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 PLÁN INTERNÍHO AUDITU 2007 

  

  Téma auditu 

1 Proces prodeje majetku ve vlastnictví města 

2 Audit systému řízení bezpečnosti informací 

3 Řídící a kontrolní mechanismy u vybraných činností odboru útvar hlavního 

architekta 

4 Řídící kontrola ve vztahu k obchodním společnostem   

5 Řídící a kontrolní mechanismy u vybraných činností odboru komunálního a 

bytového  

6 Řídící a kontrolní mechanismy u vybraných činností odboru městského 

informačního systému 

7 Projekty z prostředků EU - postupy, plnění smluvních ujednání  

8 Přijaté dotace z externích zdrojů (mimo EU) - postupy, plnění smluvních 

ujednání 

9 Úprava a funkčnost vnitřního informačního systému  

10 Proces  pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví města 

11 Vnitřní kontrolní systém městské policie 

12 Ověření funkčnosti systému řízení rizik na odborech MMO a Městské policii 

13 Proces zařazování dokončených investic do majetku města 

14 Vybrané okruhy činností souvisejících s bezpečností IT  

15 Postupy odborů MMO ve vztahu k městským obvodům v oblasti dotací z 

externích zdrojů 

 
Audit č. 14 Vybrané okruhy činností souvisejících s bezpečností IT byl přesunut na rok 2008 
s ohledem na termíny, které vyplynuly z auditu systému řízení bezpečnosti informací (č. 2). 
V roce 2007 byla provedena 3 mimořádná šetření: 

Vnitřní kontrolní systém při nakládání s veřejnými prostředky v odboru kultury, 
školství, mládeže a sportu 

 Dodržování lhůt ve správním řízení v odboru dopravně správních činností 
 Následné šetření – ověření plnění návrhů a doporučení k auditním šetřením 
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 PLÁN INTERNÍHO AUDITU PRO ROK 2008 

  

 Téma auditu 

1 Dodržování pravidel pro manipulaci a nakládání s hotovostí 

2 Nastavení systému kontrol výkonu samostatné a přenesené působnosti orgány 

městských obvodů dle zákona o obcích 

3 Dodržování zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

4 Audit systému řízení bezpečnosti informací /následný audit/ 

5 Postupy při poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu SMO 

6 Řídící a kontrolní mechanismy ve vztahu k obchodním společnostem   

7 Postupy při prodeji nemovitého majetku z hlediska souladu s ustanoveními 

Statutu města Ostravy 

8 Postupy a kontrolní prvky při realizaci vybraných druhů příjmů 

9 Vybrané problémy informační bezpečnosti 

10 Přijaté dotace z externích zdrojů - postupy, plnění smluvních podmínek 

11 Posuzování efektivnosti, účinnosti a hospodárnosti vynakládání veřejných 

prostředků z rozpočtu města  

12 Hodnocení analýzy rizik odborů MMO a městské policie 

13 Vybrané aspekty procesu zařazování dokončených investic do majetku města 

14 Následné šetření - plnění doporučení a přijatých opatření z auditních šetření  

15 Proces vyřazování majetku města 

 
V r. 2008 byl plán splněn, nebyla realizována mimořádná šetření. 
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 PLÁN INTERNÍHO AUDITU PRO ROK 2009 

  

 Téma auditu 

1 Zajištění dálkového přístupu k informacím (zaměření na elektronickou úřední 

desku) 

2 Přijaté dotace z externích zdrojů se zaměřením na projekty spolufinancované z 

prostředků EU 

3 Postupy při provádění rozpočtových opatření 

4 Uplatňované postupy v rámci MMO při nakládání s majetkem ve vztahu k 

městským obvodům a příspěvkovým organizacím 

5 Účinnost kontrolního systému při čerpání výdajových prostředků rozpočtu města 

na základě smluv  

6 Postupy při realizaci veřejných zakázek 

7 Aktuálnost a správnost evidence nemovitého majetku 

8 Nakládání s pohledávkami města 

9 Ověření plnění smluvních podmínek u dotací přijatých z externích zdrojů 

10 Poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města 

11 Zajištění informační bezpečnosti a řídící kontroly v podmínkách outsourcingu IT 

12 Řídící a kontrolní mechanismy u vybraných investičních akcí 

13 Vyhodnocení analýzy rizik odborů MMO a městské policie 

14 Tvorba a výdaje vybraných peněžních fondů města 

15 Plnění doporučení interního auditu a přijatých opatření - následné šetření  

16 Projekty spolufinancované z prostředků EU 

 
V r. 2009 byl plán splněn, nebyla realizována mimořádná šetření. 
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PLÁN INTERNÍHO AUDITU NA ROK 2010 

