecké sněmovně 

vyšetřovací komisi. 5 

2.2.2 Soudní kontrola ve řejné správy 

Soudní soustava je v ČR tvořena Nejvyšším správním soudem, Nejvyšším soudem, 

vrchními soudy, soudy krajskými a soudy okresními, a k těmto se přiřazuje svým posláním 

zcela odlišný Ústavní soud ČR.  

Sídlem nejvyššího správního soudu je Brno a je charakterizován jako vrcholný orgán 

soudní moci ve věcech, jež patří do pravomoci soudů v okruhu správního soudnictví, který 

nejen že rozhoduje v případech zákonem výslovně stanovených a řeší kasační stížnosti, ale 

působí také jako garant jednoty a zákonnosti rozhodování v této oblasti. 6  

Správní soudnictví upravuje zákon č. 500/2004 Sb. správní řád. Správní soudy 

rozhodují mimojiné: 

−o žalobách proti rozhodnutí správních orgánů, 

−o ochraně proti nečinnosti správního orgánu, 

−o ochraně před nezákonným zásahem správního orgánu, 

−o kompetečních žalobách, 

−o věcech volebních a věcech místního referenda, 

−o věcech politických stran a politických hnutí, 

−o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho částí pro rozpor se zákonem 

                                                 
5  Halásek, D. Veřejná ekonomika. Opava: Optys, 2007. str. 197-198 
6  Halásek, D. Veřejná ekonomika. Opava: Optys, 2007. str. 197 



 

Ve správním soudnictví rozhodují nezávislé soudní orgány a to krajské soudy svými 

specializovanými senáty nebo samosoudci, případně Nejvyšší správní soud. K přezkumu 

rozhodnutí jsou ve správním soudnictví příslušné soudy různých stupňů. Vrchní soudy jsou 

věcně příslušné k přezkoumání rozhodnutí ústředních orgánů státní správy. Krajské soudy 

jsou věcně příslušné ve všech případech, pokud tedy není zákonem stanoveno jinak. Okresní 

soudy jsou věcně příslušné k přezkoumávání rozhodnutí o přestupcích a také v dalších 

případech stanovených zákonem. 

2.2.3 Nejvyšší kontrolní ú řad 

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) je ústavně zřízeným nezávislým kontrolním orgánem. 

Ústavnímu postavení tohoto orgánu potom odpovídá to, že prezidenta a víceprezidenta NKÚ 

jmenuje a odvolává prezident republiky na návrh Poslanecké sněmovny, členy NKÚ pak volí 

a odvolává Poslanecká sněmovna, a to na návrh NKÚ. 

Posláním NKÚ je podle ústavně právní úpravy kontrolovat hospodaření se státním 

majetkem a plnění státního rozpočtu. Bližší úprava postavení, působnosti, organizační 

struktury NKÚ a dalších podrobností je ústavně svěřená zákonu č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším 

kontrolním úřadu, ve znění pozdějších právních předpisů. 

Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu výslovně předpokládá, že NKÚ vykonává 

kontrolu hospodaření se státním majetkem a finančními prostředky vybíranými na základě 

zákona ve prospěch právnických osob, s výjimkou prostředků vybíraných obcemi nebo kraji v 

jejich samostatné působnosti, kontrolu státního závěrečného účtu České republiky, kontrolu 

plnění státního rozpočtu České republiky, kontrolu hospodaření s prostředky poskytnutými 

České republice ze zahraničí a s prostředky, za něž převzal stát záruky, kontrolu vydávání a 

umořování státních cenných papírů, jakož i kontrolu zadávání státních zakázek. Podle 

příslušných ustanovení zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu výslovně NKÚ přísluší 

vykonávat kontrolu u organizačních složek státu a dále u právnických a fyzických osob. NKÚ 

kontroluje i hospodaření České národní banky s výjimkou případů či otázek, kdy se jedná o 

činnosti vykonávané při zabezpečování tzv. hlavního cíle České národní banky, stanovené 

zákonem o České národní bance.  

Kontrola prováděná NKÚ má být přitom zaměřena na zjišťování, zda kontrolované 

činnosti jsou v souladu s právními předpisy, zda jsou věcně a formálně správné, a současně se 

má posuzovat účelnost a hospodárnost kontrolovaných činností. Zjišťované skutečnosti 



 

podléhají kontrole NKÚ bez ohledu na druh a stupeň utajení. Po provedené kontrole se 

vypracovává písemná zpráva, která musí obsahovat shrnutí a vyhodnocení skutečností 

zjištěných při kontrole. 

Jedním z důležitých úkolů NKÚ je také zpracovávat a předkládat Poslanecké 

sněmovně stanovisko ke zprávě o průběžném plnění státního rozpočtu a ke státnímu 

závěrečnému účtu České republiky, a to včetně kontrolních závěrů, které byly podkladem pro 

toto stanovisko. Mimo to NKÚ také přísluší na požádání Poslanecké sněmovny nebo Senátu a 

jejich orgánů zpracovávat stanoviska k návrhům právních předpisů týkajících se 

rozpočtového hospodaření, účetnictví, státní statistiky a výkonu kontrolní, dozorové a 

inspekční činnosti. 7 

2.2.4 Kontrola vykonávána správními orgány 

Jedná se o státní kontrolu k tomu určených subjektů, která se především zaměřuje na 

kontrolu hospodaření s finančními a hmotnými prostředky státu, které byly svěřeny 

kontrolovanému subjektu. Systém státní kontroly je upraven zákonem č. 552/1991 Sb., o 

státní kontrole, ve znění pozdějších právních předpisů a zahrnuje v sobě kontrolu prováděnou 

ministerstvy a dalšími ústředními orgány státní správy a orgány územní samosprávy a také 

ostatními orgány státní správy, do jejichž působnosti patří specializovaná kontrola, odborný 

dozor nebo inspekce podle zvláštních právních předpisů. Zákon tyto subjekty obecně nazývá 

kontrolními orgány. 8 

Pravidla pro kontrolní činnost samotnou určuje kontrolní řád. Nevztahuje se na 

kontrolu vykonávanou v rámci vztahů nadřízenosti a podřízenosti. Kontrolní orgány mohou 

ze zákona udělovat kontrolovaným subjektům, které neposkytly součinnost při provádění 

kontroly, pokuty. 

2.2.5 Občanská kontrola 

Občané se podílejí na kontrole veřejné správy prostřednictvím petic, stížností a přímou 

účastí na veřejných zasedání samosprávných orgánů. Podání občanů v systému je možno 

rozdělit na: 

                                                 
7  Průcha P., Pomahač R. Lexikon správního práva. Ostrava: Sagit, 2002. str. 251-252 
8  Halásek, D. Veřejná ekonomika. Opava: Optys, 2007. str. 196 



 

−jednotlivé podání občanů. Toto je upraveno v § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád, kde je uvedeno, že dotčené osoby se mají právo obracet na správní orgány se 

stížnostmi proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního 

orgánu, neposkytuje-li tento zákona jiný prostředek ochrany. Stížnost se podává ústně 

nebo písemně. Stížnost musí být vyřízena do 60 dnů. 

−kolektivní podání občanů. Toto je upraveno v zákoně č. 85/1990 Sb., o právu 

petičním. 

 

Podle tohoto zákona má každý právo se sám nebo společně s ostatními obracet na 

státní orgány se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného 

zájmu, které náleží do působnosti těchto orgánů. Peticemi se občané obrací na státní orgány, 

které jsou povinny posoudit jejich obsah, provedou a zajistí potřebná opatření a odpoví 

podávajícímu. Lhůta pro vyřízení petice je 30 dnů. 

2.2.6 Veřejný ochránce práv 

Jedná se o velmi významný prvek systému právních záruk zákonnosti ve veřejné 

správě. Veřejného ochránce práv - ombudsmana lze charakterizovat jako osobu, tedy 

jednotlivce, celkově nezávislého, odpovědného pouze zákonodárnému sboru, který na základě 

podnětů občanů provádí zcela samostatně šetření a doporučuje nápravu subjektům, jež 

pochybily. Jeho sídlem je Brno. 

Přestože fakticky nemá ombudsman žádné pravomoci přímo zasahovat do činnosti 

veřejné správy, je oprávněn činit pouze ty úkony, které mu zákon výslovně dovoluje, jsou 

jeho působením i výsledky jeho šetření zpravidla zainteresovanými subjekty respektovány. 

Právně je činnost Ochránce zakotvená v zákoně č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci 

práv, ve znění pozdějších právních předpisů. Je zde charakterizován jako osoba působící k 

ochraně jiných osob před jednáním úřadů a dalších institucí. Ochránce je povinen svou funkci 

vykonávat nezávisle a nestranně, musí zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se 

v souvislosti s výkonem této  funkce dozvěděl, ledaže by jí byl zproštěn. 

Pravomoci Ochránce jsou omezeny, mezi jeho základní práva patří: s vědomím 

vedoucích úřadů, a to i bez předchozího upozornění, vstupovat do všech prostor úřadů a 

provádět šetření, která spočívají v nahlížení do spisu, kladení otázek zaměstnancům úřadu, 



 

rozmluvách s osobami umístěnými v zařízení v zákoně uvedených. Má vzhledem k úřadům, u 

nichž provádí šetření, právo na poskytnutí informací a vysvětlení, předložení spisů a 

písemností, sdělení stanovisek ke skutkovým a právním otázkám případu, na provedení 

důkazů a úkonů jím navržených, má také právo na to, aby zaměstnanci úřadu byli pro účely 

jeho šetření zbavení mlčenlivosti. Obecně tedy platí, že úřady jsou povinny Ochránci 

poskytnout při jeho činnosti veškerou součinnost potřebnou k dosažení vytyčeného cíle.  

Pokud ochránce při šetření nezjistí žádné pochybení, či porušení právních předpisů, 

písemně o tom vyrozumí nejen stěžovatele, ale také postižený úřad. Zjistí-li vady, vyzve úřad, 

aby se k nim ve lhůtě písemně vyjádřil. Učiní-li sám úřad opatření k nápravě a Ochránce je 

shledá dostatečnými, vyrozumí o tom opět stěžovatele i úřad, jinak zašle úřadu své 

stanovisko, jehož součástí je i návrh opatření k nápravě.  

