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Anotace

       Dne 1.ledna 2002 vstoupil v účinnost zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné  správě.  Diplomová  práce  hodnotí  zavádění  systému  interního  auditu  na 

Městském úřadě  v Jirkově a  činnost  Útvaru interního auditu  od účinnosti  zákona č. 

320/2001 Sb., o finanční  kontrole ve veřejné správě.  Zaměřuje se na veřejnosprávní 

kontrolu  příspěvkových  organizací  Města  Jirkova  a  vnitřní  kontrolní  systém  na 

Městském  úřadě  v Jirkově.  Cílem  diplomové  práce  bylo  najít  způsob  a  možnost 

zefektivnění kontrolního systému a mechanismů v této organizaci.   

Klíčová slova: veřejná správa, finanční kontrola, interní audit, riziko, pravděpodobnost, 

dopad, významnost

Summary

       On January 1, 2002 came into force the Act No. 320/2001 Coll., financial control in 

public administration Act. This thesis assesses the implementation of internal audit at 

the Municipality Jirkov and activities of the department of internal audit since the Act 

No.  320/2001 Coll.,  financial  control  in public  administration  Act,  came into force. 

Thesis  focuses  on  public  administration  control  of  allowance  organizations  of 

Municipality Jirkov and the internal control system at the Municipal Office in Jirkov. 

The aim of this thesis was to find way and posibility to make the control system and 

mechanisms in this organization more effective.

Keywords:  public  administration,  financial  control,  internal  Audit,  risk,  probability, 

impact, significance 
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1. Úvod

       Jako jeden z nezbytných kroků v rámci vstupních procesů do Evropské Unie byl 

přijat  i  zákon o finanční  kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů č. 

320/2001 Sb., který nabyl účinnosti dne 1.ledna 2002. Cílem přijetí tohoto primárního 

zákona, ale i sekundární legislativy v podobě prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb., byla 

snaha o vytvoření přiměřeného systému finanční kontroly ve veřejné správě.

       Kontrolu můžeme charakterizovat jako zjištěný rozdíl mezi stavem požadovaným a 

stavem skutečným a navíc jako snahu o zlepšení kvality řízení orgánu veřejné správy. 

Audit  je  systematický  proces  objektivního  získávání  a  vyhodnocování  důkazů, 

týkajících se informací o ekonomických činnostech a událostech,  s cílem zjistit  míru 

souladu  mezi  těmito  informacemi  a  stanovenými  kritérii  a  sdělit  výsledky 

zainteresovaným  zájemcům.  Audit  na  rozdíl  od  kontroly  předkládá  doporučení  ke 

zdokonalování  kvality  vnitřního  kontrolního  systému,  k předcházení  nebo  zmírnění 

rizik a k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků. Audit by měl být synonymem 

pro objektivitu, účinnost a nástroj zkvalitňování řízení.   

       V souladu s přijetím zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 

vzniká Útvar interního auditu i na Městském úřadě v Jirkově. Hlavním účelem Útvaru 

interního  auditu  je  objektivní,  zjišťovací  a  konzultační  činnost,  zaměřená  na 

zdokonalování  činnosti  orgánů  veřejné  správy,  čili  na  zlepšení  kvality  správních  a 

řídících procesů orgánů veřejné správy. Činnost Úvaru  interního auditu se uskutečňuje 

organizačně odděleně a naprosto nezávisle na všech řídících a výkonných strukturách 

orgánů veřejné správy a vedoucí Útvaru interního auditu je přímo podřízen starostovi. 

Na tomto úřadě pracuji již dva roky jako kontrolor Útvaru interního auditu. Podstatnou 

část  mé  pracovní  náplně  představuje  finanční  kontrola.  Jednak  ve  formě   výkonu 

veřejnosprávní kontroly u příspěvkových organizací zřízených obcí, žadatelů a příjemců 

veřejné  finanční  podpory.  A  dále  ve  výkonu  interního  auditu,  který  je  zaměřen  na 

nezávislé  přezkoumání  a  vyhodnocení  účinnosti  řídící  kontroly,  včetně  prověřování 

správnosti vybraných operací.   

       Cílem diplomové práce je zhodnocení činnosti Útvaru interního auditu a nalezení 

možného  způsobu zefektivnění kontrolního systému a mechanismů v této organizaci.
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2. Charakteristika organizace

2.1. Město Jirkov

       Město Jirkov  je samostatný právní subjekt zřízený na základě zákona o obcích č.  

367/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon byl  s účinností  od 12. 11. 

2000 nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Části 

obce, které patří k městu Jirkov, jsou Březenec, Červený Hrádek, Vinařice a Jindřišská. 

       Město má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem 

– Město Jirkov  a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Městský úřad  je pouze 

orgán  bez  právní  subjektivity.  Městu  bylo  přiděleno  Českým  statistickým  úřadem 

identifikační  číslo  organizace  –  IČO  00261904  a  daňové  identifikační  číslo  –  DIČ 

CZ00261904. Město Jirkov je plátcem daně.

       Město vykonává samosprávu. Spravuje své záležitosti samostatně, jedná se o tzv. 

samostatnou působnost (hlava II. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích). Stát do záležitostí 

města může zasahovat výhradně a pouze zákonem. Město má vlastní majetek a finanční 

zdroje, se kterými hospodaří za podmínek stanovených zvláštními zákony. Zajišťuje ve 

svém územním obvodu hospodářský, sociální a kulturní rozvoj, spravuje záležitosti v 

zájmu města a jejich občanů. Základním orgánem města, vykonávajícím samostatnou 

působnost, je zastupitelstvo města. Dalšími orgány jsou rada města, starosta a městský 

úřad. 

       Město dále vykonává státní správu. Jsou to činnosti veřejné správy náležející státu, 

který je přenesl na město. Jedná se o tzv. přenesenou působnost (hlava III. zákona č. 

128/2000  Sb.,  o  obcích),  danou  zvláštními  zákony.  Přenesenou  působnost  města 

vykonává v plném rozsahu městský úřad. 

       Město Jirkov vykonává přenesenou působnost pověřeného obecního úřadu. Do 

správního  obvodu,  pro  který  vykonává  Městský  úřad  Jirkov  přenesenou  působnost, 

patří obce Otvice, Pesvice, Vrskmaň, Boleboř, Strupčice, Vysoká Pec a Všestudy.   

       Výkon  finanční  kontroly  zajišťuje  Město  Jirkov  podle  zvláštního  právního 

předpisu.
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2.2. Městský úřad Jirkov

       Městský úřad Jirkov rozhoduje v přenesené a samostatné působnosti. MěÚ Jirkov 

vykonává přenesenou působnost v rozsahu pověřeného obecního úřadu dle zákona o 

obcích  č.  128/2000 Sb.,  ve  znění  platných  předpisů,  pro  obce  Otvice,  Vysoká  Pec, 

Strupčice,  Boleboř,  Vrskmaň,  Všestudy  a  Pesvice.  Části  obce,  které  patří  k  městu 

Jirkovu, jsou Březenec, Červený Hrádek, Vinařice a Jindřišská. 

       Městský úřad Jirkov se člení  na jednotlivé odbory a jeden samostatný  útvar. 

V rámci jednoho odboru je vytvořen útvar. Do odborů (útvarů) zřízených radou města 

ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm.f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

nařízení) náleží:

- Odbor vnitřní správy – OVS

- Odbor majetku města a útvar investic – OMMaÚI

- Odbor finanční – OF

- Odbor sociálních věcí a školství – OSVŠ

- Stavební úřad a životní prostředí – SÚaŽP

- Odbor rozvoje a vztahů s veřejností – ORVV

- Odbor právní – OPr

- Útvar interního auditu – ÚIA

Městský úřad tvoří:

- starosta,

- místostarosta,

- tajemník a

- další zaměstnanci města zařazení do městského úřadu.

Zaměstnanci zařazení do městského úřadu jsou zaměstnanci Města Jirkova ve smyslu 

zákoníku práce, celkový počet zaměstnanců stanovuje rada města ve smyslu ustanovení 

§  102 odst.  2  písm.j)  zákona  č.  128/2000 Sb.,  o  obcích.  V čele  každého odboru je 

vedoucí, který ho řídí a odpovídá za jeho činnost. V čele samostatného Útvaru interního 

auditu zřízeného podle zvláštního zákona je jeho vedoucí, který má obdobné postavení 

jako vedoucí  odboru.  Koordinaci  činnosti  jednotlivých odborů zabezpečuje  tajemník 

úřadu.  Tajemník  úřadu  rovněž  vykonává  řídící  a  kontrolní  činnost  vůči  všem 

zaměstnancům města zařazeným do úřadu. 

       Jak vyplývá z obrázku č. 1, Útvar interního auditu je podřízen přímo starostovi 

města. Tato podřízenost vyplývá ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. 
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Obrázek 1     Struktura Městského úřadu v Jirkově

Zásadní náplň Útvaru interního auditu je stanovena v hlavě III. zákona č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole a lze ji stručně shrnout následovně:

a/ plánování výkonné činnosti útvaru vnitřního auditu (§30),

b/ provádění finančních, systémových a výkonových auditů (§28),

c/ zpracovávání zpráv z jednotlivých auditů, včetně návrhů na opatření a jejich předání  

    starostovi města (§31),

d/ odborná příprava a konzultační činnost (§30).

Organizační  řád  Města  Jirkova  dále  stanoví,  že  kromě  této  základní  náplně  dané 

zákonem,  byly  do  Útvaru  interního  auditu  převedeny  některé  činnosti  vykonávané 

zrušeným Kontrolním útvarem:

a/ vede evidenci a vyřizuje stížnosti občanů, 

b/ kontroluje hospodaření organizací a zařízení, které město založilo nebo zřídilo, 

c/ provádí kontrolu správy školských zařízení a zařízení jim sloužících, které mají  

    právní subjektivitu,

d/ spolupracuje s kontrolním a finančním výborem zastupitelstva města a se škodní a 

    likvidační komisí.

Kromě těchto úkolů plní Útvar interního auditu i úkoly stanovené platnými směrnicemi 

a jinými vnitřními předpisy úřadu.   
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3. Kontrolní systém a mechanismy v organizaci před účinností 

     zákona č. 320/2001 Sb., 

       Dne 1.ledna 2002 vstoupil v účinnost zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné  správě.  Tento  zákon  zavedl  do  veřejné  správy  mimo  jiné  také  institut 

interního auditu, jehož postavení je dáno zákonem. 

3.1. Historie kontroly či auditu

       Pravděpodobně nejstarší zmínka o kontrole či auditu pochází z období asi 3500 let 

před  Kristem.  Záznamy  na  dochovaných  dokumentech  vyjadřují  určitý  systém 

verifikace.  Egypťané  vyžadovali  svědka  při  dopravě  obilí  do  sýpek  a  certifikaci 

příjmového  dokladu,  starověký  Řím  uplatňoval  tzv.  „slyšení  o  účtech“,  kdy  jeden 

úředník  porovnával  své  záznamy  se  záznamy  druhého.  Z úkonu  „slyšení  o  účtech“ 

vznikl  pak název „audit“,  z latinského slova auditus  (slyšení).  V našich zemích byla 

první  kontrolní  institucí  Dvorská  účetní  komora  (Hofrechnungskammer),  založená 

v roce  1761.  Název  této  instituce,  která  měla  působnost  pro  celou  habsburskou 

monarchii, byl několikrát změněn. V roce 1866 vznikl Nejvyšší účetní dvůr (Oberster 

Rechnungshof), který existoval až do roku 1919. Po vzniku Československé republiky 

v roce 1918 na tradici tohoto úřadu navázal Nejvyšší účetní kontrolní úřad v Praze. Po 

roce  1919  byla  kontrola  v našich  zemích  zaměřena  na  kontrolu  pokladní  správy, 

kontrolu správní a kontrolu státní. Kontrola pokladní správy sledovala práci výkonných 

orgánů a soulad jejich postupu s platnými předpisy; kontrola správní – s působností pro 

veškeré úřady – sledovala,  zda se příjmy a vydání  realizují  podle zákonů, předpisů, 

nařízení  a  v mezích  rozpočtu.  Třetím typem  byla  kontrola  státní,  která  se  zabývala 

stanovením  hospodářského  plánu  pro  určité  hospodářské  nebo  účetní  období  a 

zjišťovala, zda se státní správa  tímto autoritativním plánem řídí. Tento úřad fungoval až 

do  roku  1951,  kdy  bylo  zřízeno  Ministerstvo  státní  kontroly  jako  jeden  z nástrojů 

direktivního  způsobu  řízení.  V normalizačním  období  po  roce  1968  byla  zřízena 

soustava  orgánů  tzv.  lidové  kontroly,  jako  přímý  nástroj  řízení  státu  a  společnosti 

komunistickou  stranou.  Po roce  1989 byla  postupně zřízena  federální  i  republiková 

