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1  Úvod 

Jednou ze základních funkcí obcí je hospodařit se svým rozpočtem. Obec musí ze 

zákona hospodárně, účelně a efektivně hospodařit s veřejnými prostředky. Toto hospodaření 

by mělo být nejen v souladu se zájmy a cíli dané obce, ale rovněţ v souladu se zájmy občanů. 

V rámci své činnosti město Třinec poskytuje část finančních prostředků ze svého rozpočtu 

formou dotací nejen neziskovým organizacím, které se angaţují v oblasti kultury a sportu, ale 

řadě dalších ţadatelů o tyto finanční prostředky. Celou diplomovou prací se prolíná 

problematika poskytování dotací z rozpočtu města Třince neziskovým organizacím do oblasti 

kultury a sportu.  

Jelikoţ se jedná o veřejné prostředky, je zřejmé, ţe nakládání s těmito peněţními 

prostředky je pod značným drobnohledem veřejnosti. Hlavním cílem je aby tyto prostředky 

byly vyuţívány tak, aby nedošlo k porušení tří základních zásad, kterými jsou efektivnost, 

hospodárnost a účelnost. Z tohoto důvodu je nutné, aby hospodaření s penězi obce bylo 

transparentní a průběţně kontrolováno. Právě toto prověřování má za úkol útvaru interního 

auditu. 

Diplomová práce je rozdělena do několika dílčích částí. Kaţdá z nich se zabývá 

ucelenou problematikou, která souvisí s interním auditem systému poskytování dotací 

z rozpočtu města Třince neziskovým organizacím. 

V první části jsou uvedeny teoretické souvislosti popisující problematiku interního 

auditu. Tato kapitola je vypracována na základě prostudování a analýzy odborných publikací 

a článků, souvisejících zákonů, právních předpisů a také dostupných webových stránek.  

Cílem této části je poskytnout základní přehled v oblasti interního auditu. První část 

diplomové práce pouţívá metodu deskripce, kdy jsou popsány a vysvětleny základní pojmy 

související s interním auditem. Součástí kapitoly je stručná historie interního auditu, 

vysvětlení definice interního auditu, moţné způsoby rozčlenění interního auditu na různé 

druhy a jejich stručná charakteristika. Kapitola se podrobněji zabývá srovnáním interního a 

externího auditu. V této teoretické části je uvedena i právní úprava, která se zabývá 

problematikou interního auditu. Součástí této kapitoly je charakteristika interního auditora a 

auditovaného subjektu. V závěru kapitoly je popsán útvar interního auditu a také je zde 

náhled do finanční kontroly a interního auditu ve veřejné správě.  

Cílem následující kapitoly je uvést obecnou charakteristiku města Třince, jeho 

organizační strukturu a také charakteristiku útvaru interního auditu a kontroly. Pro 

vypracování této části byla sbírána data z dostupných informací na oficiálních webových 

stránkách města Třince. Na základě vyhodnocení získaných informací, byla sestavena část, 
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která je zaměřena na konkrétní podmínky poskytování dotací v oblasti kultury a sportu, které 

jsou stanoveny Městským úřadem v Třinci. V rámci této kapitoly byla provedena i 

komparace, díky které jsou popsány rozdíly ve znění podmínek pro poskytování dotací, které 

se kaţdoročně upravují. Tyto podmínky musí ţadatelé o dotaci bezpodmínečně splnit, aby se 

mohli stát úspěšnými příjemci finančních prostředků z rozpočtu města Třinec. V kapitole jsou 

uvedeny i daňové a účetní aspekty, které souvisejí s dotacemi. 

Poslední kapitola, která představuje praktickou část diplomové práce, je zaměřena na 

popis postupu interního auditu systému poskytování dotací z rozpočtu města Třince 

neziskovým organizacím a na aplikaci získaných teoretických poznatků v praxi. Pro potřeby 

diplomové práce byla vybrána oblast dotací do kultury a sportu. Pro tuto kapitolu byly 

získány podklady především z útvaru interního auditu a kontroly na Městském úřadě v Třinci 

a také z odboru školství, kultury a tělovýchovy. Předmětem analýzy je interní audit systému 

poskytování dotací ţadatelům z oblasti kultury a sportu. Cílem této části je nejen uvést postup 

činnosti útvaru interního auditu, ale také poukázat na nejčastější nedostatky a chyby, které 

interní auditoři v rámci své činnosti při prověření dotačního procesu objeví.  

Hlavním cílem celé diplomové práce je poskytnout základní teoretické předpoklady, 

které se týkají interního auditu a dotací a na základě těchto teoretických poznatků vysvětlit a 

také analyzovat interní audit systému poskytování dotací z rozpočtu města Třince neziskovým 

organizacím. Dalším cílem je, zjistit zda útvar interního auditu a kontroly na Městském úřadě 

v Třinci plní svou funkci v rámci dotačního programu efektivně a kvalitně.  

Pro vypracování diplomové práce byly pouţity metody sběru informací a dat, jejich 

analýzy a komparace a také metoda deskripce.  
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2 Charakteristika interního auditu 

V této kapitole je popsána stručná historie interního auditu a jeho vývoj včetně 

srovnání tradičního a moderního pojetí interního auditu. Dále je zde uvedena a vysvětlena 

jeho definice. Kapitola obsahuje alespoň stručné členění auditu, a také jsou zde uvedeny 

základní rozdíly mezi auditem interním a auditem externím a jejich vzájemný vztah. 

Nezbytnou součástí kapitoly je i stručný přehled právní úpravy, která se zabývá 

problematikou interního auditu. V této části diplomové práce je uvedena charakteristika osoby 

interního auditora, dále nutné znalosti a profesní certifikace interních auditorů a také práva a 

povinnosti jak samotného interního auditora, tak také auditovaného subjektu. Závěr kapitoly 

se věnuje útvaru interního auditu a interním auditem ve veřejné správě. 

 

2.1 Historie interního auditu 

Počátky interního auditu spadají do dávné historie a jeho vývoj lze povaţovat za 

velmi úzce spjatý s vývojem účetnictví.  

Určitou podobu dnešního účetnictví a auditu vyuţívali jiţ ve starověkém Egyptě, kdy 

o příjmech z daní referovali dva nezávislí úředníci, které bychom z dnešního pohledu mohli 

nazvat auditory.   

Ve 3. století př. n. l. ve starém Římě, ţili takzvaní kvestoři (také questoři), coţ byli 

úředníci, kteří vyšetřovali hrdelní zločiny a také byli pověřeni správou státní kasy. Tito 

úředníci informovali o výši státního majetku senát a skládali účty před shromáţděním. Z této 

doby pochází základní význam slova audit, který v latině znamená poslouchání, slyšení či 

dozvídání se a auditor, tedy osoba, která uvádí všechny skutečnosti. 

Důleţitost kontroly daňových příjmů rostla také z toho důvodu, ţe postupem času 

místo daní, které byly vybírány v naturální podobě, se začaly uplatňovat daně v podobě 

peněţní. To zapříčinilo růst daňových peněţních příjmů, které bylo nutné určitým způsobem 

kontrolovat.  