Do jeho zvláštních povinností náleží povinnost každoročně podávat souhrnnou zprávu 

o své činnosti Poslanecké sněmovně, současně také Senátu, prezidentu republiky, vládě, 

ministerstvům a jiným správním úřadům s působností na celé území státu. Tuto také vhodným 

způsobem zveřejňuje. Má rovněž povinnost seznamovat veřejnost se svou činností a s 

poznatky, jež z jeho činnosti vyplynuly. 9 

2.3 Vnit řní kontrola 

Kontrola vnitřní (interní) je prováděná uvnitř systému a kontrolujícími subjekty jsou 

orgány veřejné správy, přičemž v rámci této kontroly lze rozlišit: 

−kontrolu zaměřenou na činnost správní orgánů ve vztazích hierarchické nadřízenosti 

a podřízenosti,  

−kontrolu zaměřenou na plnění povinností subjektů správního práva stojící mimo 

hierarchické vztahy veřejné správy. 10 

 

Do vnitřní kontroly patří kontrola v rámci zaměstnaneckých nebo služebních vztahů, 

která bývá nazývána služebním dozorem, který je výkonem moci služební, vykonávané 

vyššími úředníky nad jim podřízenými úředníky a jinými pracovníky; určení představených 

úředníků, kteří vykonávají služební dozor, je obvykle provedeno zákonem, ale může být 

                                                 
9  Halásek, D. Veřejná ekonomika. Opava: Optys, 2007. str. 198-199 
10  Halásek, D. Veřejná ekonomika. Opava: Optys, 2007. str. 195-196 



 

upraveno také vnitřním předpisem organizace (státního orgánu), organizačním řádem. Dále 

kontrola vůči podřízeným složkám veřejné správy, tj. dozor vyššího úřadu nad nižším 

(podřízeným) úřadem; tento dozor může být jak všeobecný, tak odborný. U odborného dozoru 

může být porušen princip hiearchický, neboť ho většinou nevykonává nadřízený orgán, ale 

především orgán odborný, který nemusí být v nadřazeném postavení vůči orgánu 

kontrolovanému. Odborný dozor může mít navíc povahu veřejné (vnější) kontroly. 11 

2.3.1 Finanční kontrola ve ve řejné správ ě 

V souvislosti s hospodařením s finančními prostředky státu je prováděna finanční 

kontrola podle pravidel zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a 

změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších právních předpisů. 

Tato kontrola je zaměřená zejména na finanční toky mezi orgány veřejné správy, orgány 

veřejné správy a příjemci veřejných finančních podpor a vztahy uvnitř orgánů veřejné správy. 

Finanční kontrolu podle tohoto přepisu tvoří tzv. veřejnosprávní kontrola vykonávaná 

Ministerstvem financí, územními finančními orgány, správci kapitol státního rozpočtu, 

poskytovateli veřejných finančních podpor a územními samosprávnými celky, dále pak tzv. 

finanční kontrola vykonávaná prostřednictvím svých kontrolních orgánů, či zmocněnců, a tzv. 

vnitřní kontrolní systém, jež má podle mezinárodních smluv, kde mají svojí působnost 

mezinárodní organizace pravidel tohoto zákona povinnost zavést a udržovat každý vedoucí 

orgánů veřejné správy. Kromě těchto druhů vymezuje zákon navíc povinnost interního auditu. 

Pro tento účel je třeba sestavit funkčně nezávislý a organizačně zcela oddělený orgán, jež má 

za úkol provádět finanční kontrolu uvnitř. 12 

 

Cíle finanční kontroly: 

−dodržování právních předpisů a opatření přijatých orgány veřejné správy v mezích 

těchto předpisů při hospodaření s veřejnými prostředky k zajištění stanovených 

úkolů těmito orgány, 

−zajištění ochrany veřejných prostředků proti rizikům, nesrovnalostem nebo jiným 

nedostatkům způsobeným zejména porušením právních předpisů, nehospodárným, 

                                                 
11  Pomahač, R. Vidláková, O. Veřejná správa. Praha: C. H. BECK. 2002. str. 183-184 
12  Halásek, D. Veřejná ekonomika. Opava: Optys, 2007. str. 201 



 

neúčelným a neefektivním nakládáním s veřejnými prostředky nebo trestnou 

činností, 

−včasné a spolehlivé informování vedoucích orgánů veřejné správy o nakládání s 

veřejnými prostředky, o prováděným operacích, o jejich průkazném účetním 

zpracování za účelem účinného usměrňování činnosti orgánů veřejné správy v 

souladu se stanovenými úkoly, 

−hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy. 

 

Finanční kontrola se přitom provádí jednak jako tzv. vnější, a dále i jako tzv. vnitřní 

kontrola. Vnější kontrolu provádí tzv. nadřízené nebo specializované orgány, tzv. vnitřní 

kontrolu si zabezpečují jednotlivé organizační úrovně veřejné správy samy, a to 

prostřednictvím svých k tomu určených vnitřních kontrolních systémů. 13 

Orgány veřejné správy vzájemně spolupracují při zajišťování přiměřeného a účinného 

systému finanční kontroly ve veřejné ekonomice. V rámci spolupráce se orgány veřejné na 

základě vyžádání vzájemně informují o programech a záměrech svých finančních kontrol, o 

jejich výkonu a výsledcích. Jednou z nezbytných podmínek dobrého fungování moderního 

demokratického státu je rovněž existence kontrolního systému. Funkci nezávislého 

kontrolního orgánu plní v České republice Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). 14 

2.3.2 Pojem a rozd ělení vnit řního kontrolního systému ve řejné 

správy 

Vnitřní kontrolní systém v orgánech veřejné správy slouží k včasnému a spolehlivému 

informování vedoucích orgánů veřejné správy o nakládání s veřejnými prostředky k zajištění 

hospodárného, efektivního a účelného výkonu veřejné správy v souladu se stanovenými 

úkoly. Dle zákona č. 320/2001 jsou územní samosprávné celky povinny vytvořit systém 

finanční kontroly podle tohoto zákona, kterým zajistí finanční kontrolu jak svého 

hospodaření, tak i hospodaření svých organizačních složek a příspěvkových organizací ve své 

působnosti. Současně zajistí prověřování přiměřenosti a účinnosti tohoto systému a 

pravidelně, nejméně jednou ročně jeho hodnocení. 

                                                 
13  Průcha P., Pomahač R. Lexikon správního práva. Ostrava: Sagit, 2002. str. 112 
14  Halásek, D. Veřejná ekonomika. Opava: Optys, 2007. str. 203 



 

 

Vnitřní kontrolní systém je pro obec vymezen zejména následujícími právními  

předpisy a to zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, a prováděcí 

vyhláškou č. 416/2004 Sb.. Vnitřní kontrolní systém zahrnuje řídící kontrolu a interní audit. 

Vnitřní kontrolní systém znamená souhrn postupů, mechanismů a opatření, které zajišťuje 

organizace k dosažení stanovených cílů.  

K jeho základním prvkům patří kontrolní prostředí, hodnocení rizik, kontrolní činnosti, 

informace a monitorování. V rámci kontrolního prostředí je třeba zdůraznit nezbytnost 

rozdělení pravomocí a odpovědností zaměstnanců uvnitř organizace. Kontrolní mechanismy 

vnitřního řízení musí být zakotveny přímo do vnitřních předpisů, norem, směrnic, instrukcí a 

pracovních postupů (např. organizační řád, pracovní řád, oběh účetních dokladů, kontrolní řád 

atd.) tak, aby fungovaly automaticky a byla vytvořena zpětná kontrolní vazba.15 

 

Vnitřní kontrolní systém musí odpovídat podmínkám a prostředí dané organizace a 

musí splňovat následující kritéria: 

−přispívat k vytvoření takových podmínek v orgánu veřejné správy, aby veřejná 

správa byla vykonávána hospodárně, efektivně a účelně, 

−včas zjišťovat, vyhodnocovat a minimalizovat provozní, finanční, právní a jiná 

rizika vznikající v souvislosti s planěním schválených záměrů a cílů orgánů veřejné 

správy, 

−musí mít jasné stanovené postupy pro podávání zpráv příslušným úrovním řízení o 

výskytu závažných nedostatků a přijímání a plnění opatření k jejich nápravě. 

 

Kontrolní metody a kontrolní postupy jsou uvedeny v zákonu č.320/2001 Sb. a ve 

vyhlášce č. 416/2004 Sb. (viz. podrobněji  Tab. 2.1 a Tab. 2.2 ). 

Tab. 2.1: Kontrolní metody 

metoda porovnání zjištění skutečného stavu hospodaření s veřejnými prostředky a jeho 

                                                 
15  Nováková, I., Velíšková, A. Finanční kontrola ve veřejné správě v dotazech a odpovědích. Praha: Bova 
Polygon, 2005. str. 12. 



 

porovnání s příslušnou dokumentací, 

metoda sledování sledování správnosti postupů při hospodaření s veřejnými prostředky, 

metoda šetření Šetření a ověřování skutečností týkajících se operací, 

metoda kontrolních 

výpočtů 

matematickými úkony se přezkoumávají a vyhodnocují zjištěné 

informace, 

metoda analýzy analýza údajů ve finančních výkazech nebo jiných informačních 

systémech a vyhodonocení jejich vzájemných vztahnů 

Pramen: zákon č.320/2001 Sb. 

 

Tab. 2.2: Kontrolní postupy 

schvalovací zajišťují prověření podkladů připravovaných operací a tyto operace v 

případech zjištění nedostatků pozastaví až do doby jejich odstranění 

operační zajišťují úplný a přesný postup průběh operací až do jejich 

konečného vypořádání a výúčtováni, zahrnují i kontrolní techniky při 

prověřování jejich dokumentace a sestavování účetních, jiných 

finančních a statistických výkazů, hlášení a zpráv 

revizní  zajišťují prověření správnosti vybraných operací, jako i revizní 

postupy k funkčně a organizačně nezávislému vyhodnocování 

přiměřenosti a účinnosti finančních kontrol zavedených v rámci 

systému řízení 

hodnotící zajišťují posouzení údajů o provedených operací ukládaných v 

zavedených informačních systémech a obsažených v účetních, jiných 

finančních a statistických výkazech, hlášeních a  zprávách, dále jejich 

porovnání se schválenými rozpočtys a vyhodnocení jejich důsledků 

na celkové hospodaření 

Pramen: zákon č.320/2001 Sb. 