Ministerstva  státní  kontroly  a  Nejvyšší  kontrolní  úřad  České  republiky.  Po  vzniku 

samostatné  České  republiky v roce  1993 byl  zřízen  Nejvyšší  kontrolní  úřad.  V roce 

2001 s účinností od 1.ledna 2002 byl přijat zákon o finanční kontrole. 
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3.2. Kontrolní mechanismy v organizaci Městský úřad Jirkov

       Jak vyplývá z historie kontroly či auditu v našich zemích, byla na Městském úřadě 

v Jirkově prováděna kontrola správní. Tuto kontrolu prováděl nejdříve Odbor finanční 

prostřednictvím svého pověřeného zaměstnance.  Od 1.8.  1997 přechází  zaměstnanec 

pověřený kontrolní činností na nově vytvořený odbor – Kontrolní útvar  a Živnostenský 

úřad.  Dnem  1.2.1999  byl zřízen Odbor živnostenského úřadu, jehož součástí zůstává 

Kontrolní útvar. V této podobě, s jedním pověřeným zaměstnancem, pracuje Kontrolní 

útvar  až  do  roku 2002.  Na základě  usnesení  Rady města  Jirkova  č.  482/02 ze  dne 

21.8.2002  se  k 31.12.2002  ruší  na  základě  reformy  veřejné  správy  odbor 

Živnostenského  úřadu a  Útvar  kontrolní  se  s ohledem na  zákon č.  320/2001  Sb.,  o 

finanční kontrole ve veřejné správě od 1.10.2002 mění na Útvar interního auditu. 

3.2.1. Činnost kontrolního útvaru

Činnost Kontrolního útvaru se zaměřovala především na:

- kontrolu hospodaření příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město,

- kontrolu hospodaření zálohových organizací, jejichž zřizovatelem je město,

- kontrolu  peněžních  prostředků  v hotovosti  u  zařízení  MěÚ,  včetně  pokladny 

MěÚ v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

- kontrolu využívání finančních prostředků účelově určených na jednotlivé akce,

- kontrolu příjmů z účasti města na podnikání, 

- kontrolu příjmů města z daní a poplatků,

- kontrolu vymáhání nedoplatků na všech úsecích MěÚ, 

- kontrolu  správnosti,  včasnosti  a  úplnosti  účetnictví,  kontrolu  stavu a  pohybu 

majetku města, kontrolu finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,

- kontrolu dodržování termínů na úseku přenesené působnosti státní správy.

Kromě těchto činností do agendy Kontrolního útvaru patřilo též vyřizování stížností a 

výkon funkce tajemnice  škodní  komise,  spojené se shromažďováním a zpracováním 

podkladů do této komise.

Na základě organizačního řádu byl Kontrolní útvar podřízen tajemníkovi městského 

úřadu.  Zprávu  o  své  činnosti  předkládal  1x  ročně  radě  města.  Z uvedené  činnosti 

vyplývá,  že  vnitřní  kontrolní  systém  fungoval  de  facto  ještě  před  zřízením  Útvaru 

interního auditu.  
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3.2.2. Zřízení Útvaru interního auditu

       Jak je uvedeno výše, Útvar interního auditu byl zřízen na Městském úřadě v Jirkově 

ke dni 1.10.2002 na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě.   Od 1.1.2003 pracoval  Útvar  interního  auditu  na  MěÚ v Jirkově ve složení 

vedoucí  +  2  pracovnice.  S účinností  od  1.7.2005  byla  stanovena  konkrétní  podoba 

složení Útvaru interního auditu, a sice vedoucí útvaru – vedoucí úředník + 1 kontrolor – 

úředník. 

3.2.3 Zajištění výkonu Útvaru interního auditu

       Ke dni 20.12.2002 byla schválena starostou města „Směrnice pro zajištění výkonu 

interního  auditu  na  MěÚ  v Jirkově“  s účinnosti  od  1.1.2003.  Na  základě  změn, 

souvisejících se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a s prováděcí vyhláškou 

č.  416/2004  Sb.,  o  finanční  kontrole  ve  veřejné  správě,  byla  tato  směrnice  dne 

20.12.2005 s účinností  ode  dne  1.1.2006 aktualizována  a  v nezměněné  podobě  platí 

dodnes.  Dne  12.1.2009  s účinností  dnem  schválení  byla  radou  města  usnesením  č. 

13/1/R/2009 schválena „Směrnice – Vnitřní kontrolní systém“ č. 01-09.  

Tato směrnice se skládá z deseti  částí a stanovuje rozsah a způsob výkonu interního 

auditu a předávání výsledků práce interního auditu. 

a) Definice interního auditu – interní audit je funkčně nezávislý útvar, organizačně 

oddělený od řídících výkonných struktur. Představuje objektivní přezkoumání, 

vyhodnocování přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému.

b) Vnitřní kontrolní systém – je tvořen řídící kontrolou a interním auditem.

c) Tvorba plánů interního auditu a termíny pro jejich předložení:

- Střednědobý plán, který stanoví priority a odráží potřeby orgánu veřejné správy 

z hlediska dosavadních výsledků jeho činnosti a předpokládaných cílů a záměrů 

v horizontu 3-4 let.

- Roční  plán,  který  upřesňuje  na  základě  střednědobého  plánu  rozsah,  věcné 

zaměření a typ auditů, jejich cíle, časové rozvržení a personální zajištění.

- Termín  pro  předložení  návrhu  ročního  plánu  k projednání  a  schválení 

vedoucímu orgánu veřejné správy je nejpozději do 28.2. každého roku; termín 

pro předložení střednědobého plánu je nejpozději do 28.2. následujícího roku po 

roce, kdy skončila platnost střednědobého plánu.

d) Konzultační  a  metodická  činnost  –  řídí  se  standardy pro  profesionální  praxi 

interního auditu, které vstoupily v platnost dne 1.ledna 2002.
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e) Standardy pro profesionální praxi interních auditorů – platí od 1.ledna 2002 a 

jsou pro práci interního auditu závazné. 

f) Program auditu – stanoví cíl auditu, jeho věcnou náplň a podmínky provedení. 

Program  je  zároveň  podkladem  pro  provádění  dohledu  vedoucího  orgánu 

veřejné správy nad výkonem práce Útvaru interního auditu. Mezi základní údaje 

programu  patří  identifikační  údaje,  předmět,  druh  a  evidenční  číslo  auditu, 

auditovaný  objekt  a  auditované  období,  termín  provedení  auditu  a  jména 

pověřených pracovníků. Program auditu se schvaluje před jeho zahájením. 

g) Vlastní výkon auditu – provádí pracovníci Útvaru interního auditu na základě 

pověření vedoucího orgánu veřejné správy. 

h) Auditorská zpráva, auditorský spis, roční zpráva a termíny:

- Auditorská  zpráva  je  výsledkem  průzkumu,  šetření  a  analýz,  které  byly 

provedeny při  provádění auditu.  Mezi  hlavní  zásady při  sestavování  písemné 

zprávy  patří  objektivnost,  nezávislost,  srozumitelnost,  stručnost  a  reálnost 

doporučení z hlediska dopadu na hospodárnost, efektivnost a účelnost.

- Auditorský spis je souhrnem pracovní dokumentace a pořízených dokladů, které 

jsou významné pro přesné doložení přípravy, průběhu a výsledku vykonaného 

auditu. 

- Roční zpráva hodnotí obecnou kvalitu vnitřního kontrolního systému a analyzuje 

výskyt  závažných  nedostatků.  Podkladem  pro  zpracování  roční  zprávy  jsou 

zprávy z jednotlivých auditů. 

i) Roční  zpráva  o  výsledcích  finančních  kontrol  –  skládá  se  ze  souhrnného 

zhodnocení výsledků finančních kontrol, zajišťovaných orgánem veřejné správy 

za příslušný rok a zhodnocení  přiměřenosti  a účinnosti  zavedeného vnitřního 

kontrolního systému a tabulkového přehledu o výsledcích finančních kontrola a 

stavu vybraných ukazatelů.

3.2.4.  Směrnice – Vnitřní kontrolní systém

       Finanční kontrola je součástí finančního řízení Města Jirkova, zabezpečující řádné 

hospodaření  s veřejnými  prostředky  Města  Jirkova,  a  to  včetně  jím  zřízených 

příspěvkových  organizací.  Výše  uvedená  směrnice  byla  zpracována  v souladu 

s ustanovením § 25 odst.  1 zákona č.  320/2001 Sb., o finanční kontrole a stanovuje 

podmínky pro provádění řídící kontroly na městském úřadě a veřejnosprávní kontroly 
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v příspěvkových organizacích a u žadatelů o veřejnou finanční podporu nebo u příjemců 

veřejné finanční podpory. Mezi hlavní úkoly vnitřního kontrolního systému patří:

- Vytvářet podmínky pro hospodárný, efektivní a účelný výkon činnosti, které 

jsou městu stanoveny zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích.

- Včas  zjišťovat,  vyhodnocovat a minimalizovat provozní,  finanční,  právní a 

jiná rizika, vznikající v souvislosti s plněním schválených záměrů a cílů.

- Včas podávat informace starostovi města o výskytu závažných nedostatků a o 

přijímaných a plněných opatřeních k jejich nápravě. 

Složky vnitřního kontrolního systému tvoří:

a) řídící kontrola, 

b) veřejnosprávní kontrola,

c) interní audit.

Řídící kontrola:

Řídící kontrola je zajišťována starostou města,  místostarostou,  tajemnicí,  pověřenými 

odpovědnými vedoucími a ostatními zaměstnanci odborů města. Je prováděna ve třech 

stupních, a to:

- předběžná řídící kontrola,

- průběžná řídící kontrola,

- následná řídící kontrola.

Veřejnosprávní kontrola:

Veřejnosprávní kontrola se provádí u zřízených příspěvkových organizací a u žadatelů 

nebo příjemců veřejné  finanční  podpory.  Kontrola  je  zajišťována Útvarem interního 

auditu jako specializovaná finanční kontrola na místě u kontrolované osoby. Výkon 

veřejnosprávní kontroly nahrazuje u příspěvkových organizací zřízených městem funkci 

jejich Útvaru interního auditu. 

Interní audit:

Interní  audit  je  nezávislé  a  objektivní  přezkoumávání  a  vyhodnocování  operací  a 

vnitřního  kontrolního  systému  města.  Útvar  interního  auditu  je  přímo  podřízen 

starostovi,  který  zajišťuje  jeho  nezávislost  a  organizační  oddělení  od  řídících  a 

výkonných struktur. Vedoucího Útvaru interního auditu jmenuje a odvolává rada města 

na  návrh  starosty  města.  Útvar  interního  auditu  nelze  pověřovat  úkoly,  které  jsou 

v rozporu s nezávislým plněním jemu stanovených úkolů. 

Specializovaná vnitřní kontrola:

 Rok 2011                                                                                                                                                                9



 Bc. Eliška Kratochvílová: Hodnocení interního auditu na Městském úřadě v Jirkově   

Specializovaná vnitřní kontrola je zajišťována interním auditem a rozumí se jí kontrola, 

kterou  nelze  zařadit  do  řídící  nebo  veřejnosprávní  kontroly.  Zpravidla  se  jedná  o 

jednorázovou kontrolu reagující na podněty rady města, zastupitelstva města a starosty.

3.2.5. Střednědobý plán na období let 2010-2013

       Dne 5.1.2010 byl  schválen starostou města  střednědobý plán činnosti  Útvaru 

interního auditu na období let 2010-2013. Tento střednědobý plán je zaměřen především 

na:

- sledování příspěvkových organizací  z hlediska účinnosti  vnitřního kontrolního 

systému ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, vyhlášky MF  č. 

416/2004 Sb., kterou se provádí zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě, zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních 

samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a souladu zřizovacích listin se 

zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  

- sledování  účinnosti  a  efektivnosti  vnitřního  kontrolního  systému  v rámci 

Městského úřadu Jirkov, 

- sledování dodržování zásad při uplatňování zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 

- spolupodílení se na vytváření systému řízení rizik v organizaci.