Mohlo by se zdát, ţe počátky auditu byly spojeny jen s kontrolou státní pokladny. 

Jakési auditory však po staletí vyuţívali i obchodníci a kupci, kteří od těchto předchůdců 

auditorů poţadovali kontrolu a ověřování ziskovosti a také efektivnosti svých 

uskutečňovaných obchodů. Dle Kafky (2009, s. 10) „při velkých obchodních výpravách měl 

auditor za úkol evidovat druh a mnoţství zboţí braného s sebou, evidovat mnoţství a druh 

zboţí získaného výměnou a vykazovat rozdíly v hodnotě získané prodejem nebo směnou takto 

dovezeného zboţí. To je zřejmě role podobná roli účetního. Původ profese interního auditora 
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a účetního je skutečně stejný. Úloha původního auditora však byla širší neţ pouhé evidování. 

Kromě zajišťování přesnosti evidence auditor rovněţ odpovídal za věcnou ochranu majetku; 

další částí auditorovy zvláštní funkce byla prevence ztrát z krádeţe.“ 

Role auditora a účetního se začala výrazněji oddělovat aţ s rozvojem účetní 

metodiky, kterou v roce 1494 popsal františkánský mnich Luca Bartolomes Pacioli, ve svém 

díle Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni at Proportionalita. Tento mnich, který je 

také povaţován za otce účetnictví, doloţil systém podvojného účetnictví, který v té době 

pouţívali benátští kupci. Došlo tedy k oddělení role účetního a auditora. Funkce účetního 

spočívala hlavně v tom, ţe odpovídal za vykazování finančních aktivit a auditor naopak 

zabezpečoval majetek tak, aby nebyl úmyslně chybně vykazován v účetnictví nebo nebyl 

kraden. 

První auditoři tedy kontrolovali a chránili rostoucí bohatství a majetek nejen 

starověkých říší, mocných království a států, ale také samostatných obchodníků. 

Počátek prvního povinného auditu lze pozorovat jiţ v 19. století v Anglii, kde 

docházelo ke kontrolování a ověřování rozvahy. Hlavní příčinou těchto kontrol bylo to, ţe 

v polovině 19. století došlo v Anglii k výraznému nárůstu podnikání a díky průmyslové 

revoluci, došlo ke zdokonalení strojů a tím pádem i k zvýšení efektivnosti jednotlivých 

podniků. Tyto efektivnější podniky sice jiţ v této době měly své účetní, ale s jejich rostoucí 

efektivitou rostlo i mnoţství účetních záznamů a s tím i spojené nebezpečí toho, ţe případné 

chyby v účetních dokumentech se budou objevovat čím dál tím častěji, coţ by znamenalo, ţe 

spolehlivost a vypovídací schopnost účetních výkazů by se výrazně sníţily. Proto bylo nutné, 

aby byla zavedena kontrola těchto záznamů, která by zajistila to, ţe kvalita účetních výkazů 

by se naopak zvýšila. Proto bylo podnikání kontrolováno nezávislými veřejnými účetními, 

kteří se stali zvláštní formou auditu. Jejich činnost spočívala hlavně v ověřování účetních 

výkazů a kontrolování jejich přesnosti. Tuto podobu auditu lze alespoň přibliţně přirovnat 

k dnešní funkci externího auditu. Tato prozatím dobrovolná kontrola byla zavedena v roce 

1844 prostřednictvím zákona o britských akciových společnostech. Do tohoto roku účetní 

záznamy kontrolovali jen akcionáři dané společnosti. Zákon však dovolil moţnost mít 

rozvahu ověřenou auditorem, který byl vybrán samotnou společností. V roce 1900 je tento 

právní předpis upraven a ověření účetní závěrky auditorem se stává povinností. V tomto 

období ještě nemusela mít osoba auditora náleţité vzdělání, jedinou podmínkou bylo to, ţe se 

musí jednat o osobu, která nebude na dané společnosti jakýmkoliv způsobem závislá.  

S postupem času však docházelo také k růstu velikosti těchto podniků, coţ zároveň 

představovalo obrovský nárůst potenciálního rizika vzniku nejen různých omylů, ale také 
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podvodů. Tato situace vyţadovala, aby přesnost a správnost účetních výkazů byla ověřována 

kromě externích auditorů také interními pracovníky - interními auditory. Na tyto interní 

zaměstnance bylo delegováno managementem čím dál tím více různých povinností a 

pravomocí, které samotný management jiţ nemohl vzhledem k zvětšující se velikosti podniku 

sám zvládnout.  

V 19. století se interní audit dostal i přes oceán do Spojených států amerických. Toto 

územní rozšíření interního auditu bylo zapříčiněno britskými investicemi do amerických 

podniků. Jelikoţ tyto investice nebyly malých částek, chtěli si je proto Britové ohlídat 

prostřednictvím nezávislé kontroly a do USA z Británie tedy vyslali interní auditory. Tito 

odborníci přinesli celou řadu metod interního auditu, které se zde trochu pozměnily a 

následně se zde i usadily. 

Na počátku 20. století bylo základní náplní činnosti interních auditorů odhalování 

podvodů a prevence proti nim. Postupem času začal management podniků vyuţívat sluţby 

interních auditorů také k tomu, aby hodnotili efektivnost a účinnost jednotlivých obchodních 

operací, rozpoznávali a prověřovali nákladovost návrhů a také k dalším činnostem, jejímţ 

prostřednictvím mohl management snadněji a hospodárněji naplňovat podnikatelské cíle. 

V letech 1933 a 1934 byly v USA přijaty zákony, které významně pozměnily situaci 

na burze cenných papírů. Tyto zákony způsobily, ţe byly kladeny větší nároky na přesnost 

finančních informací a to znamenalo, ţe se zvýšila i odpovědnost podnikového managementu. 

Došlo tedy i ke změně samotné role interních auditorů, kteří se kromě původní činnosti, která 

spočívala v odhalování a prevenci podvodů, museli zaměřit i na zlepšování obchodních 

operací a také na kontrolu nástrojů, které regulovali účetní a finanční informace. 

Interní audit se stal samostatnou disciplínou a to hlavně díky dvěma událostem, které 

se uskutečnily v roce 1941. V tomto roce byla jednak vydána kniha Internal Auditing, jejímţ 

autorem je Victor Z. Brink, kterou lze povaţovat za první publikaci, která se komplexněji 

zabývá problematikou interního auditu, a také byl v New Yorku zaloţen Institut interních 

auditorů (IIA). Od tohoto roku rostla významnost a také samotné postavení interního auditu, 

které si našlo místo hned vedle nejvyšší řídící úrovně a jehoţ cílem je stát se spolehlivým a 

důvěryhodným nástrojem vedení podniku pro to, aby bylo dosaţeno efektivnosti řízení. 

V České republice se interní audit prosadil se značným zpoţděním, kdy v roce 1995 byl 

zaloţen Český institut interních auditorů.  