 

Úkolem jednotlivých účetních jednotek je vytvářet v souladu metodikou řízenou 



 

Ministerstvem financí ČR vlastní podnikovou informační soustavu, sloužící ke sledování a 

hodnocení jejího stavu a činnosti, a zajišťující informace jak pro vlastní potřebu, tak i pro 

potřebu jiných orgánů ( např. finančních úřadů). Jádrem podnikové informační soustavy je a v 

blízké budoucnosti stále ještě bude účetnictví, ať již pro svůj hodnotový syntetizující 

charakter, či pro široký záběr evidence majetku a závazků, nákladů a výnosů a zachycování 

změn, zjišťování hospodářských výsledků a přísnou dokladovost. V tomto směru má značný 

význam otázka správné organizace účtáren a účetních prací, jejímž cílem je zajistit pro řízení 

a tím i pro kontrolu potřebné ukazatele, zejména: 

−v patřičné šíři a hloubce 

−včas a systematicky 

−srozumitelně a přehledně 

−racionálně a efektivně (bez zbytečných duplicit) při využívání dostupné 

mechanizace a automatizace 

−hospodárně, tj. s. minimálními náklady. 16 

2.3.3 Řídící kontrola 

Předmětem řídící kontroly jsou veřejné prostředky, tj. veřejné finance, věci, majetková 

práva a jiné majetkové hodnoty patřící obci; veřejnými financemi se rozumí veřejné příjmy a 

veřejné výdaje. 

Veřejnými příjmy jsou příjmy obce, veřejnými výdaji výdaje vynaložené z rozpočtu 

obce a z jiných prostředků ze zahraničí poskytnutých na základě mezinárodních smluv nebo 

poskytnutých k plnění úkolů veřejné správy.  

Řídící kontrolní mechanismy by měly být aplikovány podle druhu a velikosti 

organizace a jen v nezbytném rozsahu, aby náklady nepřevyšovaly jejich přínosy. 

Vedoucí zaměstnanci, kteří plní v organizaci kontrolní funkce na úseku řídící kontroly 

jako součást finančního řízení jsou: 

a)příkazce operací,  

b)správce rozpočtu,  

c)hlavní účetní. 

                                                 
16  Schiffer, V. Vnitřní kontrolní systém Významný nástroj ochrany majetku a hospodaření účetních 
jednotek. Praha 3: ASPI, a.s., 2009. str. 26 



 

Každou finanční operaci musí schvalovat, tj. kontrolovat alespoň dva zaměstnanci 

organizace. Všichni vedoucí zaměstnanci obce jsou v rámci vymezených pravomocí a 

odpovědností povinni zajistit fungování vnitřního kontrolního systému a dále jsou povinni 

zajistit, aby o všech operacích a kontrolách byl proveden záznam a vedena příslušná 

dokumentace. Vedoucí jsou odpovědní za kontrolu funkčnosti systému řídící kontroly v rámci 

jimi řízených útvarů a za realizaci opatření přijatých k odstranění zjištěných nedostatků. 

Dle časového hlediska podle zákona č. 320/2001 Sb. rozeznáváme následující tři 

druhy řídící kontroly: 

1.předběžná - uskutečňuje se při přípravě operací před jejich schválením.  

2.průběžná - průběžné sledování uskutečňovaných operací až do jejich konečného 

vypořádání a vyúčtování 

3.následná - následné prověření vybraných operací v rámci hodnocení dosažených 

výsledků a správnosti hospodaření 

 

ad 1. Předběžná řídící kontrola 

Předběžná řídící kontrola zahrnuje kontrolu činností předcházející vlastní operaci. 

Předběžnou kontrolu plánovaných a připravovaných operací zajišťují uvnitř orgánu veřejné 

správy (§ 26 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb.): 

a)vedoucí tohoto orgánu nebo vedoucí zaměstnanci jím pověření k nakládání s 

veřejnými prostředky orgánu veřejné správy jako příkazci operací, 

b)vedoucí zaměstnanec organizačního útvaru odpovědný za správu rozpočtu orgánu 

veřejné správy nebo jiný zaměstnanec pověřený k tomu vedoucím tohoto orgánu 

jako správce rozpočtu, 

c)vedoucí zaměstnanec organizačního útvaru odpovědný za vedení účetnictví orgánu 

veřejné správy nebo jiný zaměstnanec pověřený k tomu vedoucím tohoto orgánu 

jako hlavní účetní. 

 

V případě malé pravděpodobnosti výskytu rizik při hospodaření s veřejnými 

prostředky, je možné sloučit funkce správce rozpočtu a hlavní účetní, tzn. může je vykonávat 



 

jeden zaměstnanec. Sloučení funkce příkazce operace s funkcí správce rozpočtu nebo hlavní 

účetní je nepřípustné (§ 26 odst. 2, 3 zákona č. 320/2001 Sb.).  

 

Předběžnou řídící kontrolu rozdělujeme: 

−před vznikem nároku či závazku (1. fáze – právní) 

−po vzniku nároku či závazku (2. fáze – finanční) 

 

ad 2. Průběžná řídící kontrola 

Průběžnou řídící kontrolou se zajistí kontrola úplnosti a přesnosti průběhu operací. Při 

jejím výkonu se uplatňují zejména hodnotící, kontrolní a revizní postupy. S cílem snižovat 

možnosti podvodů a chyb se mají postupy koordinovat tak, aby práce jednoho zaměstnance 

byla automaticky kontrolována druhým, který nezávisle provádí jiné předepsané úkoly. Při 

zjišťování rozsahu, ve kterém se mají do systému zabudovat automatické kontroly, se mají 

brát v úvahu i faktory jako stupeň rizika, náklady preventivních postupů, počet personálu, 

provozní dopad. 

Uvnitř orgánu veřejné správy zajišťují průběžnou kontrolu (§ 27 zákona č. 320/2001 

Sb.) jeho vedoucí prostřednictvím vedoucích zaměstnanců organizačních útvarů nebo k tomu 

pověřených zaměstnanců, kteří zajišťují přímé uskutečňování operací při hospodaření s 

veřejnými prostředky. 

Pro zaměření průběžné kontroly se použije obdobně ustanovení § 11  odst. 3, 4  

zákona č. 320/1990 Sb. a pro jeho výkon se uplatní zejména kontrolní operační, hodnotící a 

revizní postupy. 

Zjistí-li osoby, které zajišťují výkon průběžné kontroly, že s veřejnými prostředky je 

nakládáno nehospodárně, neefektivně a neúčelně nebo v rozporu s právními předpisy, oznámí 

své zjištění písemně vedoucímu orgánu veřejné správy, který je povinen přijmout opatření k 

nápravě zjištěných nedostatků a opatření k zabezpečení řádného výkonu této kontroly. 

Důraz je kladen na kontrolu uskutečnění výběru veřejných příjmů a na provedení 

včasné platby vzniklých závazků. V případě neuskutečnění výběru příjmů do data splatnosti, 

nahlásí hlavní účetní pro příjmy tuto skutečnost příkazci operace, který provede potřebné 

kroky k zajištění výběru. Provedené kroky písemně doloží spolu se svým podpisem. Součástí 



 

průběžné kontroly je pravidelná kontrola plnění rozpočtu organizace a provedení případných 

opatření, a také sestavování stanovených finančních, statistických a jiných výkazů, hlášení a 

zpráv. Provedení kontroly dokládá podpis vedoucího zaměstnance nebo jím pověřeného 

zaměstnance na uvedených dokumentech, které zůstávají uloženy u příslušného vedoucího 

zaměstnance. Dále se u výkonu průběžných kontrol jedná např. o kontrolní dny a zjišťovací 

protokoly u investičních akcí nebo kontrolu plnění v návaznosti na uplatňování sankcí. 

Průběžná řídící kontrola například sleduje, jakým způsobem se plní opatření přijatých k 

odstranění nedostatků nebo zjištěných rizik. 

 

ad 3. Následná řídící kontrola 

Účelem následné řídící kontroly je ověřit, zda rozpočtové zdroje byly vynaloženy 

zákonným a včasným způsobem, podle principu 3E (účelně, efektivně, hospodárně - 

přeloženo z anglického jazyka efficiency, effectivity, economy) a v souladu se závazky 

(smlouvami, fakturami atd.). Proto se provádí až po ukončení dané činnosti nebo procesu.   

Uvnitř orgánu veřejné správy zajišťují následnou kontrolu (§ 27 zákona č. 320/2001 

Sb.) jeho vedoucí prostřednictvím vedoucích zaměstnanců organizačních útvarů nebo k tomu 

pověřených zaměstnanců, kteří zajišťují přímé uskutečňování operací při hospodaření s 

veřejnými prostředky. 

Pro zaměření následné kontroly se použije obdobně ustanovení § 11 odst. 3, 4  zákona 

č. 320/2001 Sb. a pro jeho výkon se uplatní zejména kontrolní operační, hodnotící a revizní 

postupy. 

Zjistí-li osoby, které zajišťují výkon následné kontroly, že s veřejnými prostředky je 

nakládáno nehospodárně, neefektivně a neúčelně nebo v rozporu s právními předpisy, oznámí 

své zjištění písemně vedoucímu orgánu veřejné správy, který je povinen přijmout opatření k 

nápravě zjištěných nedostatků a opatření k zabezpečení řádného výkonu této kontroly. 

Kontrolu provádí věcně příslušní zaměstnanci na vzorku operací. Jedná se např. o 

kontrolu dosažení stanovených výsledků a kontrolu postupu vymáhání neuhrazených 

pohledávek, dále o kontrolu oprávněnosti, hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti 

vynaložených finančních prostředků, dosažení stanovených výsledků. V oblasti mzdových a 

ostatních nákladů se prověřuje správnost vyplacených mezd, odměn vyplacených na základě 

dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti. Záznamy o provedených kontrolách s 



 

podpisem zůstávají uloženy na příslušném útvaru. 