3.2.6. Roční plán na rok 2010

       Roční plán činnosti Útvaru interního auditu na rok 2010 byl  schválen dne 5.1.2010. 

Je rozpracován na jednotlivé měsíce v roce. Mezi hlavní úkoly ročního plánu patřily:

- Výkonové audity z hlediska prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému 

v příspěvkových  organizacích  Města  Jirkova,  včetně  kontroly  hospodaření  a 

nakládání  s majetkem  a  s příspěvky,  poskytnutými  územně  samosprávným 

celkem  v roce  2009.  Audity  rovněž  prověřily  plnění  závěrů  a  doporučení 

z poslední zprávy nezávislého auditora. 

- Výkonový  audit  na  vybranou  investiční  akci,  prováděnou  v roce  2009  a 

zajišťovanou  v působnosti  Odboru  majetku  města  a  útvaru  investic,  kde 

pozornost  byla  věnována  zejména  tomu,  zda  poptávkové  řízení  proběhlo  ve 

smyslu  zásad  na  uplatňování  zakázek,  zda  bylo  odpovědně  nakládáno 

s finančními  prostředky  a  zda  byla  akce  převzata  v řádném  přejímacím  a 

kolaudačním řízení.
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- Audit systému vymáhání pohledávek za odtahy vozidel.

- Finanční audit na vydané zálohy a jejich vyúčtování v roce 2009.

- Finanční audit na vyúčtování vybrané kulturní akce, zajišťované příspěvkovou 

organizací Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov.

- Kontrola  provozování  výherních  hracích  automatů  s cílem  prověřit,  zda  se 

provozují  v souladu  s vydaným  povolením  a  zda  jsou  městu  odváděny 

odpovídající prostředky z jejich provozu.

- Kontrola vyřizování žádostí na Odboru stavební úřad a životní prostředí.

- Kontrola vyřizování žádostí na Odboru majetku města a útvaru investic.

- Kontrola  vyřizování  žádostí  na Odboru vnitřní  správy – úsek matrika  a úsek 

evidence obyvatelstva.

- Kontrola plnění smlouvy o provozování psího útulku v roce 2009.

- Kontrola čerpání účelové dotace poskytnuté Ženskému komornímu sboru Jirkov.

- Kontrola tvorby a čerpání Sociálního fondu v roce 2009.

- Kontrola využití půjček z Fondu rozvoje bydlení v roce 2009.

- Kontrola aktualizace obecně závazných vyhlášek, vydaných v rámci Městského 

úřadu Jirkov v roce 2009.

- Kontrola poskytování a hospodaření s osobními ochrannými prostředky.

- Kontrola vzdělávacího plánu dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územně 

samosprávných celků.

- Kontrola spotřeby pohonných hmot a vedení evidence jízd vozidel Městského 

úřadu Jirkov.

- Inventarizace peněžních prostředků v hotovosti:

- příjmová a výdajová pokladna Městského úřadu Jirkov,

- příjmy za správní poplatky na matrice,

- příjmy za správní poplatky a pokuty při vydávání občanských průkazů,

- příjmy za správní poplatky na evidenci obyvatelstva, 

- příjmy za správní poplatky na Odboru právním,

- příjmy na pokladně Městské policie Jirkov.

       -    Zajištění a zpracování příloh k vyhlášce MF č. 416/2004 Sb., kterou se provádí 

             zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, souhrnně za 

             všechny příspěvkové organizace a městský úřad.

- Namátková kontrola plnění uložených nápravných opatření z auditů vykonaných 

      v roce 2010.
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4. Analýza současného stavu kontrolního systému a 

    mechanismů v organizaci po přijetí zákona č. 320/2001 Sb., 

    o finanční kontrole ve veřejné správě

       Činnost Útvaru interního auditu je vykonávána v souladu se střednědobým plánem 

a  ročními  plány.  Poslední  střednědobý  plán  činnosti  na  období  let  2010-2013  byl 

schválen  starostou  města  dne  5.1.2010.  Odráží  potřeby  organizace  z hlediska 

dosavadních výsledků činnosti a předpokládaných cílů na víceleté období. Roční plán 

činnosti  Útvaru interního auditu na rok 2010 je rozpracován na jednotlivé měsíce  a 

upřesňuje  typy  auditů,  jejich  rozsah  a  zaměření,  časové  a  personální  zajištění.  Je 

zaměřen na výkon veřejnosprávní kontroly, kterou Útvar interního auditu nahrazuje u 

všech  příspěvkových  organizací  Města  Jirkov  funkci  jejich  interního  auditu  a  na 

sledování účinnosti vnitřního kontrolního systému v rámci organizace.  

Finanční kontrola:

Finanční kontrolu tvoří - § 3 zákona č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

- veřejnosprávní kontrola a

- vnitřní kontrolní systém – ve formě řídící kontroly a interního auditu.

 Tyto  dvě  formy finanční  kontroly,  jež  každá  má  svá  určitá  specifika,   představují 

základní pilíře činnosti Útvaru interního auditu.

Tabulka 1     Objem zkontrolovaných příjmů a výdajů orgánu veřejné správy

Poř.

Číslo

Název Údaje  tisících Kč

1. Celkový objem veřejných příjmů organizace 327924
2. Objem přezkoumaných veřejných příjmů ÚIA 7427
3. Procentní vyjádření přezkoumaných veřejných příjmů 2,27 %
4. Celkový objem veřejných výdajů organizace 372730
5. Objem přezkoumaných veřejných výdajů ÚIA 112472
6. Procentní vyjádření přezkoumaných veřejných výdajů 30,18 %
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Tabulka 2    Poměr přezkoumaných veřejných příjmů a výdajů při veřejnosprávní

kontrole a vnitřním kontrolním systému

Poř.

číslo

Příjmy přezkoumané

Útvarem interního auditu

Údaje

v tisících 

Kč

Výdaje přezkoumané

Útvarem interního auditu

Údaje

v tisících 

Kč
1. Celkový objem 7427 Celkový objem 112472
2. Příjmy při VSK 0 Výdaje při VSK 57749
3. Procentní vyjádření 0% Procentní vyjádření 51,35 %
4. Příjmy při VKS 7427 Příjmy při VKS 54723
5. Procentní vyjádření 100 % Procentní vyjádření 48,65 %

 4.1. Analýza na bázi rizik

       Vedoucí  orgánu veřejné správy je  v rámci  své odpovědnosti  způsobilý  včas 

zjišťovat,  vyhodnocovat  a  minimalizovat  provozní,  finanční,  právní  a  jiná  rizika, 

vznikající v souvislosti s plněním schválených záměrů a cílů orgánu veřejné správy. 

Analýza stávajícího kontrolního systému a mechanismů bude provedena na bázi rizik, a 

to samostatně pro veřejnosprávní kontrolu a vnitřní kontrolní systém. U každé formy 

finanční  kontroly  provedené  Útvarem  interního  auditu  v roce  2010  a  na  základě 

výsledků  těchto  kontrol  bude  provedena  identifikace  rizika  a  stanoven  stupeň  jeho 

významnosti. Pro provedení analýzy budou stanoveny základní typy pravděpodobných 

rizik.  Tato rizika budou na základě závěrů jednotlivých auditů ohodnocena stupněm 

pravděpodobnosti  výskytu  a  stupněm  jejich  dopadu.  Tímto  způsobem  budou 

ohodnocena  rizika  u  obou  forem finanční  kontroly.  Vyhodnocení  analýzy a  shrnutí 

závěrů bude provedeno pro každou formu finanční kontroly samostatně.

Definice pojmu riziko:

- Riziko je určitá pravděpodobnost či možnost vzniku ztráty.

- Riziko je pravděpodobnost jakéhokoliv výsledku, odlišného od výsledku očekávaného.

- Riziko je pravděpodobnost, že nastane událost nebo stav s následnými nežádoucími 

   dopady na záměr a cíle organizace.

- Riziko je možný problém, který může mít negativní dopad na pověst, výkon a aktivity 

   městského úřadu. [2], [3]
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Významnost rizika (V):

Stupeň  významnosti rizika je součinem pravděpodobnosti vzniku rizika a jeho dopadu 

(tabulka č. 5, 7, 8 a 9). Celková hodnota rizika je přímo úměrná jak pravděpodobnosti 

výskytu, tak i velikosti negativního dopadu. [2]

4.1.1. Metodika analýzy na bázi rizik

Pro provedení analýzy a vyhodnocení kontrolního systému bylo stanoveno 7 základních 

typů pravděpodobných rizik. Na základě výsledků a závěrů budou u jednotlivých auditů 

identifikována  nejzávažnější  rizika,  která  byla  příčinou  zjištěných  nesrovnalostí, 

nedostatků nebo důvodu pro uložení  nápravného opatření  nebo doporučení.  Zároveň 

budou  tato  rizika  ohodnocena  stupněm  pravděpodobnosti  vzniku  (tabulka  č.  3)  a 

stupněm dopadu (tabulka č. 4). Na základě zjištěných hodnot pak bude stanoven stupeň 

významnosti jednotlivých rizik, který bude podkladem pro seřazení rizikových faktorů 

dle významnosti.  Toto vyhodnocení bude podkladem pro plánování a zaměření další 

činnosti Útvaru interního auditu. 

Základní typy pravděpodobných rizik: 

1) Riziko lidského faktoru – nespolehlivost,  chybovost,  neschopnost spolupráce, 

nesprávné rozhodnutí, ohrožení dobrého jména úřadu.

2) Riziko informační a technologické – zabezpečení dat proti ztrátě a poškození, 

využití softwarového systému, zlepšování úrovně vybavení.

3) Riziko  majetkové  –  zpronevěra,  zcizení,  nesprávné  nakládání  organizace 

s majetkem.

4) Riziko  organizační  –  organizace  práce,  rozšiřování  kvalifikace  zaměstnanců, 

flexibilita.

5) Riziko  finanční  a  rozpočtové  –  překročení  schváleného  rozpočtu,  porušení 

rozpočtové kázně.

6) Riziko právní – včasnost aktualizací právních předpisů, dodržování stanovených 

postupů, soulad s platnými právními předpisy.

7) Riziko řízení – komplexnost, jednoznačnost, spolupráce. [2]
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Stupnice hodnocení rizik:

Tabulka 3     Pravděpodobnost vzniku rizika (P)

Úroveň Slovní označení Popis pravděpodobnosti vzniku rizika
5 Téměř jisté Vyskytne se skoro vždy
4 Pravděpodobné Pravděpodobně se vyskytne
3 Možné Někdy se může vyskytnout
2 Nepravděpodobné Někdy se může vyskytnou, ale není to pravděpodobné
1 Téměř vyloučené    Vyskytne se pouze ve vyjimečných  případech

Tabulka 4     Stupeň dopadu rizika (D)

Úroveň Slovní označení Popis dopadu rizika
5 Katastrofické Krizové situace
4 Významné Ovlivňuje vnější i vnitřní chod organizace

- významné škody, soudní spory
3 Střední Ovlivňuje vnější i vnitřní chod organizace
2 Nevýznamné Ovlivňuje vnitřní chod organizace
1 Zanedbatelné Znatelně neovlivňuje ani vnitřní chod organizace

          

4.2. Analýza a zhodnocení veřejnosprávní kontroly

       Výkonem  veřejnosprávní  kontroly  nahrazuje  Útvar  interního  auditu  u 

příspěvkových  organizací  zřízených  Městem  Jirkov  funkci  jejich  interního  auditu. 

V roce  2010  byla  provedena  veřejnosprávní  kontrola  u  všech  11  příspěvkových 

organizací zřízených městem. Tyto příspěvkové organizace budou v diplomové práci 

nadále označeny písmeny A-K. Útvarem interního auditu byly  při  těchto  kontrolách 

zkontrolovány veřejné výdaje v celkové výši 57,749 mil. Kč, což představuje 51,35 % 

celkového objemu zkontrolovaných  veřejných výdajů (tabulka  č.  2).  Veřejnosprávní 

kontrola se u všech příspěvkových organizací provádí ve stejném rozsahu a je zaměřena 

tyto oblasti:

- prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému,

- hospodaření a nakládání s majetkem,

- hospodaření s příspěvky poskytnutými zřizovatelem,

- namátkovou kontrolu prvotních dokladů,
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- prověření plnění závěrů a doporučení z poslední zprávy nezávislého auditora.

Následná kontrola plnění závěrů a doporučení z poslední zprávy nezávislého auditora 

byla  nově přidána do ročního plánu činnosti  Útvaru interního auditu od roku 2009. 