Institut interních auditorů byl zpočátku zaměřen hlavně na oblast účetnictví a financí, 

postupem času se ale toto zaměření rozšířilo i o další důleţité funkce, které v dnešní době 

vykonávají interní auditoři. 
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Například v roce 1977 Americký kongres schválil zákon o praktikách zahraniční 

korupce (FCPA), který dle Gallowaye (2002, s. 23) „rozšířil zaměření interního auditu o 

vyhodnocování celkového procesu a systém vnitřních účetních mechanismů a dále o to, jak je 

tento systém efektivní.“ Interní auditoři se tak spíše neţ účetními zůstatky začali zabývat 

systémem vnitřní kontroly. 

Dále v roce 1992 byla vydána zpráva COSO (Comittee of Sponzoring Organizations 

of the Treadway Commission), která ještě více rozšířila zaměření činnosti interních auditorů. 

Toto rozšíření se týkalo toho, ţe interní auditoři se mají kromě tradičních účetních kontrolních 

mechanismů věnovat také neformálním řídícím a kontrolním činnostem, které zahrnují 

například kontrolu efektivnosti komunikace v rámci organizace, jestli jsou správně určovány 

podnikatelské cíle a zda jsou také monitorována moţná rizika. 

Interním auditorům se podařilo vybudovat profesi, která je uznávaná jako důleţitá 

součást kvalitního a efektivního řízení a její význam neustále roste, protoţe je schopna 

předávat jednotlivým vedoucím pracovníkům kvalitní, profesionální a hlavně velice potřebné 

informace, které jsou velmi důleţitým východiskem pro řídící proces. 

V minulosti se interní audit zabýval hlavně účetní a finanční problematikou, 

v současné době je jeho zaměření širší a obsahuje celou řadu činností ohledně provozu a také 

poskytuje konzultační a ujišťovací sluţby. Vývoj této disciplíny za posledních 100 let je 

přibliţně uveden v obrázku 2.1. 

Krádeţ, 

Podvod 

Efektivita, 

účinnost 

Finanční 

výkaznictví 

Vnitřní řídící 

a kontrolní 

systém 

Etika 

Směr 

podnikání 

Rizika, 

správa a 

řízení 

podniku 

2000 1990 1980 1970 1960 1950 1900 

 

Zdroj: KAFKA, Tomáš. Průvodce pro interní audit a risk management. 1. vyd. Praha: C. H. 

Beck, 2009. s. 11. ISBN 978-80-7400-121-5. 

Obr. 2.1 Etapy vývoje interního auditu 
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Vývoj v oblasti auditu se jistě ještě nezastavil a v dalších letech se bude určitě stále 

více modernizovat, harmonizovat a rozvíjet, protoţe podnikání se stále více globalizuje, coţ 

způsobuje také růst rizika, kterému chtějí jak investoři, tak majitele předcházet, nebo být o 

něm alespoň v předstihu informováni. 

 

2.2 Srovnání tradičního a moderního pojetí auditu 

Vzhledem k velmi dlouhému vývoji interního auditu, je jasné ţe tradiční pojetí této 

disciplíny se značně odlišuje od moderního interního auditu. Vzájemné srovnání těchto dvou 

pojetí je zobrazeno v tabulce 2.1. 

 

 POJETÍ INTERNÍHO AUDITU 

 Tradiční Moderní 

AUTORITA Formální Neformální 

ZDROJ AUTORITY Podnikové předpisy Osobní schopnosti a zkušenosti 

ZAMĚŘENÍ Auditní Podnikatelské 

ZALOŽENÉ Na činnostech Na procesech 

USILOVÁNÍ O Víceleté pokrytí auditem Kontinuální pokrytí rizika 

PŘEVAHA Hledisko finančního účetnictví Zákaznické hledisko 

OSOBNÍ PERSPEKTIVA Kariérní auditor Moţnost zastávání manaţerských pozic 

. 

Zdroj: DVOŘÁČEK, Jiří. Interní audit a kontrola. 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2003. s. 8. 

ISBN 80-7179-805-3. 

Tab. 2.1 Pojetí interního auditu 

 

Z tabulky 2.1 vyplývá, ţe moderní interní audit má fungovat jako poradní orgán pro 

vedení organizace, jehoţ primárním cílem je zajistit dosaţení maximální efektivnosti. Tento 

hlavní cíl interní audit dosahuje za pomoci toho, ţe hledá co nejvhodnější strategie, postupy a 

metody pro jednotlivé činnosti v dané organizaci, které se posléze také v organizaci uplatní. 

Interní auditoři v moderním pojetí si svou autoritu vybudovali spíše neformální cestou a to na 

základě svých znalostí, dovedností, schopností a zkušeností. Pokud tito interní auditoři objeví 

určitý problém, snaţí se ho odstranit prostřednictvím svých doporučení odpovědnému orgánu.  

Tradiční interní audit je spíše spojen s opravdovým kontrolováním a dozorováním, 

kdy interní auditor vystupuje jako „policajt“, který si svou autoritu prosazuje prostřednictvím 

podnikových předpisů – tedy cestou ryze formální.  Pokud se objeví problém v organizaci, tak 
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tradiční interní audit bude vzniklou situaci nejspíše řešit určitým nátlakem. Od tohoto pojetí 

se jiţ upustilo, protoţe sebou neslo celou řadu komplikací a to například, ţe nebyly jasně 

stanoveny činnosti, které mají interní auditoři vykonávat. Bylo tedy poněkud sloţité určit, zda 

má interní auditor pouze kontrolovat, nebo se podílet i na jiných řídících mechanismech. Také 

toto byl jeden z důvodů, proč v roce 1999 byla vytvořena nová definice interního auditu, která 

je uvedena v následující kapitole 2.3 Definice interního auditu. 

 

2.3 Definice interního auditu  

Velice často dochází k záměně mezi interním auditem a kontrolou. Tyto pojmy však 

označují značně odlišné činnosti. Interní audit poskytuje vedení určitá doporučení, která 

vedou ke zkvalitnění vnitřního kontrolního systému. Kontrola ţádná taková doporučení 

vedení nepředkládá, jejím cílem je pouze odhalit odchylky od plánovaného stavu.  Interní 

audit by proto do jisté míry měl být synonymem objektivního a účinného nástroje, díky 

kterému dochází nejen ke zvýšení kvality řízení, ale také ke zdokonalení procesů 

probíhajících v dané organizaci.  

Pojem interní audit (jak jiţ bylo zmíněno v kapitole o historii interního auditu) lze 

tedy v latině chápat jako slyšení či poslouchání, nebo také jako dozvídání se. Z latiny je 

moţné dále audit přeloţit jako naslouchání, coţ v dnešní době asi nejlépe vystihuje podstatu 

funkce interních auditorů, kteří by měli obezřetně naslouchat tomu, co od nich očekávají 

jejich nadřízení a management a aby v nepříznivých situacích prokázali, ţe jsou 

profesionálové na správném místě.  