 
1 Přínos studií, konzultačních, poradenských a právních služeb, jejich využívání 

2 Nastavení vnitřního kontrolního systému u projektů spolufinancovaných z EU 

3 Definování smluvních podmínek u dokumentů, na jejichž základě jsou 

čerpány výdajové prostředky města 

4 Daň z přidané hodnoty a její administrace v podmínkách MMO  

5 Nakládání s majetkem - vybrané druhy a činnosti 

6 Vybrané postupy po novele zákona o účetnictví 

7 Prověření nakládání se sociálním fondem pracovníků MMO a sociálním 

fondem městské policie   

8 Prověření vybraných inventarizačních záznamů 

9 Poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města 

10 Plnění smluvních podmínek u dotací přijatých z externích zdrojů 

11 Nastavení a změny činností uvedených v Organizačnímu řádu MMO 

12 Hodnocení analýzy rizik odborů MMO a městské policie 

13 Zajištění informační bezpečnosti a řídící kontroly v podmínkách outsourcingu 

IT /následný audit/ 

14 Metodická a kontrolní činnost ve vztahu k městským obvodům 

15 Projekty spolufinancované z prostředků EU 

16 Plnění doporučení interního auditu a přijatých opatření - následné šetření 

 
V r. 2010 byl plán splněn, nebyla realizována mimořádná šetření. 
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PLÁN INTERNÍHO AUDITU NA ROK 2011 
 
Poř.č. Název 

1 Úroveň využívání externích služeb 

2 Nastavení vnitřního kontrolního systému odboru DSČ 

3 Finanční prostředky SMO čerpané vybranými ORJ  

4 Postupy při realizaci veřejných zakázek 

5 Vybrané postupy související s reformou veřejných financí 

6 Nastavení a plnění podmínek u smluv uzavřených SMO 

7 Vybrané aspekty Systému sdruženého nákupu 

8 Dotace přijaté z externích zdrojů 

9 Finanční prostředky vynakládané na vybrané položky rozpočtu 

10 Poskytování veřejné finanční podpory  

11 Nakládání s majetkem - vybrané druhy a činnosti 

12 Hodnocení analýzy rizik odboru MMO a městské policie 

13 Postupy v zajištění informační bezpečnosti 

14 Plnění doporučení interního auditu a přijatých opatření - následné šetření 

 



Popis postupu Řízení rizik - r. 2011 Příloha č. 3

Postup při zpracování analýzy rizik 2011
lze stručně uvést takto:
1) projít příklady v listě Příklady rizik, zvážit které z nich a jak se týkají vašeho útvaru, jak ovlivňují
jednotlivé typy rizik,  
2) promítnout ohodnocení typů rizik do tabulky v listě Souhrnná tabulka,
3) popsat významná rizika a jejich řešení v listě Problémy a opatření.

Následující tři listy tohoto souboru obsahují:

Příklady rizik   -   pomocná tabulka
Používané typy rizik s příklady, které vycházejí jednak z přílohy č. 3 pracovního pokynu Řízení rizik, jednak
byly doplněny o některé případy uvedené ve vašich dřívějších analýzách.
Soubor by měl sloužit k identifikaci rizika, tj. provedení základního zhodnocení, promyšlení, které z
uvedených příkladů rizik se týkají vašeho pracoviště, jaký je význam jejich vlivu a pravděpodobnost
výskytu - viz stupnice na listě Souhrnná tabulka (a obsažené rovněž v pokynu Řízení rizik). 
Výčet příkladů rizik není vyčerpávající, samozřejmě lze u jednotlivých typů rizik registrovat a ohodnotit i
jiný, zde neuvedený problém.
Zařazení rizika do určitého typu není rozhodující, v některých případech se typy rizik překrývají. Podstatné
je identifikovat riziko (a jeho příčinu) a řešit ho.
V tabulce jsou uvedeny sloupce, do kterých je možné při zpracování vepsat významnost vlivu a
pravděpodobnost rizika v každém řádku, tj. i u jednotlivých příkladů rizik, ale nejedná se o povinnost. Pro
další zpracování jsou důležité výsledné hodnoty u typů rizik, které budou uvedeny v Souhrnné tabulce.

Souhrnná tabulka  -  je odesílána odboru IAK !
Slouží k vyplnění výsledných čísel o Významnosti vlivu a Pravděpodobnosti výskytu za jednotlivé typy rizik
(ocenění rizik). 