Důvodem bylo zajištění zpětné vazby mezi závěry této kontroly a opatřeními přijatými 

příspěvkovou  organizací.  Útvarem  interního  auditu  bylo  při  veřejnosprávních 

kontrolách uloženo celkem 24 nápravných opatření a 8 doporučení.

 4.2.1. Identifikace rizikových faktorů

Organizace A:

Na  základě  provedení  veřejnosprávní  kontroly  bylo  organizaci  uloženo  celkem  7 

nápravných  opatření.  Jedno  nápravné  opatření  bylo  uloženo  v oblasti  prověření 

účinnosti vnitřního kontrolního systému, kde bylo shledáno, že platný systém směrnic 

organizace aktualizovala v souladu s platnou legislativou a organizačními změnami jak 

ze strany zřizovatele,  tak samotné organizace  pouze částečně,  což bylo i  důsledkem 

nesrovnalostí při namátkové kontrole prvotních dokladů. Ostatní nápravná opatření byla 

uložena  právě  v oblasti  namátkové  kontroly  prvotních  dokladů.  Organizace  jednak 

nezajistila  plnění  nápravných  opatření  z předešlé  kontroly,  ačkoliv  v předepsaném 

termínu sdělila, že v této věci nápravu provedla. Další nápravná opatření byla uložena 

ve  věci  evidence,  účtování  a  kontroly  přijatých  peněžních  prostředků.  Dále  byla 

kontrolou  odhalena  nedostatečná  řídící  kontrola,  týkající  se  úhrady  došlé  faktury 

v nesprávné výši. Na základě výsledků kontroly byla identifikována tato rizika: 

a) riziko lidského faktoru – pravděpodobnost vzniku na úrovni 4, stupeň dopadu 3,

b) riziko právní – pravděpodobnost vzniku na úrovni 3, stupeň dopadu na úrovni 3,

c) riziko řízení – pravděpodobnost vzniku na úrovni 4, stupeň dopadu 3.

Organizace B:

Této organizaci nebyla na základě provedené VSK uložena žádná nápravná opatření. 

Organizaci  byly  pouze  doporučeny  úpravy  v oblasti  účinnosti  vnitřního  kontrolního 

systému,  které  se  týkaly  platného  systému  směrnic.  V ostatních  oblastech  nebylo 

shledáno závad. Na základě těchto závěrů byla identifikována tato rizika:

a) riziko lidského faktoru – pravděpodobnost vzniku na úrovni 2, stupeň dopadu 2,

b) riziko právní – pravděpodobnost vzniku na úrovni 2, stupeň dopadu 2,

c) riziko řízení – pravděpodobnost vzniku na úrovni 2, stupeň dopadu 2.
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Organizace C:

Organizaci  C  byla  na  základě  provedené  VSK  uložena  2  nápravná  opatření  a  1 

doporučení.  Uložená  nápravná  opatření  se  týkala  namátkové  kontroly  prvotních 

dokladů.  Kontrolou  byla  zjištěna  nedostatečná  evidence,  účtování  a  inventarizace 

přijatých  peněžních  prostředků.  Bylo  prověřeno,  že  organizace  nesplnila  nápravná 

opatření z předešlého auditu, který již na tyto nedostatky poukazoval. Náprava nebyla 

organizací provedena,  evidence peněžních prostředků je pouze fiktivní a neodpovídá 

skutečnostem. Na základě poznatků byla u této organizace provedena následná kontrola, 

a to formou namátkové kontroly pokladní hotovosti. U kontrolovaných pokladen byl 

opět zjištěn nesoulad mezi fyzickým a účetním stavem peněžních prostředků, ačkoliv 

ředitel  organizace  písemně  informoval  o  přijatých  opatřeních  k nápravě.  Lze 

konstatovat, že řídící kontrola u této organizace neplní svoji funkci.  

U organizace byly identifikována tato rizika:

     a) riziko lidského faktoru – pravděpodobnost vzniku na úrovni 5, stupeň dopadu 3,

     b) riziko majetkové – pravděpodobnost vzniku na úrovni 4, stupeň dopadu 3,

     c) riziko řízení – pravděpodobnost vzniku na úrovni 4, stupeň dopadu 3.

Organizace D:

Závěrem  provedené  VSK  u  organizace  D  bylo  uložení  2  nápravných  opatření  a  2 

doporučení. Obě uložená nápravná opatření se týkala oblasti hospodaření a nakládání 

s majetkem.  Organizace  neakceptovala  platnou  směrnici  Města  Jirkova  o  vymezení 

majetkových  práv  příspěvkových  organizací  při  inventarizaci  majetku.  Dále  bylo 

zjištěno, že majetek svěřený organizaci  k zajištění její činnosti zřizovatelem, byl mylně 

zaúčtován a  zařazen  do jiné  kategorie  majetku.  I  uložené  doporučení  se  týkalo  této 

oblasti a oblasti zefektivnění účinnosti vnitřního kontrolního systému. 

U organizace byla identifikována tato rizika:

     a) riziko lidského faktoru – pravděpodobnost na úrovni 4, stupeň dopadu 3,

     b) riziko majetkové – pravděpodobnost na úrovni 4, stupeň dopadu 3,

     c) riziko řízení – pravděpodobnost na úrovni 3, stupeň dopadu 3.

Organizace E:

Výsledkem VSK u organizace E bylo uložení 2 nápravných opatření. I v této organizaci 

se nápravná opatření  týkala  oblasti  hospodaření  a nakládání  s majetkem. Organizace 

neprovedla zařazení  svěřeného majetku do rozvahové evidence.  Dále bylo  kontrolou 

zjištěno,  že  pořízený  dlouhodobý  majetek  byl  chybně  zařazen  do  jiné  kategorie  a 
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organizace  nepostupovala  v souladu  s Českým  účetním  standardem  č.  512,  který 

upravuje základní postupy účtování, odpisování a oceňování majetku. Na základě těchto 

zjištění byla identifikována tato rizika:

a) riziko lidského faktoru – pravděpodobnost na úrovni 4, stupeň dopadu 3,

b) riziko majetkové – pravděpodobnost na úrovni 4, stupeň dopadu 3,

c) riziko řízení – pravděpodobnost na úrovni 4, stupeň dopadu 3.

Organizace F:

Této organizaci  nebyla  na základě provedené veřejnosprávní kontroly uložena žádná 

nápravná  opatření  ani  doporučení.  Kontrolou  bylo  konstatováno,  že  u  všech 

kontrolovaných  oblastí  nebylo  shledáno  závad   a  organizace  akceptovala  většinu 

připomínek  z předešlého  auditu.  Na  základě  těchto  závěrů  byla  identifikována  tato 

rizika:

a) riziko lidského faktoru – pravděpodobnost na úrovni 2, stupeň dopadu 2,

b) riziko právní – pravděpodobnost na úrovni 2, stupeň dopadu 2,

c) riziko řízení – pravděpodobnost na úrovni 2, stupeň dopadu 2.

Organizace G:

Organizaci  G byla  na základě výsledků veřejnosprávní kontroly uložena 3 nápravná 

opatření.  Nápravné  opatření  bylo  uloženo  v oblasti  účinnosti  vnitřního  kontrolního 

systému, kde bylo zjištěno, že organizace při úpravě platných směrnic nepostupovala 

podle připomínek z předešlého auditu a v souladu s platnými předpisy.  Dvě nápravná 

opatření  pak  byla  uložena  v oblasti  namátkové  kontroly  prvotních  dokladů.  Bylo 

zjištěno, že organizace při účtování prvotních dokladů nepostupuje vždy v souladu se 

zákonem  č.  563/1991  Sb.,  o  účetnictví,  platnou  prováděcí  vyhláškou  a  platnými 

účetními standardy.  Organizace také neakceptovala připomínky a doporučení ve věci 

vytvoření transparentních pravidel pro pořádání různých akcí. Kontrolou byly zjištěny 

nedostatky, týkající se vybraných peněžních prostředků, jejich evidence, vyúčtování a 

v neposlední řadě i inventarizace. Nesrovnalosti byly zjištěny i v oblasti hospodaření a 

nakládání s majetkem. Bylo konstatováno, že řídící kontrola funguje pouze částečně. Na 

základě těchto závěrů byla identifikována tato rizika:

a) riziko lidského faktoru – pravděpodobnost na úrovni 5, stupeň dopadu 3,

b) riziko majetkové – pravděpodobnost na úrovni 3, stupeň dopadu 3,

c) riziko právní – pravděpodobnost na úrovni 4, stupeň dopadu 3,

d) riziko řízení – pravděpodobnost na úrovni 4, stupeň dopadu 3.

 Rok 2011                                                                                                                                                                18



 Bc. Eliška Kratochvílová: Hodnocení interního auditu na Městském úřadě v Jirkově   

Organizace H:

Na základě provedené veřejnosprávní kontroly bylo této organizaci uloženo 1 nápravné 

opatření a 2 doporučení. Uložené nápravné opatření a 1 doporučení se týkalo oblasti 

účinnosti  vnitřního  kontrolního systému.  Organizace  neprovedla aktualizaci  platných 

směrnic  v souladu  s platnou  legislativou.  Druhé  doporučení  se  týkalo  oblasti 

hospodaření a nakládání s majetkem, kde bylo organizaci v zájmu přehlednější evidence 

majetku  doporučeno  upravit  jeho  rozdělení  v souladu  se  směrnicí  Města  Jirkova. 

V ostatních  kontrolovaných  oblastech  nebylo  shledáno závad.  Na základě  zjištěných 

nedostatků byla identifikována tato rizika:

a) riziko lidského faktoru – pravděpodobnost na úrovni 3, stupeň dopadu 3,

b) riziko právní – pravděpodobnost na úrovni 3, stupeň dopadu 3,

c) riziko řízení – pravděpodobnost na úrovni 3, stupeň dopadu 3.

Organizace I:

Této organizaci  nebyla  na základě provedené veřejnosprávní kontroly uložena žádná 

nápravná opatření, pouze 1 doporučení, týkající se hospodaření a nakládání s majetkem. 

Ve všech kontrolovaných oblastech nebylo shledáno závad, organizace akceptuje a plní 

veškeré  připomínky  a  doporučení.  Na  základě  těchto  výsledků  byla  v organizaci 

identifikována tato rizika:

a) riziko lidského faktoru – pravděpodobnost na úrovni 2, stupeň dopadu 2,

b) riziko právní – pravděpodobnost na úrovni 2, stupeň dopadu 2,

c) riziko řízení – pravděpodobnost na úrovni 2, stupeň dopadu 2.

Organizace J:

Výsledkem veřejnosprávní kontroly u organizace J bylo uložení 5 nápravných opatření. 

V oblasti  kontroly účinnosti  vnitřního  kontrolního  systému  byla  uložena  3 nápravná 

opatření.  Organizace  při  aktualizaci  směrnic  nepostupovala  v souladu  s platnou 

legislativou,  bylo zjištěno, že směrnice jsou neúplné a obsahují formální  nedostatky. 

Zbylá 2 nápravná opatření byla uložena v oblasti nakládání a hospodaření s majetkem. 

Organizace  neakceptovala  platnou  směrnici  Města  Jirkova o  vymezení  majetkových 

práv příspěvkových organizací a nebyly dodrženy platné zásady inventarizace majetku 

v souladu  se  zákonem  č.  563/1991  Sb.,  o  účetnictví.  Kontrolou  bylo  dále  zjištěno 

chybné  účtování  pořízeného  dlouhodobého  hmotného  majetku  a  technického 

zhodnocení  a  s tím  související  absence  odpisového  plánu  v souladu  s platnou 

legislativou. Na základě těchto závěrů byla identifikována v organizaci J tato rizika:
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a) riziko lidského faktoru – pravděpodobnost na úrovni 4, stupeň dopadu 3,

b) riziko majetkové – pravděpodobnost na úrovni 4, stupeň dopadu 3,

c) riziko právní – pravděpodobnost na úrovni 4, stupeň dopadu 3,

d) riziko řízení – pravděpodobnost na úrovni 4, stupeň dopadu 3.