V dřívějších letech nebyla definice interního auditu jasně a jednotně daná. Vznik 

definice interního auditu se datuje aţ do 20. století, kdy v roce 1999 byla schválena definice 

interního auditu, která byla vytvořena jako důsledek revize přiměřenosti dosavadních 

standardů a směrnic, které byly vytvořeny pro praxi interních auditorů. Tuto revizi provedla 

Pracovní skupina ke směrnicím zvláštního výboru Mezinárodního institutu interních auditorů. 

Na základě doporučení této Pracovní skupiny, byla Správní radou Mezinárodního institutu 

interních auditorů schválená následující definice. Dle Bačové a Šenfelda (2011, s. 7) „interní 

audit je nezávislá, objektivně ujišťovací a poradenská činnost zaměřená na přidávání hodnoty 

a zdokonalování procesů v organizaci. Interní audit pomáhá organizaci dosahovat jejích cílů 

tím, ţe přináší systematický metodický přístup k hodnocení a zlepšování účinnosti systému 

řízení rizik, řídicích a kontrolních procesů a řízení a správy organizace.“ 
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Tato definice je na první pohled celkem sloţitá a skládá se z různých faktorů 

ovlivňujících činnost interních auditorů. Pro lepší pochopení je proto vhodné tuto definici 

rozčlenit na dílčí prvky, které budou lépe vysvětlitelné a pochopitelné. 

V definici je uvedeno, ţe interní audit je nezávislá činnost. Tato nezávislost je 

důleţitá pro to, aby interní auditor mohl poskytovat spolehlivé, nestranné, nezaujaté a 

objektivní informace. Nestrannost zajišťuje vedení organizace, kdy v organizační struktuře by 

měl být vedoucí interního auditu přímo podřízený vedoucímu organu.  

Další částí definice je objektivita, ze které vyplývá, ţe interní auditor by se neměl 

nechat ovlivnit názorem jiných osob. Jeho úsudek by měl odpovídat jen jeho vlastnímu 

kvalifikovanému názoru.  

Činnost interních auditorů plní také funkci ujišťovací, která spočívá v tom, ţe interní 

auditoři si v průběhu své práce tvoří celou mnoţinu objektivních informací, kterou pak 

předávají vedení organizace. Díky těmto informacím si vedení dokáţe udělat souhrnný a 

podrobný obraz o probíhajících procesech v organizaci, dokáţe odhalit potenciální rizika i 

příleţitosti a ujistí se tak o správnosti zvolené hospodářské politiky, metody řízení a dalších 

důleţitých řídících postupech uplatňovaných v dané organizaci. Ujišťovací funkce interních 

auditorů je zobrazena v obrázku 2.2. 

 

 

Zdroj: DVOŘÁČEK, Jiří. Audit podniku a jeho operací. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2005. 

s.13. ISBN 80-7179-809-6. 

Obr. 2.2 Ujišťovací funkce interního auditu 

 

Interní auditoři se také podílí na konzultační činnosti. Tuto aktivitu lze také nazvat 

poradenskou činností, coţ znamená, ţe tito odborní pracovníci poskytují organizaci 

kvalifikované rady, které jsou velmi důleţité pro včasnou identifikaci rizika. Interní audit 

Třetí strana

Manaţer příslušné 
operace

Interní auditor jako 
konzultant
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nemá za úkol pouze odhalovat chyby v systému, ale má také navrhnout, jak tyto problémové 

situace překlenout a jak se jim v budoucích obdobích vyhnout. Konzultační funkci interního 

auditora je popsána obrázkem 2.3.  

 

Zdroj: DVOŘÁČEK, Jiří. Audit podniku a jeho operací. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2005. 

s.13. ISBN 80-7179-809-6. 

Obr. 2.3 Konzultantská funkce interního auditu 

  

Činnost interních auditorů je dále zaměřena na přidávání hodnoty, která představuje 

uţitek a je tedy proto velmi důleţitá nejen pro vlastníky organizace, ale i ostatní 

zainteresované strany a samozřejmě také pro zákazníky a klienty této organizace. 

Zainteresovanými stranami mohou být například zřizovatelé dané organizace, sponzoři či 

dárci, dále jsou to investoři. Účelem existence jednotlivých organizací je právě vytváření této 

přidané hodnoty. Díky interním auditorům, kteří se zabývají pochopením a zhodnocením 

rizika, je mnohem jednodušší na základě jejich doporučení, konzultací a auditorských zpráv 

proniknout do jednotlivých operací a procesů, které se uskutečňují v organizaci a zajistit tím 

tak vhodnější řízení a rozhodování. 

Součástí práce interních auditorů je také zdokonalování jednotlivých procesů 

v organizaci. Tato jejich funkce je velmi důleţitá, a to z toho důvodu, ţe i kdyby měla 

organizace zvolený sebelepší cíl, ale pouţila by k jeho dosaţení ne příliš vhodný postup 

procesu, tak tento cíl sice nejspíš dosáhne, ale nebude to tak efektivní, jako kdyby tento 

zvolený cíl organizace dosáhla, prostřednictvím vhodného řízení procesu, které by bylo 

v dané situaci nejlepší a nejvíce efektivní. Interní auditoři slouţí tedy také k tomu, aby 

pomohli nalézt co nejlepší a nejefektivnější postup, díky kterému bude hospodárně a 

efektivně dosaţeno zvoleného cíle. 

Interní audit má také za úkol pomáhat organizaci v dosahování jejich cílů. Tuto 

úlohu plní pracovníci interního auditu hlavně tím, ţe zkoumají záměry organizace a také 

způsoby, prostřednictvím kterých mají být cíle organizace naplněny. 

Interní auditor 
jako konzultant

Manaţer příslušné 
operace
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Ve výše uvedené definici je zmíněn i systém řízení rizik, který spočívá 

v rozeznávání, identifikaci a také v hodnocení potencionálních situací, které mohou být 

z hlediska dosahování cílů organizace rizikové. Součástí činnosti těchto odborných 

pracovníků je kromě odhalování rizikových situací, také odhad a hodnocení dopadu těchto 

potencionálních rizik. Interní auditoři zahrnují zjištěné podrobné informace o moţných 

rizicích do svých auditorských zpráv. 

S řízením rizik je také spojen kontrolní systém, jehoţ součástí jsou takové kontrolní a 

řídící procesy, které zkoumají, zda se potencionální riziko nachází v přípustných hranicích, 

stanovených systémem řízení rizik. Interní auditoři tedy kontrolují a vyhodnocují vnitřní 

kontrolní systém, jehoţ správné fungování je nezbytné pro efektivní řízení. 

V definici je také zmínka o správě a řízení organizace, kterou pouţívají vedoucí 

orgány organizace pro zajištění dosahování stanovených cílů. 

Interní auditoři poskytují vedení organizace všechny výše uvedené informace 

prostřednictvím konzultací, různých doporučení a také v podobě auditorských zpráv. 

Z definice je tedy patrné, ţe interní audit je také úzce spjat s risk managementem a 

jejich vztah je zobrazen obrázkem 2.4. 