Problémy a opatření  -  odesílány odboru IAK!
Zde budou blíže popsána rizika, které způsobují hodnocení Významnosti vlivu příslušného typu rizika v
Souhrnné tabulce stupněm 3 a více. Popis by měl obsahovat i příčinu rizika, tj. problém v konkrétní rovině.
Současně bude uvedeno opatření (konkrétní), které již bylo k vyloučení nebo zmírnění rizika (k vyřešení
problému) přijato nebo které bude realizováno, a to včetně termínu jeho realizace. 
Tabulku prosím nakopírujte podle potřeby, tj. podle počtu problémů.
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Příklady rizik Řízení rizik - r. 2011 Příloha č. 3

Pomocný - ilustrativní přehled příkladů rizik v jednotlivých hodnocených typech rizik

1) Politické riziko
1 dopad volebních změn
2 moc, vlivy, zájmy vedení
3 personální propojení
4 nestandardní postupy  při poskytování dotací, řešení výsledků kontrol apod.
5 nedostatečná politická podpora realizovaných procesů

jiné 

2) Kontrolní riziko
1 nastavení VKS - neodhalení závažných nedostatků, chyb, nezabránění těmto nedostatkům 
2 nedostačující zajištění kontrol z hlediska počtu a rozsahu kontrol, přípravy a provedení, personálního a technického zajištění
3 riziko výběru vzorku, selhání kontrolních metod, nástrojů, postupů
4 neefektivnost výkonu kontroly, koncentrace formální nikoli věcné stránky

jiné

3) Právní riziko
1 legislativní změny - dopad na činnost odboru
2 nedodržení právních norem (neznalost, nesprávný výklad, chybná aplikace, nedodržení lhůt, úmysl ...)

/rozpočtová pravidla, účetnictví, zákony o ÚSC, zákon o FK, veřejné zakázky , daňové předpisy, správní řád, ochrana dat apod./
3 porušení zákazu veřejné podpory (nesoulad s právem Evropského společenství)
4 nedodržení interních předpisů (neznalost, chybná aplikace, ..)
5 nesoulad interních předpisů s právními normami
6 nedostatečně ošetřené smluvní vztahy z hlediska právních norem
7 nejednoznačný výklad zákonů, rozdíly ve výkladech
8 riziko neúspěšných soudních sporů

jiné

4) Personální riziko
1 nepozornost, neúmyslné chyby, omyly, neinformovanost
2 neznalost, nekompetentnost, nedostatečná odbornost a její zvyšování, nedostatek prostoru pro zapracování
3 podvod, korupce, zneužití informací, porušení mlčenlivosti 
4 zneužití pravomocí
5 komunikační problémy, neprofesionální jednání, konfliktní jednání s klientem
6 tlak na zaměstnance - počet kvalif. odborníků, velký počet úkolů, nahromadění práce, neúměrné nároky

2



Příklady rizik Řízení rizik - r. 2011 Příloha č. 3

7 fluktuace, vyšší rozsah nemocenské
8 bezpečnost a ochrana zdraví (pracovní podmínky, pracovní úraz, napadení ..)

jiné

5) Organizační riziko
1 personální obsazení - kapacita nebo struktura nedostatečná pro plnění úkolů, pro kontrolní činnost, zastupitelnost
2 rozdělení činností - chybějící nebo nevhodné, překrývání

     uvnitř odboru • mezi odbory (právní činnost, projekty EU, atd.) •  ve vztahu k městským obvodům
3 nejednoznačně vymezené pravomoci a odpovědnosti
4 komunikace a informovanost - váznoucí, nedostatečná

     uvnitř odboru • mezi odbory
5 nedostatečné vybavení (pracovní prostředí, velikost kanceláře atd.)

jiné

6) Poškození pověsti
1 vystupování zaměstnanců na veřejnosti 
2 podávání informací, vstřícnost, transparentnost činnosti
3 sankce orgánů dohledu (vlastnické vztahy, veřejná podpora ..)

jiné

7) Provozní riziko
1 složitost a rozsáhlost procesů, operací, procesy ve vzájemném nesouladu
2 nepřesnost postupů a informací, neúčinnost postupů, složitost pravidel
3 absence úpravy vnitřních postupů  
4 pozdní, neúplná, nepřehledná aktualizace vnitřních předpisů 
5 riziko při manipulaci s hotovostí   

jiné

8) Informační riziko
1 nedostatečné vybavení výpočetní, kancelářskou technikou (nedostačující SW, HW - z hlediska kapacity, propojení systémů..)
2 poruchy techniky (informační, telekomunikační, reprografické aj.),  výpadky inf. systému - ztráta dat, zdržení
3 neoprávněné nebo nesprávné přístupy (v důsledku toho zneužití, chyby atd.)
4 nedostatky v podpoře uživatele  
5 nepřesné informace z IS 
6 nedostatečné zabezpečení databází (důvěrnost, bezpečnost), zálohy, archivace
7 fyzická bezpečnost (zabezpečení dat, pracoviště, objektu)
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8 únik chráněných dat, citlivých dat, únik informací
jiné