Organizace K:

Organizaci  K byla  na  základě  závěrů  veřejnosprávní  kontroly  uložena  2  nápravná 

opatření.  V oblasti  účinnosti  vnitřního kontrolního systému bylo  uloženo 1 nápravné 

opatření,  neboť  organizace  neprovedla  aktualizaci  směrnic  v souladu  s platnou 

legislativou a změnou ve zřizovací listině organizace.  Druhé nápravné opatřené bylo 

uloženo v oblasti hospodaření a nakládání s majetkem, kdy bylo zjištěno, že organizace 

neakceptovala  platnou  směrnici  Města  Jirkova  o  vymezení  majetkových  práv 

příspěvkových organizací. V organizaci byla identifikována tato rizika:

a) riziko lidského faktoru – pravděpodobnost na úrovni 3, stupeň dopadu 3,

b) riziko právní – pravděpodobnost na úrovni 3, stupeň dopadu 3,

c) riziko majetkové – pravděpodobnost na úrovni 4, stupeň dopadu 3,

d) riziko řízení – pravděpodobnost na úrovni 3, stupeň dopadu 3.

       Provedenou analýzou veřejnosprávní kontroly u příspěvkových organizací Města 

Jirkova bylo zjištěno, že při kontrolách se opakují 4 rizikové faktory. Ostatní rizikové 

faktory, jako je riziko informační a technologické, riziko organizační, riziko finanční a 

rozpočtové, nebyly provedenou analýzou vyhodnoceny a identifikovány. Pro porovnání 

jim byla přirazena pravděpodobnost na úrovni 2 a stupeň dopadu také na úrovni 2. 
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Tabulka 5    Vyhodnocená rizika při veřejnosprávní kontrole

Organizace Riziko lidského

faktoru

P  x  D  =  V

Riziko právní

P  x  D  =  V

Riziko 

majetkové

P  x  D  =  V

Riziko řízení

P  x  D  =  V

A 4  x  3    =  12 3  x  3   =  9 4  x  3   =  12

B 2  x  2    =  4 2  x  2   =  4 2  x  2   =  4

C 5  x  3   =  15 4  x  3   =  12 4  x  3   =  12

D 4  x  3   =  12 4  x  3   =  12 3  x  3   =  9

E 4  x  3   =  12 4  x  3   =  12 4  x  3   =  12

F 2  x  2   =  4 2  x  2   =  4 2  x  2   =  4

G 5  x  3   =  15 4  x  3   =  12 3  x  3   =  9 4  x  3   =  12

H 3  x  3   =  9 3  x  3   =  9 3  x  3   =  9

I 2  x  2   =  4 2  x  2   =  4 2  x  2   =  4

J 4  x  3   =  12 4  x  3   =  12 4  x  3   =  12 4  x  3   =  12

K 3  x  3   =  9 3  x  3   =  9 4  x  3   =  12 3  x  3   =  9

Tabulka 6     Seřazení rizikových faktorů u veřejnosprávní kontroly dle významnosti

Pořadí Rizikový faktor Pravděpodobnost Dopad Významnost

1. Lidské riziko 38 30 1140

2. Riziko řízení 35 30 1050

3. Majetkové riziko 33 28 924

4. Právní riziko 29 27 783

5. Organizační 

Riziko

22 22 484

6. Riziko finanční 

a rozpočtové

22 22 484

7. Riziko 

informační

22 22 484
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4.2.2. Vyhodnocení veřejnosprávní kontroly na bázi rizik

       Výkonem  veřejnosprávní  kontroly  nahrazuje  Útvar  interního  auditu  funkci 

interního auditu u příspěvkových organizací Města Jirkova a zároveň kontroluje účelné, 

hospodárné  a  efektivní  využití  finančních  prostředků,  které  jsou  Městem Jirkov pro 

zajištění  provozu  těmto  organizacím  poskytovány.  Rovněž  je  prověřováno,  jak  tyto 

organizace nakládají s majetkem, který jim zřizovatel svěřil k výkonu jejich činnosti a 

zda tento majetek účelně a efektivně využívají a pečují o jeho rozvoj a zvelebení. 

Provedenou  analýzou  bylo  zjištěno,  že  nejvýznamnějšími  riziky,  které  byly 

vyhodnoceny  u  veřejnosprávní  kontroly  provedené  v roce  2010  u  příspěvkových 

organizací zřízených Městem Jirkov byly (tabulka č. 6):

a) riziko lidského faktoru,

b) riziko řízení, 

c) riziko majetkové,

d) riziko právní.

Provedená analýza ukázala, že u řady příspěvkových organizací funguje řídící kontrola, 

je  jasně  vymezená  odpovědnost  jednotlivých  zaměstnanců  a  je  dobře  zpracovaný 

organizační  systém.  Zároveň  bylo  analýzou  zjištěno,  že  dochází  k opakovanému 

ukládání nápravných opatření, odstranění nedostatků není efektivní, chybí důslednost a 

zpětná kontrola vedoucího organizace. Analýza na bázi rizik a výsledků jednotlivých 

kontrol vyhodnotila tyto závažné nedostatky: 

- nedostatečná  flexibilita  při  změně  platné  legislativy,  předpisů  a  směrnic 

zřizovatele,

- nedostatečná  kontrola  příjmů,  evidence,  účtování  a  inventarizace  finančních 

prostředků, vybíraných příspěvkovými organizace,

- nedodržování závazných předpisů ve věci účtování,  evidování a inventarizace 

majetku v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, Českými účetními 

standardy a směrnicí Města Jirkov o vymezení majetkových práv příspěvkových 

organizací.
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4.3. Analýza a zhodnocení interního auditu

       Úkolem  interního  auditu  je  organizačně  oddělené,  nezávislé  a  objektivní 

přezkoumání  a  vyhodnocení  řídící  kontroly  uvnitř  organizace  Městský  úřad  Jirkov. 

V roce  2010  byly  provedeny  auditní  kontroly  na  všech  odborech  Městského  úřadu 

Jirkov, kromě Odboru sociálních věcí a školství. Při těchto auditních kontrolách byly 

zkontrolovány veřejné výdaje v celkové výši 54,723 mil. Kč, což představuje 48,65 % 

celkového  objemu  zkontrolovaných  veřejných  výdajů  (tabulka  č.  2).  A  dále  byly 

zkontrolovány  veřejné příjmy v celkové výši  7,427 mil.  Kč, což představuje 100 % 

celkového  objemu  zkontrolovaných  veřejných  příjmů  (tabulka  č.  1).  I  tuto  formu 

finanční kontroly můžeme rozdělit do několika částí:

a) Audity systémů – v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě, § 28, odstavec (4) b) audity systémů prověřují a hodnotí systémy 

zajištění  příjmů  orgánu  veřejné  správy,  včetně  vymáhání  pohledávek, 

financování  jeho  činnosti  a  zajištění  správy  veřejných  prostředků.  Audity 

provedené v roce 2010 byly zaměřeny na kontrolu vyřizování podaných žádostí 

na jednotlivých odborech městského úřadu,  vymáhání pohledávek a kontrolu 

příjmů v souladu s platnými předpisy. 

b) Audity výkonu – v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné  správě,  §  28,  odstavec  (4)  c)  audity  výkonu  zkoumají  výběrovým 

způsobem hospodárnost, efektivnost a účelnost operací i přiměřenost a účinnost 

vnitřního kontrolního systému. Provedené audity v roce 2010 byly zaměřeny na 

kontrolu  čerpání  poskytnutých  účelových  dotací  a  zjištění,  zda  byly  použity 

v souladu s danými podmínkami a byla zajištěna jejich účelnost, efektivnost a 

hospodárnost.

c) Kontroly –  zjišťují  rozdíl  mezi  stavem  požadovaným  a  stavem  skutečným. 

Provedené  kontroly  byly  zaměřeny  na  zjištění  skutečného  fyzického  stavu 

peněžních  prostředků,  které  se  vybírají  na  jednotlivých  odborech  městského 

úřadu a na inventarizaci stravenek. 

V průběhu roku 2010 bylo provedeno celkem 21 interních auditů. Z celkového počtu 

bylo 11 auditů systémových, 5 auditů výkonových a 5 kontrol, zaměřených na zjištění 

skutečného  fyzického  stavu  peněžních  prostředků  a  cenin.  Při  těchto  auditních 

kontrolách  byla  celkem uložena  3  nápravná  opatření  a  4  doporučení.  Jak  nápravná 

opatření, tak doporučení v celkovém počtu byla uložena u vykonaných auditů systémů.

 Rok 2011                                                                                                                                                                23



 Bc. Eliška Kratochvílová: Hodnocení interního auditu na Městském úřadě v Jirkově   

4.3.1. Identifikace rizikových faktorů – systémové audity

V průběhu roku 2010 byly provedeny Útvarem interního auditu tyto audity systémů:

1) Kontrola systému vymáhání pohledávek za odtahy vozidel.

2) Kontrola provozování výherních hracích automatů.

3) Kontrola aktualizace obecně závazných vyhlášek.

4) Kontrola tvorby a čerpání Sociálního fondu.

5) Kontrola vyřizování žádostí na SÚaŽP.

6) Kontrola spotřeby pohonných hmot a vedení evidence jízd vozidel Městského 

úřadu Jirkov.

7) Kontrola vyřizování žádostí na OVS.

8) Kontrola poskytování a hospodaření s OOPP.

9) Kontrola vyřizování žádostí na OMMaÚI.

10) Kontrola vzdělávacího plánu dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územně 

samosprávných celků.

11) Kontrola vydaných provozních záloh a jejich vyúčtování. 

ad 1)  Kontrola  systému  vymáhání  pohledávek  za  odtahy vozidel  byla  zaměřena  na 

analýzu  současného  stavu,  kontrolu  stanovených  postupů,  způsob  řešení  vzniklých 

pohledávek  v souladu  se  směrnicí  Městského úřadu  v Jirkově  a  celkovou  funkčnost 

tohoto systému. Kontrola byla provedena na OMMaÚI, kam byla agenda pohledávek za 

odtahy vozidel od roku 2009 převedena z Podniku služeb Jirkov, s.r.o.. Bylo zjištěno, že 

pověřený referent postupuje v souladu s platnou směrnicí. Dochází ale k případům, kdy 

pohledávka není uhrazena a pak musí  být přistoupeno k soudnímu vymáhání.  V této 

oblasti byl zjištěn určitý nesoulad a absence jasných pravidel, týkající se zpracovávání 

této agendy referentem a požadavky Odboru právního v případech soudního vymáhání. 

Podklady pro soudní  vymáhání  zpracované referentem jsou Odborem právním často 

vraceny pro neúplnost a nepřesnost. Dochází k pozdržení vymáhání. Útvarem interního 

auditu bylo  navrženo zpracování metodického pokynu ve spolupráci s oběma odbory, 

kterým by byla  stanovena závazná pravidla  a  tím byla  zajištěna pružnost a rychlost 

předávání  požadovaných  podkladů pro  soudní  vymáhání.  Kontrolou  bylo  uloženo  1 

doporučení,  a  sice  dodržovat  metodický  postup,  který  byl  zpracován  s účinností  od 

1.2.2010.  Lze  konstatovat,  že  došlo  k zefektivnění  práce,  byla  zlepšena  pružnost  a 

včasnost  vyřizování  této  agendy,  což  bude  přínosem  pro  samotný  městský  úřad, 
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kterému vzroste šance na vymožení pohledávky. Na základě zjištěných nedostatků byla 

u systému vymáhání pohledávek identifikována tato rizika:

      a) riziko lidského faktoru – pravděpodobnost na úrovni 3, stupeň dopadu 3,

      b) riziko řízení – pravděpodobnost na úrovni 4, stupeň dopadu 4,

      c) riziko organizační – pravděpodobnost na úrovni 4, stupeň dopadu 4.

ad  2)  Kontrola  provozování  výherních  hracích  automatů  byla  provedena  s cílem 

prověřit, zda jsou výherní hrací automaty provozovány v souladu s vydaným povolením 

a zda jsou městu odváděny odpovídající prostředky z jejich provozu. Kontrolou bylo 

zjištěno,  že  všechny  předpisy  poplatků  za  provoz  automatů  byly  v celkové  výši 

uhrazeny.  Fyzická  kontrola  umístění  a  provozu  automatů  byla  provedena  u  všech 

provozoven  dle  evidence  povolení,  vydaných  Finančním odborem Městského úřadu 

v Jirkově.  Rozdíl mezi provozovanými automaty a vydaným povolením byl zjištěn u 

jedné provozovny. Závěr kontroly stanovil povinnost vyřešení této záležitosti v souladu 

se Správním řádem. Vedoucímu provozovny byla uložena finanční pokuta. Na základě 

výsledků  auditu byla stanovena tato rizika:

a) riziko lidského faktoru – pravděpodobnost na úrovni 2, stupeň dopadu 2,

b) riziko řízení – pravděpodobnost na úrovni 2, stupeň dopadu 2,

c) riziko právní – pravděpodobnost na úrovni 2, stupeň dopadu 2.

ad 3)  Kontrola  aktualizace obecně závazných vyhlášek a nařízení  k 31.12.2009 byla 

provedena na Odboru vnitřní správy. K výše uvedenému datu bylo v platnosti celkem 

27 vyhlášek a 5 nařízení. Kontrolou bylo zjištěno, že všech 32 exemplářů je uloženo 

v originále,  kde  jsou  uvedena data  o  vyvěšení,  sejmutí  a  nabytí  účinnosti.  Všechny 

originály jsou náležitě opatřeny příslušnými podpisy a daty. V rámci snahy o jednotnou 

podobu vyhlášek a nařízení obce byla Útvarem interního auditu v roce 2008 zpracována 

úvodní košilka, jež by měla být součástí každé schválené vyhlášky nebo nařízení obce. 