 

 

Zdroj: KAFKA, Tomáš. Průvodce pro interní audit a risk management. 1. vyd. Praha: C. H. 

Beck, 2009. s. 6. ISBN 978-80-7400-121-5. 

Obr. 2.4 Vztah mezi interním auditem a risk managementem uvnitř organizace 

 

 Z výše uvedeného je zřejmé, ţe interní audit je tedy nezávislá funkce, která je 

zřízena uvnitř organizace a jejímţ cílem je poskytnout této organizaci takové sluţby, které 
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spočívají ve vyhodnocování a zkoumání činnosti této organizace. Dále má interní audit za 

úkol napomáhat členům organizace tak, aby bylo dosaţeno efektivnosti v plnění stanovených 

cílů. Tuto svou funkci vykonává interní audit prostřednictvím různých analýz a hodnocení a 

výsledky těchto analýz poskytuje vedení organizace prostřednictvím jiţ zmíněných 

doporučení, konzultací nebo zpráv interních auditorů. V oblasti interního auditu je také velmi 

důleţité, aby došlo k podpoře kontrolní činnosti v rozumných mezních nákladech. 

Mezi další oblasti, kterými se interní audit zabývá, patří například, výkonnostní 

řízení, etika, organizační cíle či hodnoty ve společnosti a jiné. 

Interní auditoři by měli tedy odhalovat potenciální hrozby a naopak upozornit na 

moţné příleţitosti ke změnám a jejich činnost by měla vést k zlepšení té oblasti, ve které 

provádějí svou auditorskou činnost.  Pokud interní audit funguje správně, to znamená, ţe je 

prováděn objektivními a nezávislými profesionály, kteří mají potřebné znalosti a dovednosti, 

a kteří mají schopnost porozumět jednotlivým procesům uvnitř dané organizace, přináší 

společnosti uţitek, který se projevuje zvýšením efektivnosti činnosti organizace. 

 

2.3.1 Cíle interního auditu 

Interní audit můţe mít celou řadu různých cílů, které se budou odvíjet podle 

konkrétní charakteristiky kaţdé účetní jednotky individuálně. Cíle interního auditu totiţ závisí 

na velikosti a také typu a struktuře dané organizace a také se odvíjí od konkrétních poţadavků 

vedení.  

Obecně lze ale říci, ţe primárním cílem kaţdého interního auditu je zjištění 

objektivních informací, které zobrazují skutečný stav auditované situace. Interní audit se snaţí 

zjistit, zda prováděné činnosti jsou uskutečňovány efektivně, jestli jsou tyto aktivity 

odůvodněné a zda výsledky těchto činností jsou v souladu s plány a strategií dané organizace. 

Interní audit také zajišťuje nezávislou zpětnou vazbu pro vedení organizace. Mezi jeho cíle 

patří i pomoc dané organizaci – a to jak managementu, tak samotným pracovníkům. 

Cílem interního auditu však není provádět sankční opatření, protoţe interní audit 

vychází z názoru, ţe sankce většinou nepomohou ke zlepšení neţádoucího stavu, ale naopak 

velmi často vedou ke snaze tento stav skrýt tak, aby se buď na něho vůbec nepřišlo, nebo aby 

vypadal co moţná nejlépe. Cílem interního auditu také není zastrašit zaměstnance dané 

organizace.  
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2.4 Členění auditu 

Jedním z nejznámějších druhů auditu je samozřejmě audit finanční, který je zároveň i 

nejstarším. Jeho výsledky jsou velmi důleţité jak pro vlastníky, tak i pro případné akcionáře 

či jiné zájmové skupiny. Tento typ auditu je znám také pod pojmy audit účetních výkazů či 

audit účetní závěrky.  

Audit je ale moţné rozčlenit i podle celé řady dalších méně známých kritérií, kterými 

jsou například vztah auditora k auditovanému subjektu, časové hledisko, časové určení 

vzhledem k auditované činnosti, rozsah jeho zaměření, frekvence auditu, legislativa, jeho 

plánovanost, nebo také předmět jeho zkoumání. 

a) Členění auditu dle vztahu auditora k auditované společnosti 

Jedná se o základní a asi také nejznámější členění. U tohoto způsobu rozčlenění se 

mohou vyskytnout dvě varianty a to, ţe buď je auditor osobou zcela nezávislou na dané 

společnosti, pak se jedná o audit externí, nebo je auditor zaměstnancem dané společnosti a 

pak mluvíme o auditu interním. Podrobnější srovnání těchto dvou druhů auditu je uvedeno 

v následující kapitole 2.4.2 Srovnání externího a interního auditu. 

b) Členění auditu dle časového hlediska  

Z tohoto hlediska se můţe jednat buď o audit průběţný, nebo audit roční. Jak jiţ 

z názvu vyplývá, audit průběţný se provádí v rámci sledovaného období průběţně, kdeţto 

audit roční se provádí jednorázově za daný rok. 

c) Členění auditu dle jeho časového určení vzhledem k auditované činnosti 

Důleţitým faktorem je také časové určení auditu vzhledem k auditované činnosti. 

S ohledem na tuto časovou determinaci se audit dělí na audit následný a audit předběţný. 

Předběţný audit se provádí před danou auditovanou činností či transakcí a k následnému 

auditu dochází aţ po jejím uskutečnění. 

d) Členění auditu dle rozsahu jeho zaměření 

Audit lze z tohoto pohledu rozdělit na audit selektivní, který se zabývá pouze určitou 

vybranou oblastí a audit komplexní, zabývající se danou problematikou nebo danou 

organizací jako celkem.  
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e) Členění auditu dle jeho frekvence 

Všechny výše zmíněné audity mohou být prováděny buď opakovaně, nebo 

jednorázově. Dle jeho frekvence členíme audit na jednorázový a opakovaný, který je 

prováděn pro danou organizaci několikrát.  

f) Členění auditu z hlediska legislativy 

Důleţitým kritériem pro rozdělení auditu je také jeho povinnost. Audit můţe být buď 

nepovinný, povinný nebo povinný za splnění určitých podmínek, které jsou dány konkrétními 

právními předpisy. 

g) Členění auditu dle jeho plánovanosti 

Audity můţeme rozčlenit i na audit plánovaný, který vedení organizace spolu s  

auditory naplánuje předem a dále audit neplánovaný, který je zařazen pouze operativně, 

v případě, pokud se zjistí dříve nepředpokládané riziko nebo jiné závaţné problémy, které 

způsobí, ţe je potřeba provést neplánovaný mimořádný audit. 

h) Členění auditu dle jeho předmětu zkoumání 

Z tohoto hlediska rozdělujeme audity podle oblasti, na kterou se konkrétně zaměřují. 

Můţe se jednat například o environmentální audit, audit jakosti systému, audit kvality 

výrobků, audit bezpečnosti procesů, marketingový audit, legislativní audit, energetický audit, 

výkonnostní audit, informační audit, strategický audit a mnoho dalších. Tyto druhy auditu 

jsou velice významné pro management, protoţe dokáţou výrazně ovlivnit postavení 

organizace na konkurenčním trhu.  