2.3.4 Interní audit 

Interní audit (§ 28 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb.) je nezávislé a objektivní 

přezkoumávání a vyhodnocování operací a vnitřního kontrolního systému orgánu veřejné 

správy, které zjišťuje zda: 

a)právní předpisy, přijatá opatření a stanovené postupy jsou v činnosti orgánu 

veřejné správy dodržovány, 

b)rizika vztahující se k činnosti orgánu veřejné správy jsou včas rozpoznána a zda 

jsou přijímána odpovídající opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění, 

c)řídící kontroly poskytují vedoucímu orgánu veřejné správy spolehlivé a včasné 

provozní, finanční a jiné informace, 

d)provozní a finanční kritéria podle § 4 jsou plněna, 

e)zavedený vnitřní kontrolní systém je dostatečně účinný, reaguje včas na změny 

ekonomických, právních, provozních a jiných podmínek, 

f)dosažené výsledky při plnění rozhodujících úkolů orgánu veřejné správy poskytují 

dostatečné ujištění, že schválené záměry a cíle tohoto orgánu budou splněny. 

 

Interní audit (§ 28 odst. 4 zákona č. 320/2001 Sb.) zahrnuje zejména: 

a) finanční audity, které ověřují, zda údaje vykázané ve finančních, účetních a 

jiných výkazech věrně zobrazují majetek, zdroje jeho financování a hospodaření s 

ním, 

b) audity systémů, které prověřují a hodnotí systémy zajištění příjmů orgánu veřejné 

správy, včetně vymáhání pohledávek, financování jeho činnosti a zajištění správy 

veřejných prostředků, 

c) audity výkonu, které zkoumají výběrovým způsobem hospodárnost, efektivnost a 

účelnost operací i přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému. 

 

Při výkonu konkrétního interního auditu se jednotlivé druhy či formy interního auditu 



 

vzájemně prolínají.  

Útvar interního auditu je přímo podřízen vedoucímu orgánu veřejné správy, který 

zajišťuje jeho funkční nezávislost a organizační oddělení od řídících výkonných struktur. 

Pokud jde o útvar interního auditu obce, tak vedoucího útvaru interního auditu jmenuje a 

odvolává rada obce na návrh starosty obce (§ 29 odst. 2 písmeno g) zákona č. 320/2001 Sb.).  

V případech s malou pravděpodobností výskytu nepřiměřených rizik při hospodaření s 

veřejnými prostředky, a to zejména v návaznosti na povahu zajišťovaných úkolů, strukturu a 

stupeň obtížnosti vnitřního řízení, mohou orgány veřejné správy podle § 8 odst. 1 u 

organizačních složek státu a příspěvkových organizací své působnosti, územní samosprávné 

celky podle § 9 odst. 3 u svých organizačních složek a příspěvkových organizací ve své 

působnosti nahradit funkci útvaru interního auditu výkonem veřejnosprávní kontroly podle 

části druhé tohoto zákona (§ 29 odst. 5 zákona č. 320/2001 Sb.). 

Obce a městské části hlavního města Prahy, které mají méně jak 15 000 obyvatel, 

mohou nahradit funkci útvaru interního auditu přijetím jiných dostatečných opatření. V 

takovém případě zajišťují průběžné sledování a hodnocení účinnosti těchto opatření a přitom 

zvažují zavedení útvaru interního auditu. Pokud v návaznosti na toto hodnocení zjistí, že 

přijatá opatření nejsou dostatečně účinná, jsou obce a městské části hlavního města Prahy 

povinny bez zbytečného odkladu útvar interního auditu zřídit (§ 29 odst. 6 zákona č. 

320/2001 Sb.). 

 

Zaměstnanci útvaru interního auditu musí splňovat následující speciální požadavky: 

−kvalifikační požadavky, 

−bezúhonnost (zákon přímo stanoví za jakých podmínek se považuje za 

bezúhonného v § 5 písmeno b) zákona č. 320/2001 Sb.), 

−osoby u nichž nehrozí střet zájmů podle zvláštních předpisů. 

 

Požadavky na interního auditora jsou vyjádřeny v Etickém kodexu interního auditora 

orgánu veřejné správy uvedeném v Pokynu k jednotnému uplatňování závazných pravidel a 

doporučení pro výkon interního auditu v orgánech veřejné správy, dále to jsou Standardy s 

navazujícími dokumenty. Cílem Etického kodexu Institutu interních auditorů je zdokonalení 



 

etické kultury v profesi interního auditu. Etický kodex je nezbytný a důležitý pro profesi 

interního auditu, neboť ta je založena na důvěře, která je vkládána do jejího objektivního 

ujišťování ohledně řízení rizik, řídících a kontrolních procesů a správy a řízení organizace. 17 

Tento Etický kodex zahrnuje dvě významné části a to základní zásady (principy), které jsou 

důležité pro profesi a práci interního auditu jako je integrita, objektivita, důvěrnost a 

kompetentnost a druhá část - pravidla jednání, která popisují normy pro chování, které se od 

interního auditora očekává. Etický kodex interního auditora veřejné správy a standardy jsou 

pro interního auditora závazné. 

 

 

 

                                                 
17   Kolektiv autorů. Posílení vnitřních finančních kontrolních mechanismů na regionální úrovni. Praha: 
MJF pro SOFRECO, 2005. str. 148 



 

3 Vnit řní kontrolní systém M ěÚ Bílovec 

Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala vnitřní kontrolní systém Městského úřadu 

Bílovec, protože z tohoto města pocházím. Tato obec se nachází v Moravskoslezském kraji v 

okrese Nový Jičín. Je to územně samosprávný celek s MěÚ Bílovec. Jedná se o rozpočtovou 

organizaci. Městský úřad obce vykonává státní správu. Je to obec s rozšířenou působností. V 

obci žije 7.510 obyvatel a její rozloha je 3.886,56 ha. Bílovec je město s bohatou historií, dějiny 

města lze sledovat už od první poloviny 14. století. Město bylo důležitým průmyslovým a  

správním centrem, po roce 1848 tu byl  zřízen okresní soud. Ve 20. století se k Bílovci 

postupně připojovaly okolní vesnice, po revoluci v roce 1989 došlo k naopak k osamostatnění 

některých obcí a k městu Bílovci nyní patří tyto místní části: Bravinné, Stará Ves, Lhotka, 

Ohrada, Lubojaty a Výškovice. V současné době patří mezi významnější podniky firma 

Massag vyrábějící drobné kovové předměty a pekařství Illík. V širokém okolí známé je 

matematické gymnázium Mikuláše Koperníka. Obec zřizuje celkem tři  příspěvkové organizace, 

mezi které patří: 

−ZŠ, MŠ Bílovec, Komenského, 

−ZŠ, MŠ TGM Bílovec, Ostravská, 

−DDM Bílovec. 

 

Městský úřad zaměstnává 82 pracovníků, kteří jsou začlenění v jednotlivých odborech, 

dle organizačního schématu (viz příloha č.1). Z organizačního schématu městského úřadu 

jsou zřejmé vztahy nadřízenosti a podřízenosti jednotlivých dílčích odborů. Na řídící kontrole 

se podílí 20 pracovníků a to starostka, místostarosta, tajemník, vedoucí odboru a vedoucí 

oddělení. Na veřejnosprávní kontrole se podílí jedna pověřena pracovnice, která organizačně 

spadá přímo pod starostku. 

MěÚ Bílovec má ze zákona zřízeny výbory finanční a kontrolní. Dále má zřízeny 

komise a to sportovní, pro výchovu a vzdělávání, kulturní, bytovou a sociální, majetkovou, 

dále komisi pro rozvoj města, likvidační, inventarizační a sbor pro občanské záležitosti. 

 

Vnitřní kontrolní systém města Bílovec je tvořen: 

−řídící kontrolou (viz. kapitola 3.2), 

−kontrolou vykonávanou kontrolním orgánem města, který zabezpečuje 



 

veřejnosprávní kontrolu /nahrazuje interní audit/ a metodickou pomoc (viz. kapitola 

3.3). 

3.1 Dokumenty pro vnit řní kontrolní systém M ěÚ Bílovec 

V souladu s vyhláškou ministerstva financí č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o 

finanční kontrole č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů ve znění pozdějších předpisů v orgánu veřejné správy byl pro podmínky města 

Bílovce zpracován a v květnu 2005 schválen Kontrolní řád města Bílovec, který je závazný 

pro všechny zaměstnance města včetně organizačních složek a MěÚ.  

V případě Kontrolního řádu se jedná o normu, která upravuje nastavení a funkce 

vnitřního kontrolního systému a pracovně by mohla být nazvaná kontrolním řádem. Může se 

nazvat i jinak např. směrnicí o kontrolní činnosti apod. Zásadní otázkou není název vnitřní 

normy, ale nastavení správných kontrolních vazeb a vybudování uceleného systému 

kontroly.18  

Jedná se o vnitřní předpis, kterým se upravují zásady řízení finanční kontroly, její 

organizace a základní pravidla pro její provádění. Je nedílnou součástí systému vnitřní 

kontroly města Bílovec. Upravuje práva a povinnosti vedoucích zaměstnanců, jimi řízených 

organizačních složek a zaměstnanců pověřených kontrolní činností.  

Organizace odpovědností příslušných vedoucí a ostatních zaměstnanců města Bílovec 

upravuje organizační řád spolu s kontrolním řádem, kde jsou vymezeny přesné postupy a 

kontrolní metody upravené zákonem o finanční kontrole.  

Vedoucí zaměstnanci se řídí zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, prováděcí 

vyhláškou a vnitřními předpisy (zejména Kontrolním řádem města Bílovec), které upravují 

tuto řídící kontrolu. 

3.2 Řídící kontrola M ěÚ Bílovec 

V rámci řídící kontroly vedoucí zaměstnanci orgánu veřejné správy na základě jim 

vymezených povinností, pravomocí a odpovědností navrhují, zavádějí a monitorují systém 

řízení rizik, podílejí se na analýze rizik a řídí rizika. 

MěÚ Bílovec má zpracován pro vlastní potřebu tzv. mapu rizik, kdy k jednotlivým 

rizikům jsou přiřazená čísla právě podle velikosti rizika, který se týká dané kotrolované 

                                                 
18  Nováková, I., Velíšková, A. Finanční kontrola ve veřejné správě v dotazech a odpovědích. Praha: Bova 
Polygon, 2005. str. 25 



 

oblasti: 

1) Riziko 0 (RO) - kontrolovaná oblast je v souladu s platnou legislativou, 

nevyžaduje opatření 

2) Riziko 1 (R1) - kontrolovaná oblast vykazuje drobné odlišnosti od platné 

legislativy, které neohrozí výrazným způsobem kontrolovaný subjekt. Odstranění 

tohoto rizika není nutné okamžitě, ale je postačující toto provést v delším časovém 

intervalu. 