9) Majetkové riziko
1 evidence - způsob, nedostatečná evidence, chyby v evidenci, označení majetku
2 zavedení investic do majetku - pozdní, chybné
3 nesprávné ocenění majetku 
4 nesprávná nebo neúplná inventarizace
5 nehospodárné nebo neúčelné nakládání s majetkem (pořizování, prodej, nájem !!)
6 nedostatečná ochrana a ostraha majetku - zcizení, poškození
7 neprovádění oprav a údržby majetku (i včasnost)
8 riziko neprovádění revizí, kontrol a prověrek vyhrazených tech. zařízení, 
9 pojištění majetku

10 živelná pohroma 
jiné

10) Investiční riziko
1 nedostatky při zpracování investičního rozpočtu, investičních záměrů
2 nedostatečné zajištění investičních akcí - organizační, personální, finanční
3 nepřesné, nedostatečné údaje o vlastnických vztazích
4 nedostatky ve výběrovém řízení (zadání, výběr)
5 výběr nevhodného zhotovitele, dodavatele
6 problémy při realizaci investic - nedodržení termínů, kvality apod., vícepráce, záruční doba (garance)
7 správnost využití prostředků, návratnost investice
8 vedení dokumentace

jiné

11) Finanční riziko
1 neúčelné, nehospodárné, neefektivní vynaložení finančních prostředků 
2 finanční dopad z porušení zákonů, rozpočtové kázně, z nesplnění smluvních podmínek  
3 rizika vyplývající ze zadluženosti (přiměřenost zadluženosti obce, roční dluhové služby, riziko nesplácení)
4 rizika plynoucí z přijatých dotací a jejich použití (zejm. nedodržení smluvních podmínek)
5 rizika plynoucí z poskytnutých dotací a finančních příspěvků (formulace sml. ujednání, vyžadování jejich plnění, kontrola použití)
6 neúplné, nesprávné, nepravdivé zachycení a vykazování finančních prostředků
7 riziko účetních informací
8 riziko související s fakturací (z hlediska likvidace faktur a z hlediska vlastní fakturace)
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9 riziko návratnosti pohledávky
10 rizika plynoucí ze závazků
11 nedostatky v hospodaření s fondy

jiné

12) Rozpočtové riziko 
1 reálnost rozpočtu, soulad s požadavky na činnosti zajišťované odborem
2 nenaplnění rozpočtových příjmů
3 neoprávněné čerpání rozpočtu 
4 nedodržení rozpočtovaných výdajů, rozpočtové skladby
5 rizika spojená s plánovaním, sledováním a dodržováním ukazatelů rozpočtu

jiné

13) Odbornost
rizika plynoucí z hlavního předmětu činnosti odboru, příp. další (nezařazená výše)
/v dřívější analýze např.: archiválie - státní správa - správní poplatky - veletrhy - účetnictví, rozpočet - autoprovoz - audit a kontrola -
image OV, propagace, zahraniční styky - platy, daně, pojištění - dávky sociální péče - vnitřní věci (ulice, OP, občanství, evidence
obyv.) - živnostejnský rejstřík - městská policie/
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Souhrnná tabulka Řízení rizik - r. 2011 Příloha č. 3

Odbor
Datum

Pořadové 
číslo

Typ rizika Významnost 
vlivu /dopad/
1-5

Pravděpodob-
nost výskytu
1-5

1 Politické
2 Kontrolní
3 Právní
4 Personální
5 Organizační
6 Poškození pověsti
7 Provozní
8 Informační
9 Majetkové
10 Investiční
11 Finanční
12 Rozpočtové
13 Odbornost

1 Zanedbatelné

2 Nevýznamné

3 Střední

4 Významné

5 Nepřijatelné

1 Téměř vyloučené

2 Nepravděpodobné

3 Možné

4 Pravděpodobné

5 Téměř jisté

Pravděpodobně se vyskytne, 60 -
80 %

Ovlivňuje pouze vnitřní chod,
řeší úroveň vedení běžně 

Vyžaduje řešení výkonného
vedení (ved. odboru, náměstek,
tajemník), není zanedbatelné na
výsledek hospodaření města 

Významná ztráta, škoda, soudní
spor, řešení orgány města 

Vysoké riziko, okamžitý zásah

Neovlivňuje znatelně chod
neřeší se na úrovni vedení

Vyskytne se skoro vždy, 80 -
100 %

Významnost vlivu /Dopad/

Pravděpodobnost výskytu /Četnost/
Vyskytne se pouze výjimečně,
do 5 %
Může se vyskytnout, ale není to
pravděpodobné, 5 - 30 %

Někdy se vyskytne, 30 - 60 %
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Odbor
Datum

1)
Typ rizika

Popis rizika (problému)

Přijaté opatření

Termín řešení

2)
Typ rizika

Popis rizika (problému)

Přijaté opatření

Termín řešení

zkopírujte pro další rizika (problémy) 
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