 

Kromě výše uvedeného obecného členění auditu, které se uplatňuje zejména u 

podnikatelských subjektů, existuje i další členění, které se týká konkrétně interního auditu ve 

veřejné správě. Toto rozdělení interního auditu upravuje zákon č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě. Dle § 28 odst. 4  tohoto zákona „interní audit zahrnuje zejména 

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

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

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

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

veřejných prostředků, 

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

účelnost operací i přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému.“ 
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2.4.1 Srovnání externího a interního auditu 

Externí audit 

Externí audit je činnost, kterou provádí externí auditor nebo auditorská firma. Pro 

rozhodování investorů je velmi důleţitým kritériem výsledek tohoto druhu auditu. Primárním 

cílem externího auditu je totiţ zajistit vyšší důvěryhodnost a spolehlivost informací 

obsaţených v účetních výkazech, které jsou následně předkládány jejich uţivatelům. Externí 

audit tudíţ představuje určité vodítko pro investory, kteří se díky němu mohou rozhodnout 

pro nejvhodnější investici. Audit je tedy třístranný vztah mezi danou kontrolovanou 

společností, auditorem a také uţivateli výsledku auditu. 

Úkolem tohoto druhu auditu je poskytnout investorům takové účetní výkazy, které 

nebudou zkreslovat finanční situaci podniku, budou spolehlivé, úplné, důvěryhodné a přesné. 

Výsledkem činnosti externích auditorů je výrok auditora, který zobrazuje nezávislý názor 

externích auditorů na auditovanou účetní závěrku.  

Definic externího auditu je celá řada. Například dle Hakalové (2010, s. 81) „auditor 

ověřuje, zda údaje uvedené v účetních výkazech věrně zobrazují stav majetku a závazků, 

finanční situaci a výsledek hospodaření společnosti v souladu s pravidly předepsanými 

českými nebo jinými účetními předpisy, často s Mezinárodními účetními standardy.“ 

Z této definice je patrné, ţe činnost externích auditorů se zaměřuje především na 

minulost, to znamená, ţe externí audit vyhodnocuje, zda v minulosti uskutečněné situace jsou 

správně a věrohodně obsaţeny v kontrolovaných účetních výkazech. 

Důleţitým rysem externího auditora je, ţe musí být nezávislý na té společnosti, ve 

které bude provádět audit účetní závěrky. Nezávislost znamená, ţe osoba, která bude provádět 

externí audit, nesmí mít ţádný střet zájmu s danou společností. Můţe se například jednat o to, 

ţe externí auditor nesmí být ve společnosti akcionářem ani manaţerem, a také se nesmí jednat 

o osobu, která má s danou společnosti jakýkoli příbuzenský vztah. Externí auditor by pak 

v rámci zachování své nezávislosti neměl také poskytovat své auditorské sluţby ani 

společnostem, kterým jiţ poskytuje například sluţby účetnictví či jiné sluţby, nebo také 

pokud dané společnosti poskytuje interní audit nebo poradenství. Tato nezávislost pak můţe 

zaručit to, ţe názor externího auditora na zveřejňované účetní výkazy vyjádřený ve výroku 

auditora bude objektivní.  
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Interní audit 

Cílem interního auditu je zajistit zvýšení efektivnosti a také výkonnosti organizace 

prostřednictvím nezávislého prověřování jednotlivých procesů, které se v této organizaci 

uskutečňují. Na druhé straně cílem externího auditu je přesvědčit investory o stupni 

bezpečnosti či nebezpečnosti vloţených investic do dané auditované společnosti. Sami 

vlastníci však chtějí mít v průběhu celého roku kontrolu nad moţnými riziky. Tento dohled 

nad rizikovými situacemi jiţ během daného období jim dokáţe zajistit právě interní audit, 

který slouţí také jako podpora řízení dané organizace. 

Interní audit se skládá z celé řady analýz, na jejichţ základě jsou interní auditoři 

schopni provést zhodnocení a poté poskytnout svá doporučení.  

Interní audit na rozdíl od auditu externího je prováděn uvnitř dané společnosti přímo 

jejími zaměstnanci. Ve společnosti je proto vytvořen samostatný útvar interního auditu, který 

by měl mít zachovanou svou nezávislost. Podle Dvořáčka (2003, s. 12) jsou „interní auditoři 

nezávislí, jestliţe mohou vykonávat svou práci svobodně a nezávisle. Nezávislost umoţňuje 

interním auditorům vynášet nestranné a nezaujaté soudy, důleţité pro řádné vedení auditů.“ 

Předmět interního auditu se neomezuje pouze na oblast financí a ekonomickou, tento 

druh auditu se můţe zabývat jakýmkoliv procesem uvnitř dané organizace. Jeho předmětem 

mohou být také např. oblasti marketingu, odhalování a prevence podvodů. Interní audit také 

zjišťuje, zda jsou dodrţovány vnitřní směrnice organizace. 

Interní audit se na rozdíl od auditu externího spíše zaměřuje na odhadování 

budoucího vývoje organizace a snaţí se odhalit ty nejlepší moţné způsoby vedení a kontrolní 

mechanismy tak, aby bylo dosaţeno předem stanovených cílů. 

 

I kdyţ se předměty zkoumání interního a externího auditu značně liší, existuje mezi 

těmito disciplínami určitý vztah. Externí i interní auditoři pouţívají ve své praxi stejnou 

metodologii, ale jejich cíle jsou rozdílné. Odlišní jsou od sebe i uţivatelé výstupu.  

Tyto audity jsou vzájemně propojené a díky jejich spolupráci a vzájemné podpoře je 

moţné sníţit náklady a také časovou náročnost na jednotlivé činnosti v rámci auditu. Externí 

audit vyuţívá například informace o rizicích, které byly získány prostřednictvím interního 

auditu, a tyto informace pak vyuţije v počátečních fázích externího auditu účetní závěrky.  

Naopak audit interní se často zahajuje podle výsledků externího auditu, které slouţí vedení 

organizace jako impuls pro provedení této vnitřní kontroly. 
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Podle stupně propojenosti těchto auditů je moţné klasifikovat 4 základní vztahy mezi 

externím a interním auditem (Dvořáček, 2000): 

 vztah partnerství – mezi externím a interním auditem je výrazná spolupráce,  

 vztah integrace – dochází k částečnému splynutí externího a interního auditu, uplatňuje se 

například společný model rizika, 

 vztah koordinace – externí a interní audit jsou sice nezávislé, ale spolupracují spolu a 

dochází zde k propojení v oblasti rizika, 

 vztah koexistence – externí a interní audit existují vedle sebe, ale pracují odděleně. 

Dalším rozdílem mezi externím a interním auditem je skutečnost, ţe auditorská 

zpráva, která je zpracovávána externími auditory, je veřejně přístupná, protoţe je ukládaná do 

sbírky listin obchodního rejstříku. Výstup interních auditorů není veřejně přístupný a slouţí 

výhradně pouze pro potřeby vedení organizace. 