3) Riziko 2 (R2) - kontrolovaná oblast vykazuje rozdíl oproti platné legislativě, 

kterým je nutno se zabývat a zásadně řešit 

4) Riziko 3 (R3) - jedná se o zásadní rozpor s platnou právní normou s vysokým 

stupňem ohrožení kontrolovaného subjektu a s možnými sankcemi, a následnými 

ekonomickými ztrátami. Na tuto skutečnost je nutno reagovat neprodleně a 

postupovat podle příslušného doporučení. 

 

Vedoucí zaměstnanci rozhodují o způsobů zvládání rozpoznaných rizik, zda lze 

vyloučit nebo minimalizovat identifikovaná rizika nebo jejich nežádoucí dopady. Správné 

stanovení a vyhodnocení rizik je jedním z nejdůležitějších úkolů v rámci dobré funkčnosti 

vnitřního kontrolního systému. Dále rozhodují o opatřeních, která je potřeba přijmout při 

řízení rizik. Podávají zprávu vedoucímu orgánu veřejné správy o způsobu zvládání rizik a 

přijatých opatřeních k jejich řízení. 19 

Řídící kontrolu organizuje, řídí a zajišťuje vedoucí orgánu veřejné správy, 

prostřednictvím řídících výkonných struktur. Řídící kontrolu jsou povinni zajišťovat  starosta 

obce, dále místostarosta, tajemník, vedoucí odborů a vedoucí oddělení. Tuto kontrolu 

provádějí v Bílovci všichni vedoucí odborů a organizačních složek. 

 

Řídící kontrolu zabezpečují: 

− příkazce operace – starostka, s jeho pověřením místostarosta, vedoucí odboru, 

vedoucí organizační složky,  

− správce rozpočtu – pověřený zaměstnanec odboru či organizační složky 

                                                 
19  Nováková, I., Velíšková, A. Finanční kontrola ve veřejné správě v dotazech a odpovědích. Praha: Bova 
Polygon, 2005. str. 14 



 

− hlavní účetní – pověřený zaměstnanec finančního odboru, který musí být s 

obsahem této činnosti prokazatelně poučen. 

 

V návaznosti na pověření příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní a v 

souladu s ustanovením § 26 odst. 1 a) až c) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, jsou 

v organizaci pro oblast finanční kontroly uloženy podpisové vzory. 

3.2.1 Předběžná řídící kontrola 

Zásadní důraz při provádění řídící kontroly v rámci vnitřního kontrolního systému 

Městského úřadu Bílovce je kladen na předběžnou kontrolu. Jejím účelem je předcházení 

nedostatků oddělením pravomoci při schvalování finančních majetkových operací mezi tři 

hlavní činitele, jimiž jsou příkazce operací, správce rozpočtu a hlavní účetní. Tito činitelé 

nesou v rámci schvalovacích procesů v jednotlivých fázích odpovědnost za činnosti, které 

jsou specifikovány v prováděcí vyhlášce č. 416/2004 Sb.. 

V 1. fázi předběžnou řídící kontrolu při správě veřejných příjmů před vznikem 

nároku orgánu veřejné správy (§ 11 vyhlášky č. 416/2004 Sb.) zajistí ve své působnosti 

příkazce operace, kdy se schvalovacím postupem příkazce operace prověří: 

−soulad připravované operace se stanovenými úkoly a schválenými záměry a cíli 

orgánu veřejné správy, 

−správnost operace zejména ve vztahu k dodržení právních předpisů a kritérii 

hospodárného, efektivního a účelného výkonu veřejné správy, 

−přijetí opatření k vyloučení nebo zmírnění provozních, finančních, právních a 

jiných rizik, která se mohou vyskytnout, 

−doložení připravované operace věcně správnými a úplnými podklady. 

 

V 1. fázi předběžnou kontrolu při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku 

orgánu veřejné správy (§ 13 vyhlášky č. 416/2004 Sb.) zajistí ve své působnosti příkazce 

operace a správce rozpočtu, kdy schvalovacím postupem příkazce operace prověří: 

−nezbytnost připravované operace, 

−správnost operace zejména ve vztahu k dodržení právních předpisů, kritérii 



 

hospodárného, efektivního a účelného výkonu veřejné správy, postupu a podmínek 

stanovených pro zadání veřejných zakázek, 

−přijetí opatření k vyloučení nebo zmírnění provozních, finančních, právních a 

jiných rizik, která se mohou vyskytnout, 

−doložení připravované operace věcně správnými a úplnými podklady. 

 

Je-li kontrolní postup ukončen, příkazce operace potvrdí svým podpisem písemný 

podklad k přípravě závazku a předá jej k předběžné kontrole správci rozpočtu. Schvalovacím 

postupem správce rozpočtu se prověří zda připravovaná operace: 

−byla ověřena příkazcem operace v rozsahu jeho oprávnění, zda jeho podpis souhlasí 

s podpisovým vzorem, 

−je v souladu se schválenými veřejnými výdaji, programy, projekty a schválenými 

smlouvami, 

−odpovídá pravidlům stanoveným zvláštními předpisy pro financování činnosti 

orgánu veřejné správy, 

−byla prověřena v souvislosti s rozpočtovými riziky, která se při jejím uskutečňování 

mohou vyskytnout a zda byla stanovena opatření k vyloučení nebo zmírnění rizik. 

 

Shledá-li správce rozpočtu při předběžné kontrole nedostatky, přeruší schvalovací 

postup a oznámí své zjištění písemně příkazci operace s odůvodněním. Pokud správce 

rozpočtu stanoví omezující podmínky, tyto uvede písemně. Zcela novým prvkem předběžné 

řídící kontroly před vznikem závazku je tzv. individuální příslib a limitovaný příslib. 

 

Individuální příslib (§ 13 odst. 7 vyhlášky č. 416/2004 Sb.) - podpis správce rozpočtu, 

případně s připojenými písemnými omezujícími podmínkami je pro účely finančního řízení 

dokladem o kontrolním zajištění finančního krytí připravovaného závazku v navržené výši a o 

předpokládaném termínu jeho plnění konkrétnímu věřiteli. Neshledá-li správce rozpočtu 

nedostatky, vrátí svým podpisem potvrzený podklad k připravované operaci příkazci. 

Individuální příslib pokrývá běžné a standardní operace, kde jsou předem známy všechny 



 

skutečnosti připravované operace. Individuální příslib se také využije v případě nečekaných 

výdajů nad limit stanoveným v limitovaném příslibu. 

 

Limitovaný příslib (§ 13 odst. 8, 9 vyhlášky č. 416/2004 Sb.) - podpis správce 

rozpočtu na návrhu příkazce operace je pro účely finančního řízení dokladem o kontrolním 

zajištění finančního krytí předpokládaných závazků v jím stanoveném limitu veřejných 

výdajů a určeném období. Příkazce operace může předložit správci rozpočtu návrh na 

kontrolní zajištění finančního krytí předpokládaných operací a s tím souvisejících závazků, 

jejichž věřitel a výše není předem známa, je-li to účelné k zajištění provozních potřeb 

vyplývajících z běžné, pravidelné činnosti orgánu veřejné správy, které je nutné zajišťovat 

operativně. 

 

V 2. fázi předběžnou kontrolu při řízení veřejných příjmů po vzniku nároku orgánu 

veřejné správy (§ 12 vyhlášky č. 416/2004 Sb.) zajistí ve své působnosti příkazce operace a 

hlavní účetní. Schvalovacím postupem příkazce operace prověří správnost určení dlužníka, 

výše a splatnost vzniklého nároku orgánu veřejné správy. Příkazce operace vystaví pokyn k 

plnění veřejných příjmů opatřený svým podpisem a předá jej s doklady o nároku orgánu 

veřejné správy hlavnímu účetnímu k přijetí konkrétního příjmu nebo k zajištění vymáhání 

pohledávky. Schvalovacím postupem hlavního účetního se prověří: 

−soulad podpisu příkazce operace s podpisem uvedeným v podpisovém vzoru, 

−správnost určení dlužníka, výše a splatnosti vzniklého nároku s údaji ve vydaném 

pokynu k plnění veřejných příjmů, 

−jiné skutečnosti týkající se uskutečnění operace jako účetního případu podle 

zvláštních právních předpisů pro vedení účetnictví orgánu veřejné správy, 

souvisejících rizik, včetně přijetích případných opatření k jejich vyloučení nebo 

zmírnění. 

 

Shledá-li hlavní účetní při předběžné kontrole nedostatky, přeruší schvalovací postup a 

oznámí své zjištění písemně příkazci s odůvodněním a případně předloží další doklady o 

oprávněnosti svého postupu. Neshledá-li hlavní účetní nedostatky, předá pokyn k plnění 



 

veřejných příjmů potvrzený svým podpisem k zajištění výběru konkrétního příjmu ve výši 

splatného nároku. Plnění může být jednorázové ve výši celkové částky, nebo rozložené do 

několika dílčích plnění. 

 

V 2. fázi předběžnou kontrolu při řízení veřejných výdajů po vzniku závazku orgánu 

veřejné správy (§ 14 vyhlášky č. 416/2004 Sb.) zajistí ve své působnosti příkazce operace a 

hlavní účetní, kdy schvalovacím postupem příkazce operace se prověří: 

−správnost určení věřitele, výše a splatnosti vzniklého závazku, 

−soulad výše závazku s individuálním příslibem nebo limitovaným příslibem. 

 

Příkazce operace vystaví pokyn k plnění veřejných výdajů opatřený svým podpisem a 

předá jej s doklady o závazku orgánu veřejné správy hlavnímu účetnímu k zajištění platby. Na 

pokynu poznačí, zda se jedná o individuální příslib nebo limitovaný příslib. Schvalovacím 

postupem účetního se prověří: 

−soulad podpisu příkazce operace s podpisovým vzorem, 

−soulad údajů o věřiteli, výši a splatnosti vzniklého závazku s údaji ve vydaném 

pokynu k zajištění platby, kterou je tento orgán povinen zaplatit věřiteli, 

−podle označení na pokynu, zda se jedná o operaci s individuálním příslibem nebo 

limitovaným příslibem, 

−soulad pokynu příkazce operace k zajištění platby s limitovaným příslibem pro 

určené a stanovené období, 

−jiné skutečnosti týkající se uskutečnění operace jako účetního případu podle 

zvláštních předpisů pro vedení účetnictví orgánu veřejné správy, souvisejících 

účetních rizik a přijetí případných opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění. 