Kontrola  prokázala,  že  doporučení  bylo  akceptováno  a  všechny  uložené  originální 

dokumenty tuto košilku obsahují. Při auditu byly identifikována tato rizika:

a) riziko lidského faktoru – pravděpodobnost na úrovni 2, stupeň dopadu 2,

b) riziko organizační – pravděpodobnost na úrovni 2, stupeň dopadu 2,

c) riziko právní – pravděpodobnost na úrovni 2, stupeň dopadu 2. 

ad 4) Kontrola tvorby a čerpání Sociálního fondu za období roku 2009 byla zaměřena 

na dodržování pravidel, která stanovuje Kolektivní smlouva pro období let 2007-2010. 

Na základě usnesení zastupitelstva města ze dne 2.4.2003 se Sociální fond vytváří ve 
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výši 3 % z vyplacených mzdových prostředků za uplynulý kalendářní rok. Rozpočet na 

rok 2009 byl schválen usnesením zastupitelstva města dne 18.2.2009 a na základě jeho 

schválení byl proveden i příděl do Sociálního fondu. Prostředky fondu byly v průběhu 

kontrolovaného období čerpány v souladu s Kolektivní smlouvou. Byla též provedena 

namátková  kontrola  prvotních  dokladů  s tím,  že  bylo  prokázáno,  že  zkontrolované 

doklady obsahují náležitosti zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví i zákona č. 320/2001 

Sb.,  o  finanční  kontrole.  Provedenou  kontrolou  nebyly  zjištěny  žádné  rozdíly  ani 

nedostatky,  vše je vedeno průkazně,  srozumitelně a přehledně.  Na základě  výsledků 

auditu byla identifikována tato rizika:

a) riziko lidského faktoru – pravděpodobnost na úrovni 2, stupeň dopadu 2,

b) riziko řízení – pravděpodobnost na úrovni 2, stupeň dopadu 2,

c) riziko právní – pravděpodobnost na úrovni 2, stupeň dopadu 2.

ad 5) Kontrola z hlediska vyřizování žádostí občanů na Odboru stavební úřad a životní 

prostředí  Městského  úřadu  v Jirkově  byla  zaměřena  na  dodržování  termínů  při 

vyřizování žádostí občanů a zakládání žádostí do konkrétních spisů, včetně náležitostí 

těchto  spisů dle  § 17,  odst.  (1)  zákona č.  500/2004 Sb.,  správní  řád.  Hlavní  náplní 

činnosti  Stavebního  úřadu  je  zabezpečování  a  dodržování  zákona  č.  183/2006  Sb., 

stavební zákon a souvisejících vyhlášek. Na úseku životního prostředí jsou to mimo jiné 

zákony  týkající  se  ochrany  ovzduší,  vod,  přírody  a  krajiny,  ochrany  zemědělského 

půdního  fondu  a  odpadů.  Namátková  kontrola  vedení  spisové  agendy a  dodržování 

termínů při vyřizování jednotlivých žádostí občanů byla provedena u všech referentů 

tohoto  odboru.  Výsledkem  kontroly  bylo  konstatování,  že  žádosti  jsou  vyřizovány 

v zákonem stanovené lhůtě. Ke každé žádosti je zakládán spis tak, jak ukládá zákon č. 

500/2004  Sb.,  správní  řád.  Ačkoliv  se  referenti  zabývají  stejnou  agendou,  nejsou 

evidované  spisy  jednotné.  Z důvodu  lepší  přehlednosti  a  efektivnosti  bylo  Útvarem 

interního  auditu  navrženo  sjednocení  formy  spisu  pro  všechny  referenty  odboru. 

Zároveň byla identifikována tato rizika:

a) riziko lidského faktoru – pravděpodobnost vzniku na úrovni 2, stupeň dopadu 2,

b) riziko organizační – pravděpodobnost vzniku na úrovni 4, stupeň dopadu 3,

c) riziko právní – pravděpodobnost vzniku na úrovni 2, stupeň dopadu 2.

ad 6)  Kontrola spotřeby pohonných hmot a vedení  evidence jízd vozidel  městského 

úřadu  je  prováděna  Útvarem  interního  auditu  pravidelně  každý  rok.  Kontrola  je 

zaměřena  na  evidenci  jízd  jednotlivých  vozidel,  jejich  měsíční  spotřebu  pohonných 
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hmot a srovnání s předcházejícím kontrolovaným obdobím. Zjištěné údaje slouží pro 

případnou kontrolu osobních vozidel u autorizovaného servisu. Městský úřad eviduje 

celkem  7  osobních  automobilů.  Z důvodu  hospodárnosti  je  třeba,  aby  v případě 

vysokého  překročení  stanovené  průměrné  spotřeby  vozidla,  byla  tato  skutečnost 

zdůvodněna odpovědným pracovníkem. Dále je nutné sledovat odchylky od stanovené 

průměrné  spotřeby  vozidla  a  případech  opakované  vysoké  spotřeby  nechat  osobní 

vozidlo  zkontrolovat  autorizovaným  servisem.  Na  základě  výsledků  auditu  byla 

identifikována tato rizika:

a) riziko lidského faktoru – pravděpodobnost vzniku na úrovni 4, stupeň dopadu 2,

b) riziko organizační – pravděpodobnost na úrovni 4, stupeň dopadu 2,

c) riziko majetkové – pravděpodobnost na úrovni 3, stupeň dopadu 2.

ad  7)  Kontrola  z hlediska  vyřizování  žádostí  občanů,  které  byly  přijaty  na  Odboru 

vnitřní správy – matrice a evidenci obyvatel, byla také zaměřena na dodržování termínů 

vyřizování  žádostí  občanů,  kontrolu  zakládaných  spisů,  včetně  kontroly  náležitostí 

těchto  spisů v souladu se zákonem č.  500/2004 Sb.,  správní  řád a  Spisovým řádem 

Městského  úřadu v Jirkově.  Dle  namátkou  vybraného  vzorku bylo  konstatováno,  že 

žádosti na tomto odboru jsou vyřizovány v zákonem stanovené lhůtě a ke každé žádosti 

je vystavován spis tak, jak ukládá zákon č. 500/2004 Sb., správní řád a Spisový řád 

městského  úřadu.  Spisy  vystavené  na  úseku  matriky  obsahují  chyby  formálního 

charakteru, často se vyskytuje nesoulad mezi číslem jednacím spisu a číslem jednacím 

přijetí  žádosti  a  spisy  jsou  vystavovány  nahodile,  bez  návaznosti  na  datum  přijetí 

žádosti. Útvarem interního auditu proto bylo uloženo 1 nápravné opatření, týkající se 

vystavování  spisu  v souladu  se  Spisovým řádem.  V měsíci  prosinci  byla  provedena 

následná kontrola  přijatých opatření.  Na místě  bylo  zjištěno,  že formální  nedostatky 

byly  odstraněny,  avšak  nevhodným způsobem.  Pracovnice  matriky  byly  poučeny  o 

vhodném způsobu opravy. Tato následná kontrola byla provedena na základě žádosti 

vedoucí  příslušného  odboru,  která  vyvodila  z výsledků  auditní  kontroly  příslušná 

opatření a následnou kontrolou si chtěla ověřit, zda zaměstnanci matriky již předepsané 

náležitosti dodržují. Na základě uvedených zjištění byla identifikována tato rizika:

a) riziko lidského faktoru – pravděpodobnost vzniku na úrovni 4, stupeň dopadu 3,

b) riziko právní – pravděpodobnost vzniku na úrovni 3, stupeň dopadu 3,

c) riziko řízení – pravděpodobnost vzniku na úrovni 3, stupeň dopadu 3.
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ad  8)  Kontrola  poskytování  a  hospodaření  s OOPP  byla  Útvarem  interního  auditu 

provedena  poprvé  a  byla  zaměřena  na  výstrojní  součástky,  které  jsou  poskytovány 

strážníkům  Městské  policie  Jirkov.  Z kontroly  vyplynulo,  že  ochranné  pomůcky 

jednorázové spotřeby – gumové rukavice, ochranné gely, dezinfekce a ochranné pláště 

jsou pořizovány dle konkrétní potřeby a nejsou nijak evidovány. Poněvadž se jedná o 

spotřební materiál,  jehož doba životnosti je kratší než 1 rok, není třeba vydávat tyto 

prostředky  strážníkům oproti  podpisu,  ovšem evidenci  nákupu  a  spotřeby  z důvodu 

hospodárnosti by bylo vhodné založit. Kontrolou evidence výstrojních součástek bylo 

zjištěno, že tato je vedena na osobních listech jednotlivých strážníků a obsahuje název 

přidělené  součástky  a  datum  převzetí,  což  je  v plně  v souladu  s výstrojním  řádem 

Městské policie Jirkov. Nikde, ani ve výstrojním řádu, ale není stanoven nárok strážníků 

na počet výstrojních součástek za určitou časovou jednotku. Není nastaven systém pro 

přidělování výstrojních součástek a z kontroly vyplynulo, že přidělování je prováděno 

nahodile. Výsledkem kontroly proto bylo uložení 2 nápravných opatření a 1 doporučení. 

V rámci transparentnější evidence služební výstroje bylo doporučeno pořizovat služební 

výstroj  na  sklad,  který  bude  následně  inventarizován  ve  stanovených  termínech. 

Nápravná  opatření  uložila  ředitelce  městské  policie  bezodkladné  založení  a  vedení 

evidence  nákupu  a  spotřeby  ochranných  pomůcek  a  nastavení  systému  nároku 

výstrojních  součástek  pro  strážníky  městské  policie  a  z toho  vyplývající  následnou 

aktualizaci  „Výstrojního  řádu  městské  policie“.  Lze  konstatovat,  že  tato  opatření 

povedou ke zlepšení hospodárnosti a účelnosti ve věci poskytování služební výstroje. 