Externí audit je povinný u těch organizací, které splní podmínky stanovené právními 

předpisy. Interní audit je ve většině organizací zcela dobrovolný. Povinný je pouze ve veřejné 

správě a v bankách. Ostatní organizace jiţ ale pochopily roli a důleţitost interního auditu, a 

proto celá řada z nich si svůj útvar interního auditu také zřídila.  

2.5 Právní úprava interního auditu v České republice 

Během vývoje interního auditu se vytvořila celá řada oblastí, kterými se interní audit 

můţe zabývat, ale i přesto zásady, kterými se skoro všechny specializace interního auditu řídí, 

jsou vesměs totoţné. Navzdory tomu, ţe mezi zásadami jednotlivých specializací interního 

auditu nejsou výrazné odlišnosti, je nutné, vzhledem k tomu, ţe existuje mezi uţivateli a 

poskytovateli informací informační disproporce, oblast interního auditu určitým způsobem 

ošetřit. Avšak problematika interního auditu není komplexně ošetřena ţádným zákonem ani 

v České republice ani ve světě.  

V České republice je problematika interního auditu upravena více způsoby. Jedním 

ze způsobů jsou Standardy pro profesionální praxi interního auditu (dále také jako standardy), 

které na základě standardů, které vydává Mezinárodní institut interních auditorů, vydává pro 

Českou republiku Český institut interních auditorů. Standardy se zaměřují na samotnou 

profesi interních auditorů. Institut interních auditorů vydává také Rámec profesionální praxe 

interního auditu, Etický kodex a různá Doporučení pro praxi či Rozvojové a praktické 

pomůcky, které mají pomoci interním auditorům.  
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Dalším způsobem je částečná úprava interního auditu prostřednictvím právních 

předpisů České republiky. Oblast interního auditu bývá také ošetřena prostřednictvím 

metodických pokynů, které vydává Ministerstvo financí České republiky. 

V této kapitole budou uvedeny základní právní předpisy, které upravují oblast 

interního auditu v České republice. Z legislativy České republiky je nutné zmínit zejména 

zákon č. 320/2001 SB., o finanční kontrole ve veřejné správě a také zákon č. 21/1991 Sb., o 

bankách. Kapitola obsahuje také stručné informace o Standardech pro profesionální praxi 

interního auditu a o Etickém kodexu. 

 

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

V České republice se interní audit začíná uplatňovat s určitým časovým zpoţděním. 

V roce 1995, byl v České republice zaloţen Český institut interních auditorů. Značný rozvoj 

interního auditu nastává zejména aţ díky reformě ve veřejné správě a přijetím zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě (dále také jako zákon o finanční 

kontrole), který zavádí interní audit ve veřejné správě. 

Před tím, neţ vstoupila Česká republika do Evropské unie, musela splnit celou řadu 

vstupních procesů, které mimo jiné obsahovaly i poţadavek Komise, aby byla zavedena 

jednotná kontrola veřejných prostředků. Bylo nutné provést rozsáhlou reformu veřejné 

správy, jejíţ součástí bylo i přijetí zákona o finanční kontrole. Cílem tohoto právního předpisu 

je zajistit jednotnou finanční kontrolu veřejných prostředků, díky které bude zabezpečena 

vyšší ochrana finančních zájmů Evropské unie, která je pro její fungování nepostradatelná. 

Zákon o finanční kontrole, aby zajistil ochranu finančních zájmu Evropské unie, obsahuje 

principy hospodárného, efektivního a účelného vyuţívání finančních prostředků ve veřejné 

správě. 

To, ţe v České republice nebyla před přijetím tohoto zákona adekvátní kontrola 

veřejných financí, která by odpovídala poţadavkům Evropské unie, dokazuje i důvodová 

zpráva k vládnímu návrhu tohoto zákona. 

Zákon o finanční kontrole, vstoupil v platnost 1. ledna 2002. K tomuto zákonu byla 

později vytvořena i prováděcí vyhláška č. 416/2004 Sb., ve které jsou uvedeny podrobnosti o 

kontrolních postupech ve veřejné správě. 

Hlavním cílem finanční kontroly je zjištění, zda při hospodaření s veřejnými 

prostředky dochází k dodrţování souvisejících právních předpisů a také se kontroluje 

zabezpečení veřejných prostředků. Dále finanční kontrola prověřuje včasnost informování 

vedoucích orgánů veřejné správy a také zjišťuje, zda veřejná správa provádí svůj výkon 
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hospodárně, účelně a efektivně. Konkrétní vymezení hlavních cílů finanční kontroly je 

uvedeno v § 4 zákona o finanční kontrole.  

Finanční kontrola dle § 3 odst. 1 zákona o finanční kontrole „vykonávaná podle 

tohoto zákona je součástí systému finančního řízení zabezpečujícího hospodaření s veřejnými 

prostředky. Tvoří ji 

a) systém finanční kontroly vykonávané kontrolními orgány podle § 7 a 11, 

b) systém finanční kontroly vykonávané podle mezinárodních smluv podle § 24, 

c) vnitřní kontrolní systém v orgánech veřejné správy podle § 25 a 31.“ 

Samotný interní audit je pak v tomto zákoně upraven v §28 aţ 31, které se zabývají 

funkční nezávislostí interního auditu, postavením útvaru interního auditu, plánováním 

interního auditu a podáváním zpráv tohoto útvaru vedoucímu orgánu veřejné správy. 

 

Zákon č. 21/1991 Sb., o bankách 

Tento zákon obsahuje ustanovení o řídícím a kontrolním systému banky, kdy podle  

§ 8b odst. 6 tohoto zákona jsou banky povinny mít zřízený systém vnitřní kontroly, který 

musí obsahovat vnitřní audit. Tento útvar zejména zkoumá, zda je řídící a kontrolní systém 

banky funkční a také, jestli banka dodrţuje zásady obezřetného podnikání. Pokud útvar 

vnitřního auditu banky zjistí nějaké pochybnosti, které by mohly ohrozit její hospodaření, je 

povinností vedoucího tohoto útvaru tyto skutečnosti oznámit statutárnímu orgánu banky.  

 

Standardy pro profesionální praxi interního auditu 

Pro zajištění poţadovaného poslání interního auditu je nutné zabezpečit, aby byl 

plněn v souladu se Standardy pro profesionální praxi interního auditu.  

Pokud nastane situace, kdy národní právní úprava nepovoluje plnění standardů 

v celém rozsahu, je potřeba dodrţet alespoň ty standardy, které nejsou v rozporu s touto 

právní úpravou a o tomto postupu je potřeba náleţitě informovat (Ţiţka, 2007). 

Tyto standardy vydává Institut interních auditorů a pro Českou republiku je 

z originálu překládá Český institut interních auditorů.  Mezinárodní standardy jsou sloţeny ze 

Základních standardů (Attribute Standards), Standardů pro výkon interního auditu 

(Performance Standards) a Prováděcích standardů (Implementations Standards). 