 

Shledá-li hlavní účetní při předběžné kontrole nedostatky, přeruší schvalovací postup a 

oznámí své zjištění písemně příkazci operace, u operací v rámci limitovaného příslibu též 

správci rozpočtu, s odůvodněním a případně přiloží další doklady o oprávněnosti svého 

postupu. Zjistí-li hlavní účetní, že při přípravě operace nebyla vykonána předběžná kontrola 



 

správcem rozpočtu, oznámí to písemně vedoucímu orgánu veřejné správy, který příjme 

opatření k prověření této nekontrolované operace a k zabezpečení řádného výkonu předběžné 

kontroly. Neshledá-li hlavní účetní nedostatky, předá příkaz k platbě potvrzený svým 

podpisem k zajištění platby ve výši splatného závazku. Platba může být jednorázová ve výši 

celkové dlužné částky, nebo rozložená do několika dílčích plateb. 

3.2.2 Průběžná a následná řídící kontrola 

Průběžná a následná kontrola je zabezpečována vedoucími odborů, organizačních 

složek nebo jimi pověření zaměstnanci, kteří zajišťují přímé uskutečňování operací při 

hospodaření s veřejnými prostředky. 

Při průběžné řídící kontrole příkazce operace prověřuje, jak pověření zaměstnanci 

organizace zajišťují přímé uskutečňování operací při hospodaření s veřejnými prostředky a to 

prostřednictvím jím pověřených vedoucích zaměstnanců. Správce rozpočtu organizace 

provádí průběžnou kontrolu čerpání rozpočtových prostředků v plánovaných termínech a to 

např. plnění a čerpání rozpočtu, změn finančního plánu z hlediska včasnosti a důvodnosti a 

realizaci rozpočtových opatření. Hlavní účetní provádí provádí průběžnou řídící kontrolu při 

účtování jednotlivých dílčích finančních operací, zda jsou dodržovány platební a splátkové 

kalendáře. Dále zda předložené doklady mají všechny náležitosti a zda jsou schváleny 

odpovědnými příkazci operací a správci rozpočtu.  

Při následné řídící kontrole příkazce operace nebo jím pověřený zaměstnanec 

prověřuje operace, k nimž je vnitřním předpisem organizace zmocněn. Dále provádí 

výběrovým způsobem řídící kontrolu u zaměstnanců organizace, na které přenesl část svých 

práv a povinností. Správce rozpočtu prověřuje dodržení čerpání rozpočtu dle jednotlivých 

druhů výnosů nebo příjmů a nákladů nebo výdajů. Hlavní účetní provádí následnou řídící 

kontrolu zejména v termínech určených pro sestavování účetní uzávěrky a účetních výkazů. 

Například kontroluje dodržování správnost a včasnost vyúčtování poskytnutých dotací se 

státním rozpočtem, státními fondy a územními rozpočty. 

Starostka obce pro zabezpečení následných řídících kontrol zpracuje roční plán 

následných kontrol finančních a hospodářských operací a určí termíny provedení a odpovědné 

výbory. 

Zjistí-li pověření pracovníci zabezpečující výkon průběžné a následné kontroly, že s 

veřejnými prostředky je nakládáno v rozporu s právními předpisy nebo neúčelně, neefektivně 



 

a nehospodárně, oznámí své zjištění písemně starostce města. Starostka je povinna přijmout 

opatření k nápravě zjištěných nedostatků. Rovněž je povinna přijmout opatření k zabezpečení 

řádného výkonu této kontroly. 

Na příkaz starostky města, musí být její osobě předloženy všechny faktury přesahující 

částku 3.000,-Kč a teprve po její kontrole mohou být tyto uhrazeny. 

3.2.3 Realizace výsledk ů řídící kontroly a podávání zpráv 

Kontrolovaný útvar je povinen zjištěné nedostatky odstraňovat v rámci možností již v 

průběhu kontroly. U nedostatků závažnějšího charakteru musí být vedoucím kontrolovaného 

útvaru navržena a popř. přijata konkrétní, adresná a termínovaná opatření k nápravě. U 

závažnějších zjištění jsou návrhy předloženy vedoucímu orgánu veřejné správy k jejich 

schválení. 

Vůči zaměstnancům, kteří zavinili kontrolou zjištěné nedostatky, mohou být podle 

míry jejich zavinění a závažnosti nedostatků přijata opatření ve smyslu ustanovení zákoníku 

práce, pracovního řádu nebo jiných vnitřních předpisů. 

Kontrolu plnění přijatých opatření k nápravě provede následně kontrolující nebo v 

případě řídící kontroly příslušný vedoucí zaměstnanec, který podával podnět k přijetí 

opatření. 

Vedoucí zaměstnanci, kteří realizují řídící a veřejnosprávní kontrolu, zpracovávají a 

předkládají podklady pro roční souhrnnou zprávu o výsledcích finančních kontrol. 

Útvar určený v organizačním řádu zpracovává a předkládá radě města a zastupitelstvu města 

roční souhrnnou zprávu o výsledcích finančních kontrol. Ta je v příslušných termínech 

předkládá krajskému úřadu. 

3.3 Kontrola vykonávána kontrolním orgánem m ěsta Bílovec 

Vzhledem k tomu, že město Bílovec má méně než 15 000 obyvatel, rozhodlo se 

nezřídit útvar interního auditu. Bylo plně na jeho uvážení, jakými opatřeními zajistí funkci 

interního auditu. Zákon ponechává volbu konkrétního opatření plně na rozhodnutí obce, 

neboť v § 29 odst. 6 zákona č. 320/2001 Sb. se opatření blíže nespecifikuje. Zajištění funkce 

interního auditu kontrolou, kterou vykonává kontrolní orgán v rámci veřejnosprávní kontroly, 

lze považovat za dostatečné opatření v souladu s ustanovením tohoto zákona. 

Pouze je třeba upozornit na další povinnosti uložené obci § 29 odst. 6 zákona, 

konkrétně na povinnost průběžně sledovat a hodnotit účinnost přijatých opatření a na základě 



 

tohoto hodnocení zvažovat potřebu zavedení útvar interního auditu. V případě města Bílovec 

tuto kontrolu vykonává jedna pověřená pracovnice, která přímo organizačně  spadá pod 

starostku města.  

Kontrola vykonávaná kontrolním orgánem města na základě schváleného plánu 

kontrol, popřípadě jednorázově na příkaz starostky města. 

Každoročně je město povinno provést přezkoumání hospodaření, jak je upraveno v 

zákoně č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a 

dobrovolných svazků obcí. Ve městě Bílovec je tento audit prováděn soukromou auditorskou 

firmou. Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročním hospodaření územního celku tvořící 

součást závěrečného účtu, nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku, 

státu, s ním hospodaří územní celek, zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, stav 

pohledávek a závazků a nakládání s nimi, ručení za závazky fyzických a právnických osob, 

zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, zřizování věcných břemen 

k majetku územního celku, účetnictví vedené územním celkem. 

 

Veřejnosprávní kontrola na MěÚ v Bílovci probíhá zejména: 

a) u příjemců veřejné finanční podpory, 

b) u příspěvkových organizací, které město Bílovec zřizuje. 

3.3.1 Kontrola u p říjemců veřejné finan ční podpory 

Územní samosprávné celky jsou povinny podle § 9 odst. 2 zákona o finanční kontrole 

vykonávat veřejnosprávní kontrolu u žadatelů o veřejnou finanční podporu a příjemců této 

podpory, kterou jim poskytují. Před zahájením kontroly není zákonem stanovena povinnost 

ani forma oznámení o plánované veřejnosprávní kontrole. Na Městském úřadu v Bílovci se 

ještě před započetím kontroly oznamuje tzv. oznamovacím dopisem kontrolované osobě, že 

nastane kontrola. V oznamovacím dopise je uvedeno, ve kterém dni bude kontrola probíhat a 

také téma kontroly. Kontrolu provádí osoba, která byla k tomuto výkonu pověřena. Starosta 

vydává tzv. pověření a to ve třech vyhotoveních. Jedno se zakládá do spisu, druhé se 

předkládá kontrolované osobě a poslední se dává starostovi. Veřejnosprávní kontrola 

vykonávaná na místě je zahájena předložením písemného pověření kontrolního orgánu 

kontrolované osobě (§ 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 552/1991 Sb., a § 14 zákona č. 320/2001 

Sb.).  



 

3.3.2 Kontrola u p říspěvkových organizací z řízených m ěstem 

Bílovec 

Ve veřejné správě v souladu s § 9 odst. 1 zákona o finanční kontrole odpovídá územní 

samosprávný celek za kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky u příspěvkových 

organizací ve své působnosti a to v rozsahu kontroly hospodaření a kontroly přiměřenosti a 

účinnosti vnitřního kontrolního systému příspěvkových organizací. Dále územní samosprávný 

celek rozhoduje v souladu s § 29 odst. 5 zákona o finanční kontrole o udělení vyjímky z 

povinnosti zřídit interní audit ve zřízených příspěvkových organizacích v případě splnění 

předpokladů v citovaném paragrafu uvedených. 

Při rozhodování o udělení vyjímky by měl zřizovatel zhodnotit, zejména vnitřní 

organizační strukturu, stupeň obtížnosti finančního řízení, počet zaměstnanců, objem 

finančních prostředků a pravděpodobnosti výskytu rizik při hospodaření s těmito prostředky. 

V případě kdy zřizovatel  rozhodne o udělení vyjímky z povinnosti zřídit interní audit, je 

povinen zajistit funkci interního auditu u příspěvkové organizaci výkonem následné 

veřejnosprávní kontroly.  

U příspěvkových organizací, ke kterým plní funkci zřizovatele, mohou územní 

samosprávné celky vykonávat kontrolu všech veřejných finančních podpor poskytnutých jak z 

rozpočtu územního samosprávného celku, tak ze státních prostředků různými poskytovateli, a 

to v rozsahu celého hospodaření. V městě Bílovci nahrazují interní audit u příspěvkových 

organizací právě touto veřejnosprávní kontrolou. 