Na základě výsledků a zjištění byla identifikována tato rizika:

a) riziko lidského faktoru – pravděpodobnost vzniku na úrovni 4, stupeň dopadu 2,

b) riziko majetkové – pravděpodobnost vzniku na úrovni 5, stupeň dopadu 2,

c) riziko řízení – pravděpodobnost na úrovni 4, stupeň dopadu 2.

ad 9) Kontrola  vyřizování  žádostí  občanů byla  provedena  také  na  Odboru  majetku 

města a útvaru investic. Auditní kontrola byla zaměřena na plnění opakovaně uloženého 

nápravného opatření ve věci zakládání jednotlivých spisů a jejich náležitostí v souladu 

se  Spisovým  řádem  městského  úřadu  a  plnění  doporučeného  postupu  zpracovávání 

spisů  v počítačovém  systému.  Dalším  cílem  kontroly  bylo  prověření,  zda  je  již 

dodržována zásada rychlosti řízení. Ačkoliv se v tomto případě nejedná o správní řízení, 

bylo  na  základě  zjištění  velmi  dlouhých  lhůt  mezi  jednotlivými  kroky  vyřizování 

žádostí, doporučeno Útvarem interního auditu jejich zkrácení. V roce 2010 byla proto 
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kontrola  zaměřena  na plnění  těchto  opatření.  U kontrolovaného vzorku žádostí  bylo 

shledáno,  že  došlo  k nápravě  předešlých nedostatků.  Na základě  těchto  závěrů  byla 

identifikována tato rizika:

a) riziko lidského faktoru – pravděpodobnost vzniku na úrovni 4, stupeň dopadu 3,

b) riziko organizační – pravděpodobnost vzniku na úrovni 4, stupeň dopadu 3,

c) riziko řízení – pravděpodobnost vzniku na úrovni 4, stupeň dopadu 3.

ad 10) Kontrola vzdělávacího plánu dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územně 

samosprávných  celků  byla  Útvarem  interního  auditu  na  Městském  úřadě  v Jirkově 

provedena vůbec poprvé. Kontrola byla zaměřena na prohlubování kvalifikace úředníků 

v souladu  se  zákonem č.  312/2002 Sb.,  o  úřednících  územně  samosprávných  celků, 

průběžné  vzdělávání  úředníků,  zvláštní  odbornou  způsobilost  úředníků  a  plán 

vzdělávání.  Pro  namátkovou  kontrolu  byl  vybrán  kontrolní  vzorek  zaměstnanců  – 

úředníků  ze  všech  odborů  městského  úřadu.  Výsledkem  auditní  kontroly  je 

konstatování, že plán vzdělávání je řádně veden referentkou Odboru vnitřní správy a 

Městský úřad v Jirkově zajišťuje prohlubování kvalifikace svých úředníků. U provedené 

kontroly byla identifikována tato rizika:

a) riziko lidského faktoru – pravděpodobnost vzniku na úrovni 2, stupeň dopadu 2,

b) riziko řízení – pravděpodobnost vzniku na úrovni 2, stupeň dopadu 2,

c) riziko organizační – pravděpodobnost vzniku na úrovni 2, stupeň dopadu 2.

ad 11) Posledním auditem systémů, který byl v roce 2010 proveden, je audit na vydané 

zálohy a jejich vyúčtování v roce 2010. Kontrola byla zaměřena na fungování systému 

žádosti,  poskytnutí,  vyplacení  a  vyúčtování  peněžní  zálohy v souladu  s Metodickým 

pokynem  vedoucí  úřadu.  Podkladem  byl  předložený  operativní  soupis  záloh, 

poskytnutých v roce 2010 a přehled hmotných odpovědností na jednotlivých odborech 

městského  úřadu.  Kontrolou  namátkou  vybraného  vzorku  poskytnutých  záloh  bylo 

zjištěno, že jsou používány doporučené formuláře, jež jsou přílohami výše uvedeného 

metodického  pokynu.  Rozpor  byl  zjištěn  v jednom  případě,  kdy  byla  zaměstnanci 

vyplacena záloha, jejíž výše není v souladu s hmotnou odpovědností,  která je s tímto 

zaměstnancem uzavřena. Na základě uvedených zjištění byla identifikována tato rizika:

a) riziko lidského faktoru – pravděpodobnost vzniku na úrovni 3, stupeň dopadu 2,

b) riziko organizační – pravděpodobnost vzniku na úrovni 3, stupeň dopadu 2,

c) riziko řízení – pravděpodobnost vzniku na úrovni 3, stupeň dopadu 2.
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Tabulka 7     Vyhodnocená rizika při auditech systémů

Audit

systému

číslo:

Riziko lidského

faktoru

P x D = V

Riziko

řízení

P x D = V

Riziko

právní

P x D = V

Riziko

majetkové

P x D = V

Riziko

organizační

P x D = V
1 3  x  3  =  9 4  x  4 = 16 4  x  4  =  16

2 2  x  2  =  4 2  x  2  =  4 2  x  2  =  4

3 2  x  2  =  4 2  x  2  =  4 2  x  2  =  4

4 2  x  2  =  4 2  x  2  =  4 2  x  2  =  4

5 2  x  2  =  4 2  x  2  =  4 4  x  3  =  12

6 4  x  2  =  8 3  x  2  =  6 4  x  2  =  8

7 4  x  3  =  12 3  x  3  =  9 3  x  3  =  9

8 4  x  2  =  8 4  x  2  =  8 5  x  2  =  10

9 4  x  3  =  12 4  x  3  =12 4  x  3  =  12

10 2  x  2  =  4 2  x  2  =  4 2  x  2  =  4

11 3  x  2  =  6 3  x  2  =  6 3  x  2  =  6

4.3.2. Identifikace rizikových faktorů – audity výkonu

V průběhu roku 2010 byly provedeny Útvarem interního auditu tyto audity výkonů:

1) Kontrola čerpání účelové dotace poskytnuté Ženskému komornímu sboru Jirkov.

2) Kontrola využití půjček z Fondu rozvoje bydlení.

3) Kontrola plnění smlouvy o provozování psího útulku. 

4) Finanční audit na vyúčtování akce „Kludského vila“.

5) Finanční audit na investiční akci „Školní hřiště“.

Na základě výsledků jednotlivých výkonových auditů nebyla uložena žádná nápravná 

opatření ani doporučení.

ad 1) Kontrola čerpání účelové dotace poskytnuté Ženskému komornímu sboru Jirkov 

byla provedena s cílem prověřit, zda účelové dotace poskytnuté tomuto sboru v průběhu 

roku 2009, byly čerpány v souladu se „Smlouvami  o poskytnutí  dotace“ a zda byly 

příjemcem řádně vyúčtovány a zajištěna  jejich  účelnost,  efektivnost  a  hospodárnost. 

Z provedené kontroly vyplynulo,  že Ženskému komornímu sboru Jirkov byly  v roce 

2009 poskytnuty celkem 4 účelové dotace v celkové výši 35.000,- Kč. Všechny dotace 
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byly řádně vyúčtovány, byla zajištěna jejich účelnost a nebylo zjištěno žádné pochybění 

ve věci  jejich účelového použití  v souladu se smlouvou.  U výkonového auditu  byla 

identifikována tato rizika:

a) riziko lidského faktoru – pravděpodobnost vzniku na úrovni 2, stupeň dopadu 2,

b) riziko finanční – pravděpodobnost vzniku na úrovni 2, stupeň dopadu 2,

c) riziko řízení -  pravděpodobnost vzniku na úrovni 2, stupeň dopadu 2.

ad 2) S cílem prověřit, zda jsou poskytnuté půjčky z Fondu rozvoje bydlení čerpány a 

použity  na  schválený  záměr,  byl  proveden  další  výkonový  audit.  Půjčky  z Fondu 

rozvoje bydlení jsou poskytovány na základě „Zásad o vytvoření a použití účelových 

prostředků Fondu rozvoje bydlení Města Jirkova“, které byly schváleny zastupitelstvem 

města.  Výběrovým řízením jsou poté vyhodnoceny všechny podané žádosti a půjčky 

jsou žadatelům poskytnuty na základě rozhodnutí rady města. Výkonový audit provedl 

jednak kontrolu čerpání půjček a dále fyzickou kontrolou na místě bylo zkontrolováno 

jejich  využití  v souladu  s uzavřenou  smlouvou.  Nebylo  zjištěno  žádné  pochybení. 

Žádosti,  jež  neobsahují  předepsané  náležitosti  a  podklady  a  nesplňují  podmínky 

„Zásad“  jsou  výběrovým  řízením  vyřazeny.  Na  základě  výsledků  auditu  byla 

identifikována tato rizika:

a) riziko lidského faktoru – pravděpodobnost vzniku na úrovni 2, stupeň dopadu 2,

b) riziko finanční – pravděpodobnost vzniku na úrovni 2, stupeň dopadu 2,

c) riziko řízení – pravděpodobnost vzniku na úrovni 2, stupeň dopadu 2.

ad 3)  Výkonový  audit,  zaměřený  na  kontrolu  plnění  smlouvy o  provozování  psího 

útulku v roce 2009, byl  proveden na Odboru majetku města,  v jehož kompetenci  psí 

útulek a jeho provozování je. Každý rok je formou dodatku ke smlouvě stanoven jeho 

schválený provozní rozpočet. Řídící kontrolou psího útulku je pověřen referent Odboru 

majetku města,  jež zjišťuje plnění jednotlivých bodů smlouvy a kontroluje správnost 

fakturace  nákladů a  provedených výkonů.  Útvarem interního  auditu  byla  provedena 

namátková  kontrola  vystavených  faktur  za  odchyt  psů  a  likvidaci  uhynulých  zvířat. 

Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky, u auditu byla identifikována tato rizika:

a) riziko lidského faktoru – pravděpodobnost vzniku na úrovni 2, stupeň dopadu 2,

b) riziko finanční – pravděpodobnost vzniku na úrovni 2, stupeň dopadu 2,

c) riziko řízení – pravděpodobnost vzniku na úrovni 2, stupeň dopadu 2.

ad 4)  Finanční audit  na vyúčtování  akce „Kludského vila“ byl  zaměřen na kontrolu 

rozpočtu  dané  akce  a  její  finanční  krytí  a  kontrolu  příslušných  účetních  dokladů, 
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objednávek, faktur a uzavřených smluv. Kontrolou bylo prokázáno, že vyúčtování akce 

bylo  provedeno  v řádném  termínu  a  nedošlo  k porušení  stanovených  podmínek. 

Prověřením prvotních  dokladů  nebylo  shledáno  závad,  předložené  doklady  obsahují 

náležitosti zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví i zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole. U auditu byla identifikována tato rizika:

a) riziko lidského faktoru – pravděpodobnost vzniku na úrovni 2, stupeň dopadu 2,

b) riziko finanční – pravděpodobnost vzniku na úrovni 2, stupeň dopadu 2,

c) riziko řízení – pravděpodobnost vzniku na úrovni 2, stupeň dopadu 2.

ad 5)  Poslední výkonový audit byl proveden na investiční akci „Školní hřiště“, která 

byla zajišťována v působnosti Odboru majetku města a útvaru investic. Cílem auditu 

bylo prověřit, zda:

- proběhl výběr nabídky k veřejné zakázce v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách,

- bylo nakládáno odpovědně s finančními prostředky,

- akce byla převzata v řádném přejímacím a kolaudačním řízení. 

Ve věci výběru nabídky bylo zjištěno, že byla uzavřena Mandátní smlouva, na jejímž 

základě byla nezávislou společností  provedena a zajištěna příprava a průběh veřejné 

zakázky. Ve věci odpovědného nakládání s finančními prostředky bylo zjištěno, že byly 

vynaloženy  účelně  a  hospodárně  a  skutečná  fakturace  překročila  konečnou  smluvní 

částku o 1,-  Kč, což vzniklo užitím pravidel pro zaokrouhlování.  Ve věci  předání a 

převzetí díla nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti. Lze konstatovat, že příprava, průběh i 

předání investiční akce proběhlo v souladu se zákonem a bez zjištěných nedostatků. Na 

základě závěrů výkonového auditu byla identifikována tato rizika:

a) riziko lidského faktoru – pravděpodobnost vzniku na úrovni 2, stupeň dopadu 2,

b) riziko právní – pravděpodobnost vzniku na úrovni 2, stupeň dopadu 2,

c) riziko finanční – pravděpodobnost vzniku na úrovni 2, stupeň dopadu 2,

d) riziko řízení – pravděpodobnost vzniku na úrovni 2, stupeň dopadu 2.
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Tabulka 8     Vyhodnocená rizika při auditech výkonů

Audit 

výkon

u 

číslo:

Riziko lidského

faktoru

P  x  D  =  V

Riziko

finanční

P  x  D  =  V

Riziko

řízení

P  x  D  =  V

Riziko

právní

P  x  D  =  V

1 2  x  2  =  4 2  x  2  =  4 2  x  2  =  4

2 2  x  2  =  4 2  x  2  =  4 2  x  2  =  4

3 2  x  2  =  4 2  x  2  =  4 2  x  2  =  4

4 2  x  2  =  4 2  x  2  =  4 2  x  2  =  4

5 2  x  2  =  4 2  x  2  =  4 2  x  2  =  4 2  x  2  =  4

4.3.3. Identifikace rizikových faktorů - kontroly

       V průběhu roku 2010 bylo provedeno Útvarem interního auditu celkem 5 kontrol, 

jejichž  cílem bylo  zjištění  skutečného  fyzického  stavu  peněžních  prostředků  a  jeho 

porovnání  se  stavem požadovaným.  Kontroly  fyzického  stavu peněžních  prostředků 

byly provedeny na všech odborech, jejichž agendy jsou výběrem peněžních prostředků 

pověřeny.  Provedenými fyzickými kontrolami nebyl  zjištěn žádný rozdíl mezi  účetní 

evidencí  a  fyzickým  stavem  peněžních  prostředků.  U  provedených  kontrol  byla 

identifikována tato rizika:

a) riziko lidského faktoru – pravděpodobnost na úrovni 3, stupeň dopadu 3,

b) riziko finanční – pravděpodobnost na úrovni 3, stupeň dopadu 3,

c) riziko řízení – pravděpodobnost na úrovni 3, stupeň dopadu 3.

Tabulka 9     Vyhodnocená rizika při kontrolách

Kontrola

číslo:

Riziko lidského

faktoru

P  x  D  =  V

Riziko

finanční

P  x  D  =  V

Riziko

řízení

P  x  D  =  V
1 3  x  3  =  9 3  x  3  =  9 3  x  3  =  9

2 3  x  3  =  9 3  x  3  =  9 3  x  3  =  9

3 3  x  3  =  9 3  x  3  =  9 3  x  3  =  9

4 3  x  3  =  9 3  x  3  =  9 3  x  3  =  9

5 3  x  3  =  9 3  x  3  =  9 3  x  3  =  9
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Provedenou  analýzou  interních  auditů  uvnitř  organizace  Městský  úřad  Jirkov  bylo 

zjištěno, že jediným rizikovým faktorem, který nebyl identifikován, je faktor informační 

a technologický. 

Tabulka 10    Seřazení rizikových faktorů u interního auditu dle významnosti

Pořadí Rizikový faktor Pravděpodobnost Dopad Významnost

1. Lidské riziko 57 50 2850

2. Riziko řízení 49 45 2205

3. Finanční riziko 25 25 625

4. Organizační riziko 23 18 414

5. Právní riziko 13 13 169

6. Majetkové riziko 8 4 32

7. Informační riziko 0 0 0

4.3.4. Analýza a zhodnocení interního auditu

       Hlavním cílem interního auditu je organizačně oddělené, nezávislé a objektivní 

přezkoumání a vyhodnocení řídící kontroly uvnitř organizace Městský úřad Jirkov. 

Audity  byly  zaměřeny  na  vyřizování  žádostí  podaných  na  jednotlivých  odborech 

Městského úřadu v Jirkově, na vymáhání pohledávek a kontrolu příjmů. Byla zjišťována 

účelnost, hospodárnost a efektivnost při čerpání účelových dotací a soulad jejich použití 

s danými  podmínkami.  Byl  posuzován  rozdíl  mezi  skutečným  a  účetním  stavem 

vybíraných peněžních prostředků. 

       Provedenou analýzou bylo zjištěno, že nejvýznamnějšími riziky,  které byly u 

jednotlivých forem interního auditu v roce 2010 vyhodnoceny, jsou (tabulka č. 10):

a) audity  systémů  –  riziko  lidského  faktoru,  riziko  řízení,  riziko  organizační  a 

riziko právní,

b) audity výkonů – riziko  lidského faktoru,  riziko  řízení,  riziko  právní  a  riziko 

finanční,

c) kontroly – riziko lidského faktoru, riziko řízení a riziko finanční.

       U všech forem interního auditu bylo vyhodnoceno riziko lidského faktoru a riziko 

řízení.  Ostatní  rizika  byla  vyhodnocena  v souladu  s činností  a  zaměřením,  které 

jednotlivé  formy  interního  auditu  provádí.  Provedenou  analýzou  bylo  zjištěno,  že 
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nápravná  opatření  a  doporučení  byla  uložena  pouze  u  auditů  systémů.  Rozborem a 

vyhodnocením  provedených  kontrol,  zaměřených  na  zjištění  skutečného  stavu 

peněžních prostředků a jeho srovnání se stavem požadovaným, nebyly zjištěny žádné 

nedostatky.  Se  stejným výsledkem byla  provedena  analýza  auditů  výkonů.  Zde  lze 

konstatovat,  že  Město  Jirkov  má  v oblasti  poskytování  účelových  dotací  nastavena 

závazná  pravidla  a  podmínky  poskytování,  čerpání  a  vyúčtování  poskytnutých 

účelových  dotací.  Analýzou  nebylo  prokázáno  porušení  stanovených  podmínek.  Při 

poskytování  účelových  dotací  je  dodržována  zásada  účelnosti,  efektivnosti  a 

hospodárnosti.  Analýza na bázi rizik a výsledků jednotlivých forem interního auditu 

vyhodnotila nedostatky pouze u auditů systémů:

-       absence závazných pravidel u systému vymáhání pohledávek za odtahy vozidel a   

         s tím  související nízká efektivita vymáhání pohledávek soudní cestou,

-       neefektivní spolupráce a komunikace mezi jednotlivými odbory městského úřadu,

-       absence řídící kontroly a nedůslednost při plnění nápravných opatření,

-       absence transparentní evidence služební výstroje a stanovení nároku výstrojních 

         součástek pro strážníky městské policie.
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5. Návrhy a doporučení pro zefektivnění fungování     

   kontrolních mechanismů v organizaci

      Provedená  analýza  současného  stavu  kontrolního  systému  a  mechanismů 

v organizaci  Městský  úřad  Jirkov  prokázala,  že  veřejnosprávní  kontrola  u 

příspěvkových  organizací  i  interní  audit  uvnitř  organizace  se  provádí  v souladu  se 

zákonem  č.  320/2001  Sb.,  o  finanční  kontrole  ve  veřejné  správě.  Veřejnosprávní 

kontrola  se provádí  u  všech organizací  Města Jirkova a  interní  audit  je  zaměřen na 

všechny odbory a činnosti,  spojené s výkonem veřejné správy.  Tato analýza zároveň 

vyhodnotila nejvýznamnější rizika a závažné nedostatky. Výsledky této analýzy budou 

použity při sestavování ročního plánu Útvaru interního auditu na rok 2011, který bude 

zaměřen  na  odstranění  stávajících  zjištěných  nedostatků.  Pro  zefektivnění  systému 

fungování kontrolních mechanismů v organizaci bude doporučeno:

- Při veřejnosprávní kontrole:

a)  zaměřit  kontrolu  na  hospodaření  s peněžními  prostředky,  které  jsou  jednotlivými 

příspěvkovými  organizacemi  vybírány,  např.  formou  namátkové  kontroly  pokladní 

hotovosti,

b)  vždy provádět  následnou kontrolu  u  těch  příspěvkových organizací,  kde  dochází 

k opakovaným zjištěným nedostatkům,

c) metodickou činnost Útvaru interního auditu zaměřit na sledování legislativních změn, 

změn směrnic, předpisů a závazných pravidel zřizovatele a následně informovat formou 

metodického materiálu, školení nebo informativních schůzek odpovědné zaměstnance 

příspěvkových organizací.

- Při interním auditu:

a) provést kontrolu dodržování metodického pokynu, který stanovil  závazná pravidla 

pro zajištění  rychlosti  a  pružnosti  při  předávání  požadovaných podkladů pro soudní 

vymáhání pohledávek,

b) zaměřit  činnost na kontrolu prvotních dokladů, jež by pomohla odstranit případná 

rizika lidského faktoru,

c)  vždy  provádět  následnou  kontrolu  u  těch  auditů,  kde  byly  zjištěny  závažné 

nedostatky,
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d)  provést  následnou  kontrolu  dodržování  účelnosti  a  hospodárnosti  při  pořizování 

výstrojních součástek pro strážníky městské policie v souladu s aktualizací výstrojního 

řádu. 
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Závěr

Cílem diplomové práce bylo hodnocení zavádění systému interního auditu v souvislosti 

s přijetím zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě na Městském 

úřadě  v Jirkově  a  zároveň  najít  možný  způsob  zefektivnění  fungování  kontrolních 

mechanismů. Pro analýzu současného stavu kontrolního systému byl vybrán rok 2010. 

Analýza  a  vyhodnocení  bylo  provedeno  na  bázi  stanovených  rizikových  faktorů. 

Analýza a zhodnocení stávajícího systému bylo provedeno u dvou základních forem 

činnosti Útvaru interního auditu. U formy veřejnosprávní kontroly, jež nahrazuje výkon 

interního auditu u zřízených příspěvkových organizací Města Jirkov a interního auditu, 

který je prováděn uvnitř  organizace Městský úřad Jirkov. Výsledky analýzy na bázi 

rizikových faktorů budou použity při plánování další činnosti Útvaru interního auditu, 

neboť  prokázali  efektivnost  kontroly  u  všech  příspěvkových  organizací  a  odborů 

městského úřadu. 

Provedenou analýzou na bázi rizikových faktorů u veřejnosprávní kontroly byla zjištěna 

a vyhodnocena nejvýznamnější rizika. Mezi hlavní rizika dle významnosti patří:

- riziko lidského faktoru, 

- riziko řízení,

- riziko majetkové,

- riziko právní.

Analýza prokázala, že u řady příspěvkových organizací funguje řídící kontrola, je jasně 

vymezená odpovědnost jednotlivých zaměstnanců a je dobře zpracovaný organizační 

systém.  Zároveň  bylo  zjištěno,  že  dochází  k opakovanému  ukládání  nápravných 

opatření,  odstranění  nedostatků  není  efektivní,  chybí  důslednost  a  zpětná  kontrola 

vedoucích pracovníků organizací. Analýza tak poukázala na závažné nedostatky, mezi 

které  patří  nedostatečná  flexibilita  při  změně  platné  legislativy,  předpisů  a  směrnic 

zřizovatele.  Dalším nedostatkem je nedůsledná kontrola příjmů, evidence,  účtování a 

inventarizace  finančních  prostředků,  které  příspěvkové  organizace  vybírají.  Neméně 

závažným zjištěným nedostatkem je nedodržování závazných předpisů ve věci účtování, 

evidování a inventarizace majetku v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

Českými účetními  standardy a směrnicí  Města Jirkov o vymezení  majetkových práv 

příspěvkových organizací.

Veřejnosprávní kontrola u příspěvkových organizací bude proto na základě provedené 

analýzy rozšířena o namátkové kontroly přijatých finančních  prostředků a nakládání 

 Rok 2011                                                                                                                                                                38



 Bc. Eliška Kratochvílová: Hodnocení interního auditu na Městském úřadě v Jirkově   

s nimi.  Následná kontrola bude prováděna a zaměřena na ty příspěvkové organizace, 

kde dochází k opakovaným zjištěným nedostatkům. Do ročního plánu Útvaru interního 

auditu bude zařazena metodická činnost, zaměřená na změny platné legislativy a pomoc 

příspěvkovým organizacím při uvádění těchto změn do praxe.  

Analýzou na bázi rizikových faktorů byla zjištěna a vyhodnocena nejvýznamnější rizika 

i u interního auditu. Mezi hlavní rizika interního auditu uvnitř organizace Městský úřad 

Jirkov dle významnosti patří:

- riziko lidského faktoru,

-  riziko řízení. 

Tyto  dva  rizikové  faktory  byly  vyhodnoceny  jako  nejvýznamnější  u  všech  forem 

interního  auditu,  tzn.  auditů  systémů,  auditů  výkonů  i  kontrol.  Ostatní  rizika  byla 

vyhodnocena v souladu s činností a zaměřením, které jednotlivé formy interního auditu 

provádí. U auditů systémů patří k významným rizikovým faktorům riziko organizační a 

riziko právní. U auditů výkonů to jsou riziko právní a riziko finanční. U kontrol se jedná 

o riziko finanční. Provedená analýza prokázala absenci závazných pravidel u systému 

vymáhání pohledávek za odtahy vozidel a s tím související nízkou efektivitu vymáhání 

pohledávek soudní cestou. Byla prokázána neefektivní spolupráce a komunikace mezi 

jednotlivými odbory městského úřadu. I zde byla zjištěna nedostatečná řídící kontrola a 

nedůslednost  při  plnění  nápravných  opatření.  Analýzou  byla  dále  zjištěna  absence 

transparentní evidence služební výstroje a stanovení nároku výstrojních součástek pro 

strážníky městské policie.  

Interní audit  se bude nadále zaměřovat  na činnost celého městského úřadu s tím,  že 

zvýšená  pozornost  bude  věnována  rizikovým  oblastem  a  odstranění  současných 

nedostatků. Činnost interního auditu bude zaměřena na kontrolu prvotních dokladů, jež 

by  měla  pomoci  minimalizovat  riziko  lidského  faktoru.  Následná  kontrola  bude 

prováděna  se  zaměřením na  ty  odbory městského  úřadu,  kde  byly  zjištěny závažné 

nedostatky. Plán činnosti Útvaru interního auditu bude rozšířen o audity, které budou 

zaměřeny na zhodnocení efektivity systémů vymáhání dalších pohledávek, mezi které 

patří poplatky za svoz komunálního odpadu, poplatky za pronájem pozemků a poplatky 

za  pronájem městských  bytů.  Tato  cílená  činnost  by  měla  pomoci  zefektivnit  práci 

městského úřadu, zvýšit rychlost, včasnost a efektivitu veřejné správy.          
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