V obci jsou tři příspěvkové organizace, které ze zákona podléhají veřejnosprávní 

kontrole jakým způsobem se využívají prostředky na provoz a jiné náklady s tímto spojené. 

Závěry z těchto kontrol jsou zpracovány v protokolu, který se nazývá protokol o výsledku 

veřejnosprávní kontroly. Protokol musí obsahovat tyto náležitosti: označení kontrolního 

rogánu, jména kontrolorů na kontrole zúčastněných, označení kontrolované osoby, místo a čas 

provedení kontroly, předmět kontroly a kontrolní zjištění. Protokol je projednán s 

kontrolovanou osobou a tato jej podepíše. Kontrolované osoby mohou do pěti dnů po 

seznámení podat námitky. 

Pokud se zjistí nedostatky u kontrolovaného subjektu, rada města poté přijímá závěry 

nebo uloží tomuto subjektu úkoly k jejich odstranění. 

Podrobnější zhodnocení a doporučení k vnitřnímu kontrolnímu systému MěÚ Bílovec 

bude uveden v následující kapitole bakalářské práce. 



 

4 Zhodnocení vnit řního kontrolního systému M ěÚ Bílovec 

Pro zhodnocení vnitřního kontrolního systému MěÚ Bílovec a potvrzení či vyvrácení 

hypotézy, že vnitřní kontrolní systém MěÚ Bílovec je založen na řídící a veřejnosprávní 

kontrole jsem zvolila tyto kritéria: 

a)dokumenty a personální stránka vnitřního kontrolního systému MěÚ Bílovec v 

letech 2005 - 2009, 

b)řídící kontrola v letech 2005 - 2009 (počty kontrol, výsledky), 

c)veřejnosprávní kontrola v letech 2005 - 2009 (počty kontrol, výsledky), 

d)náklady na kontrolní činnost vnitřního kontrolního systému MěÚ Bílovec v letech 

2005 – 2009. 

4.1 Zhodnocení dokumentární a personální stránky vn itřního 

kontrolního systému M ěÚ Bílovec 

Jak už bylo uvedeno v předcházející kapitole, byl v květnu 2005 pro podmínky města 

Bílovce zpracován a schválen Kontrolní řád města Bílovec, který beze změn platil až do roku 

2009. Vznikem a existencí této jasné instrukce ve spojení s důsledným dodržování zákona č. 

320/2001 Sb. a prováděcí vyhlášky č.416/2004 Sb. byly vytvořeny podmínky pro příznivé 

kontrolní prostředí a zároveň byly stanoveny cíle a konkrétní postupy pro všechny vedoucí 

zaměstnance, jimi řízené organizační složky a zaměstnance pověřené kontrolní činností.  

Zaměstnanci MěÚ v Bílovci musí splňovat požadavek minimálně středoškolského 

vzdělání. Vedoucí odboru a vedoucí oddělení musí navíc splňovat požadavek na 

vysokoškolské vzdělání. Pokud vezmeme v úvahu, že z celkového počtu 82 pracovníků, které 

po celé období MěÚ Bílovec zaměstnává, se v rámci své pracovní náplně alespoň okrajově 

podílí na základě Kontrolního řádu města Bílovce na řídící kontrole 20 pracovníků a na 

veřejnosprávní kontrole jedna pověřená pracovnice, která organizačně spadá přímo pod 

starostku, což je v součtu více jak jedna čtvrtina všech zaměstanců městského úřadu, tak 

vidíme, že této problematice přikládá MěÚ Bílovec v oblasti personální velkou důležitost. 

MěÚ Bílovec v souvislosti s vnitřním kontrolním systémem nezaměstnává žádné externí 

pracovníky. Navíc průběžné sledování a prověřování systému finanční kontroly provádí 

pověřený zaměstnanec zařazený v útvaru finanční kontroly a sekretariátu starostky na základě 



 

vnitřních kontrol, které jsou podstatné pro minimalizaci rizik špatného řízení finančních 

prostředků, chybné nebo nedostatečné účetní evidence.  

4.2 Zhodnocení řídící kontroly M ěÚ Bílovec v letech 2005 – 2009 

V letech 2005 - 2009 byly v organizaci města Bílovec provedeny řídící kontroly se 

zaměřením především na následující oblasti: 

1. Průběh předběžné kontroly v souladu s vnitřním kontrolním systémem – čerpání 

finančních prostředků z rozpočtu města – záchovná údržba majetku města. 

2. Kontrola dokládání zápisu o předání a převzetí díla (předávacích protokolů) mezi 

městem Bílovec jako odběratelem a firmou jako dodavatelem díla. 

3. Soulad podpisových vzorů se zákonem č. 563/1991., o účetnictví a zákonem č. 

320/2001 Sb., o finanční kontrole. 

4. Dodržování rozpočtové kázně v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

5. Aktualizace podpisových vzorů v souladu s personálními změnami, věcná a 

formální správnost namátkově vybraných faktur. 

 

Z informací poskytnutých pracovníky MěÚ v Bílovci bylo zjištěno, že v letech 2005 – 

2009 proběhly na MěÚ Bílovec řídící kontroly v celkových počtech, jak je uvedeno 

podrobněji v Tab. 4.1.  

Tab. 4.1: Počet řídících kontrol MěÚ Bílovec v letech 2005 - 2009 

 

Hodnoty z tabulky Tab. 4.1 byly dokumentovány pro lepší názornost v grafu č. 4.2 . 

 

předběžná kontrola průběžná kontrola následná kontrola celkový počet kontrol
2005 357 189 124 670
2006 379 207 138 724
2007 392 237 104 733
2008 432 247 132 811
2009 401 335 87 823

Pramen: interní materiály MěÚ Bílovec, 2010



 

 

Graf 4.2: Počet řídících kontrol MěÚ Bílovec v letech 2005 - 2009 

 

 

Z grafu č. 4.2 je patrné, že počet řídících kontrol má od roku 2005 od roku 2009 

vzestupnou tendenci s tím, že největších hodnot v rámci jednoho roku dosahují předběžné 

kontroly, dále průběžné kontroly a nejméně je následných kontrol. 

Nedostatky zjištěné při výše uvedených vnitřních kontrolách jsou malého charakteru a 

výrazným způsobem neovlivnily hospodaření města. Závažná zjištění ve smyslu § 22 odst. 6 

zákona č. 320/2001 Sb. při těchto kontrolách učiněna nebyla.  

Na základě závěrů z provedených vnitřních kontrol vznikají tzv. opatření starostky 

města. V těchto opatřeních jsou uloženy odpovědným vedoucím zaměstnancům nápravná 

opatření formou ukládacích úkolů, které směřují k nápravě a odstranění zjištěných 

skutečností. V případě vznikajících nápravných opatření zjištěných při kontrolách v 

příspěvkových organizacích, jsou závěry z kontrolních zjištění předkládány radě města, která 

svým usnesením uloží ředitelům škol úkoly, vedoucí k odstranění nedostatků. 
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4.3 Zhodnocení ve řejnosprávní kontroly M ěÚ Bílovec v letech 2005 

– 2009 

V oblasti veřejnosprávní kontroly byl plán práce v letech 2005 - 2009 zaměřen na 

kontroly závěrečných vyhodnocení poskytnutých finančních příspěvků z rozpočtu města, 

které se týkaly dodržení účelu poskytnutých finančních prostředků, dodržení jejich výše a 

prevence případů tzv. vícezdrojového financování. Tyto kontroly měly rostoucí tendenci v 

jednotlivých letech viz. Prodrobněji tab. č.4.3. 

 

Tab. 4.3: Počet veřejnosprávních kontrol v letech 2005 – 2009 

 

 

Veřejnosprávní kontrola v letech 2005 - 2009 byla provedena zejména u 

příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Město Bílovec: 

1. doplňková činnost – tělocvična při Základní škole a Mateřské škole T.G.Masaryka, 

příspěvková organizace, 

2. dokladová kontrola za období jednoho měsíce roku 2009 zaměřena na účelnost, 

hospodárnost – Základní škola a Mateřská škola T.G.Masaryka, příspěvková 

organizace, 

3. systém evidence ve školní jídelně s vazbou na kalkulaci jídel, výdejky poravin a 

příjmu za stravné – Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského, 

příspěvková organizace. 

 

Dle interních materiálů MěÚ Bílovec z roku 2010 o celkovém počtu veřenosprávních 

2005 14 24 38
2006 13 26 39
2007 17 25 42
2008 13 30 43
2009 18 31 49

Pramen: interní materiály MěÚ Bílovec, 2010
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kontrol u příjemců veřejné finanční podpory a u příspěvkových organizací, jejichž 

zřizovatelem je Město Bílovec v letech 2005 – 2009 byly zapsány do Tab. 4.3. Pro lepší 

porovnání celkového objemu zkontrolovaných prostředků v jednotlivých letech, vypočítáme 

relativní objem zkontrolovaných posktnutých prostředků v konkrétním roce. Celkový počet 

veřejnosprávních kontrol MěÚ Bílovec v letech jsou dokumentovány pro lepší názornost v 

grafu č. 4.4. 

Graf 4.4: Počet veřejnosprávních kontrol MěÚ Bílovec v letech 2005 - 2009 

 

Z výše uvedeného grafu je patrné, že počet veřejnosprávních kontrol má od roku 2005 

do roku 2009 rostoucí tendenci s tím, že největších hodnot v rámci jednoho roku dosahují 

veřejnosprávní kontroly u příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Bílovec 

kontroly. 

Kontroly se týkaly zejména těchto subjektů: 

1. Tělovýchovná jednota Spartak Bílovec, IČ 48430242, 

2. FC Bílovec se sídlem Bílovec, IČ 44937458, 

Josef Jermář, Velké Albrechtice, IČ 10617060. 

Při těchto veřejnosprávních kontrolách nebyla shledána závažná zjištění. Věcné 

nedostatky jako chybné, neúplné nebo nedoložené účetnictví zjištěny nebyly. Zjištěné 

nedostatky jsou spíše formálního charakteru, jsou průběžně napravovány a odstraňovány. 
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4.4 Náklady na kontrolní činnost M ěÚ Bílovec 

Náklady na kontrolní činnost vnitřního kontrolního systému MěÚ Bílovec dle 

interních materiálů MěÚ Bílovec, které jsou veřejně k dispozici, nemá vyčíslené. Vzhledem k 

tomu, že největší část těchto nákladů tvoří, za předpokladu zanedbání materiálově 

technického vybavení, mzdové náklady pracovníků, kteří mají v pracovní náplni kontrolní 

činnost, vyčíslila jsem alespoň orientačně tyto náklady a to následujícím postupem: 

Celkové mzdové náklady na 82 zaměstnanců MěÚ Bílovec v letech 2005 - 2009 

získáme vydělením těchto nákladů celkovým počtem zaměstnanců, v našem případě číslem 

82, získáme průměrné roční náklady na mzdu jednoho zaměstnance. Pokud budeme uvažovat, 

že 22 zaměstnanců, kteří se podílejí na vnitřním kontrolním systému MěÚ Bílovec, dostává 

průměrně za tuto činnost jednu desetinu své mzdy (protože jejich hlavní náplní jsou jiné 

činnosti), tak vypočtem dojdeme k ročním mzdovým nákladům na kontrolní činnost vnitřního 

kontrolního systému dle následující vzorce: 

1082

22

∗
∗= c

n  

n – mzdové roční náklady na kontrolní činnost 

c – celkové mzdové roční náklady 

 

Pro lepší porovnání ročních nákladů na kontrolní činnost v jednotlivých letech, 
vypočítáme relativní náklady na kontrolní činnost přepočítané na částku rozpočtu, které mělo 
město v konkrétním roce k dispozici dle následujícího vzorce: 

100∗=
r

n
p  

p – podíl mzdových ročních nákladů na kontrolní činnost. 

r – rozpočet města v daném roce20 

 

Mzdové náklady na kontrolní činnost dokumentujeme v tab. 4.5. 

Tab. 4.5: Celkové mzdové náklady na kontrolní činnost MěÚ Bílovec v letech 2005 – 2009 v 

tis. Kč 

                                                 
20  http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/aris/iarisusc/index.pl, duben 2010 
 



 

 

 

Celkové mzdové náklady MěÚ Bílovec v letech 2005 – 2009 jsou z tab. č. 4.5 

zadokumentovány v grafu č.4.6. 

Graf 4.6: Mzdové náklady na kontrolní činnost v letech 2005 – 2009 v tis. Kč 

 

Pramen: http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/aris/iarisusc/index.pl, duben 2010 

 

Podíl mzdových nákladů MěÚ Bílovec na celkových nákladech města v letech 2005 – 

2009 jsou z tab. č. 4.5 zadokumentovány v grafu č.4.7. 

Graf 4.7: Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech města Bílovec v letech 2005 - 

2009 
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celkové mzdové náklady rozpočet města

2005 487,37 0,28
2006 529,98 0,29
2007 589,60 0,27
2008 624,58 0,26
2009 659,58 0,30

mzdové náklady na 
kontrolní činnost

podíl mzdových nákladů 
na kontr. činnost na 

rozpočtu města ( v %)
18 165,78 174 697,95
19 753,65 181 210,72
21 976,03 219 902,45
23 279,72 238 576,72
24 584,21 223 326,97

Pramen: http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/aris/iarisusc/index.pl, duben 2010



 

Pramen: http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/aris/iarisusc/index.pl, duben 2010 

Z tabulky tab. č.4.5 a grafu č. 4.6 a Graf 4.7 je patrné, že absolutní roční mzdové 

náklady od roku 2005 od roku 2009 rostou. Pokud porovnáme podíl mzdových nákladů  na 

kontrolní činnost vnitřního kontrolního systému ve vztahu k celkovým nákladům města, tak 

tyto představují  kolem 0,28 %.  

 

Vyhodnocením výše uvedených kritérií a to zejména personální stránky vnitřního 

kontrolního systému a porovnáním počtu řídících kontrol a veřejnosprávních kontrol je 

zřejmé, že veřejnosprávní kontrola je zajišťována mnohem menším počtem zaměstnanců 

oproti řídící kontrole a rovněž počet kontrol v jednotlivých letech u veřejnosprávní kontroly je 

mnohem menší než počet kontrol u řídící kontroly. Z výše uvedených důvodů vyplývá, že 

nebyla potvrzena hypotéza, že vnitřní kontrolní systém MěÚ Bílovec je založen ve stejném 

poměru na řídící a veřejnosprávní kontrole. 

Vnitřní kontrolní systém MěÚ v Bílovci zejména řídící kontrola je na dostatečné 

úrovni. Největší pozornost je věnována předběžné řídící kontrole. Vzhledem k tomu, že 

vedení města Bílovce klade na finanční kontrolu velký důraz, kdy její porušení vedlo k 

minulosti k personálním změnám, všichni zodpovědní pracovníci respektují předepsané 

postupy a tato kontrola se stala běžnou součástí jejich práce.  

Jistá rezerva je u interního auditu, který je v případě obce nahrazen kontrolou orgánem 

zabezpečující výkon vnitřní kontroly, kdy tuto kontrolu vykonává pouze jedna pověřená 

pracovnice, která přímo organizačně spadá pod starostku města. Stojí za uvážení, zda by 

nebylo vhodné zvážit potřebu zavedení útvaru interního auditu. 
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Rovněž navrhuji na MěÚ Bílovec provést personální audit, jehož cílem by bylo zjistit 

pracovní vytíženost zaměstnanců a dle jeho výsledků případně snížit počet zaměstnanců. 

Doporučení pro vnitřní kontrolní systém MěÚ v Bílovci: 

MěÚ v Bílovci by se měl v následujících letech více zaměřit na oblasti se zvýšeným 

rizikem a to:  

1.oblasti se zvýšeným rizikem nehospodárného nakládání s majetkem příp. podvodu 

– výběr hotovosti, příjmy, mzdy, smlouvy, faktury přijaté, zneužití majetku, 

2.oblasti se zvýšeným rizikem finančních škod a odvodů – rozpočet, daně, sociální a 

zdravotní pojištění, účelové prostředky, účetnictví, 

3.oblasti s rizikem nehospodárného nakládání s pracovní silou, majetkem obce, 

neefektivní a neúčelný výkon státní správy nebo samosprávy – oblast 

nedostatečného využívání lidských zdrojů, oblast legislativy, oblast softwarová, 

oblast zařízení a vybavení. 



 

5 Závěr 

Vnitřní kontrolní systém má v dnešní době důležitou a nezastupitelnou úlohu při 

kontrole hospodaření s veřejnými prostředky. Právní rámec pro tento systém kontroly byl plně 

reformován až po roce 1989, kdy došlo ke změně politického režimu. V roce 1993 byl po 

vzniku samostatné České republiky zřízen Nejvyšší kontrolní úřad České republiky. V roce 

2001 s účinností od 1. ledna 2002 byl přijat zákon o finanční kontrole, který byl jedním z 

nezbytných kroků v rámci vstupních procesů do Evropské Unie. Tímto zákonem byl zaveden 

do veřejné zprávy mimo jiné i institut interního auditu ve veřejné správě. Postavení interního 

auditu ve veřejné správě, stejně jako principy přezkoumávání hospodaření územně 

samosprávných celků, je dáno zákonem. 

Bakalářská práce podrobněji rozebírá vnitřní kontrolní systém MěÚ Bílovec v letech 

2005 - 2009 s tím, že vychází z právní úpravy platné a účinné k 7.5.2010, kdy byla práce 

ukončena. Byla ověřována hypotéza, že vnitřní kontrolní systém Městského úřadu Bílovec je 

založen ve stejném poměru na řídící a veřejnosprávní kontrole. S ohledem na stanovený cíl 

byly použity obecné metody analýzy dokumentů a syntézy. Analýzou získaných dat podle 

stanovených kritérií nebyla potvrzena hypotéza, že vnitřní kontrolní systém MěÚ Bílovec je 

založen ve stejném poměru na řídící a veřejnosprávní kontrole. U MěÚ Bílovec je vnitřní 

kontrolní systém založen především na řídící kontrole, kdy tomuto odpovídá i větší počet 

zaměstnanců, jejichž pracovní náplní je řídící kontrola. MěÚ Bílovec zaměstnává 20 

pracovníků, jejichž pracovní náplní je alespoň okrajově se podílet na základě Kontrolního 

řádu města Bílovce na řídící kontrole a na veřejnosprávní kontrole je zaměstnána pouze jedna 

pověřená pracovnice, která organizačně spadá přímo pod starostku. Rovněž z porovnání 

celkových počtů kontrol řídících a veřejnosprávních bylo zjištěno, že řídící kontroly 

představují více jak 94 % provedených kontrol. 

Cíl bakalářské práce a to zhodnocení vnitřního kontrolního systému MěÚ Bílovec v 

letech 2005 – 2009 se podařilo dosáhnout. Bylo by vhodné podrobněji řešit problematiku v 

případné navazující diplomové práci.   

Vnitřní kontrolní systém MěÚ v Bílovci zejména řídící kontrola je na dostatečné 

úrovni s tím, že stojí za uvážení, zda by nebylo vhodné zvážit potřebu zavedení útvaru 

interního auditu.Ve čtvrté kapitole bakalářské práce jsem rovněž uvedla návrhy na zlepšení 

účinnosti vnitřního kontrolního systému MěÚ Bílovec. 



 

Při své práci jsem se setkala se základním problémem spojeným s hodnocením 

vnitřního kontrolního systému a to absencí oficiálních údajů o výši nákladů na kontrolní 

činnost vnitřního kontrolního systému MěÚ v Bílovci, přestože kontrolní mechanismy by 

měly být aplikovány jen v takovém nezbytném rozsahu, aby náklady nepřevyšovaly jejich 

přínosy. Rovněž jsem neměla možnost detailněji prověřit závěry jednotlivých řídicích a 

veřejnosprávních kontrol a pracovala jsem pouze s poskytnutými údaji o celkovém počtu 

těchto kontrol. 

Touto cestou bych chtěla poděkovat své vedoucí bakalářské práce paní Ing. Martině 

Haláskové, Ph.D. za cenné informace připomínky a rady, které mi pomohly při vypracování 

bakalářské práce.  
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