Základní poţadavky na interní auditory jsou uvedeny v Základních standardech, 

které tvoří řadu 1000, ve Standardech pro výkon interního auditu je obsaţena podstata 

interního auditu a tyto standardy představují řadu 2000. Prováděcí standardy konkretizují 

http://i.iinfo.cz/urs-att/p_320-01-114820181806405.htm#� 7
http://i.iinfo.cz/urs-att/p_320-01-114820181806405.htm#� 24
http://i.iinfo.cz/urs-att/p_320-01-114820181806405.htm#� 25
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jednotlivé poţadavky obsaţené jak v Základních standardech, tak Standardech pro výkon 

interního auditu (Ţiţka, 2007). 

Jednotlivé standardy jsou buď povinné, nebo u některých standardů záleţí na 

organizaci, zda se bude dle daného standardu řídit. Tato povinnost či dobrovolnost vyplývá ze 

samotného textu standardu. Podle Bačové a Šenfelda (2011, s. 37) „standardy pouţívají slovo 

„muset“ pro stanovení nepodmíněného poţadavku a slovo „měl by“ tam, kde je očekáván 

soulad, vyjma případů, kdy při pouţití profesního úsudku dané okolnosti zdůvodňují 

odchylku.“ 

Standardy se neustále vyvíjejí a mění. Tento nepřetrţitý proces zahrnuje nejen 

vytváření nových standardů, ale i kontrolu těch stávajících. Před tím, neţ je kterýkoliv 

standard vydán, je nutné, aby jej Rada pro standardy interního auditu (Internal Audit 

Standards Board) řádně prodiskutovala. Nepostradatelnou součástí tohoto procesu je také 

podstoupení daného standardu i připomínkovému řízení, které je mezinárodní. 

Přehled těchto standardů je uveden v příloze č. 1. 

 

Etický kodex 

Etický kodex obsahuje základní pravidla a principy chování interního auditora, díky 

kterým můţe být v profesi interního auditu zdokonalována její etická kultura. Tato pravidla 

jsou sepsána proto, ţe pracovníkům interního auditu jsou svěřeny jednak určité pravomoci, 

ale také se k nim dostane celá řada velmi citlivých informací ohledně řízení organizace a také 

její správy. Z tohoto důvodu se od interních auditorů očekává, ţe se budou chovat tak, aby 

nedošlo k zneuţití těchto citlivých informací. Dle Bačové a Šenfelda (2011, s. 15) Etický 

kodex „popisuje minimální poţadavky kladené na postoje a modely chování, nestanovuje však 

konkrétní poţadované činnosti.“ 

Pokud by došlo ze strany interního auditora k porušení těchto principů chování, nebo 

by se interní auditor choval nevhodně, můţe být proti tomuto internímu auditorovi zahájeno 

disciplinární řízení. 

Etický kodex se skládá ze dvou hlavních částí, které obsahují Základní zásady a 

Pravidla jednání. 

Základní zásady, které musí interní auditoři dodrţovat, tvoří: 

 integrita (integrity) - díky ní je vytvářená důvěra,  

 objektivita (objectivity) – interní auditoři musí prokázat svou profesionální 

objektivitu, tzn. ukázat, ţe ve svých analýzách a hodnoceních nebyly 

ovlivněny vlastními zájmy či zájmy jiných, 
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 důvěrnost (confidentiality) – informace, které interní auditoři získají 

v průběhu své činnosti, neposkytují bez souhlasu dále jiným osobám a 

respektují tak vlastnictví těchto informací, 

 kompetentnost (competency) – v průběhu interního auditu interní auditoři 

vyuţívají své profesionální dovednosti, zkušenosti a vědomosti 

(Ţiţka, 2007). 

Pravidla jednání jsou pak tyto základní zásady, které jsou podrobněji rozpracovány 

do určitých aktivit, které budou, či nebudou interní auditoři v rámci své činnosti vykonávat. 

Například na základě zásady integrity si vedoucí pracovníci mohou vytvořit důvěru 

vůči interním auditorům. Z této zásady pak vyplývají určitá pravidla jednání, která ve své 

publikace popisují Bačová a Šenfeld (2011, s. 33) „interní auditoři: 

1.1. Budou vykonávat svoji práci čestně, s náleţitou péčí a odpovědně. 

1.2. Budou dodrţovat zákony a budou poskytovat informace, které jsou 

vyţadovány ze zákona nebo profesí interního auditu. 

1.3. Nebudou se vědomě zapojovat do jakýchkoli nezákonných aktivit nebo se 

zúčastňovat činností, které by diskreditovaly profesi interního auditu nebo 

organizaci. 

1.4. Budou respektovat oprávněné zájmy organizace a její etické cíle a přispívat k 

jejich dosaţení.“ 

Další zásady a pravidla chování jsou podrobně vysvětleny v publikaci Jany Bačové a 

Antonína Šenfelda - Mezinárodní rámec profesní praxe interního auditu. 

 

2.6 Interní auditor a auditovaný subjekt 

Na interní auditory jsou vzhledem k rostoucí konkurenci a rychlému vývoji 

ekonomiky kladeny stále větší poţadavky ohledně vzdělání, znalostí a také zkušeností. 

Profesi auditora mohou vykonávat jen ty osoby, které jsou morálně a také odborně způsobilé 

k takovéto činnosti. Dle výše uvedeného musí mít osoba interního auditora určité potřebné 

znalosti, vědomosti a dovednosti, ale také je velmi vhodné, pokud interní auditor disponuje i 

určitými osobnostními vlastnostmi.  

Auditovaný subjekt má v průběhu interního auditu celou řadu práv, ale také určité 

povinnosti., které jsou v této kapitole stručně popsány. 
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Profil osobnosti interního auditora 

To jak by měla vypadat osobnost interního auditora nelze s přesností určit, ale je  

vhodné, pokud interní auditoři splňují alespoň některá z následujících kritérií: 

 dynamická osobnost, 

 osobnost, která ráda a bez problému navazuje společenské vztahy, 

 trpělivost, 

 umění naslouchat, 

 neagresivní povaha, 

 osobnost, která je schopná vytvořit prostředí důvěry, ve kterém nebude problém, aby se 

třetí osoby svěřily, 

 osobnost, která je ochotna cestovat,  

 objektivnost,  

 nezávislost, 

 důvěryhodnost,  

 atd. 

 

Znalosti vedoucího interního auditora  

Činnost interního auditora mohou vykonávat jen osoby, které jsou bezúhonné a jsou 

dle zákona způsobilé, kdy tuto způsobilost je nutné také prokázat. Pro interní auditory 

v oblasti veřejné správy také platí, ţe musí být vysokoškolsky vzděláni. 

 Z výše uvedeného však také vyplývá, ţe vedoucí interního auditu by měli mít jednak 

odborné znalosti ve svém oboru, ale také v oborech, které s interním auditem úzce souvisí. 

Pro kaţdého interního auditora by měla být samozřejmostí znalost standardů interního auditu 

a etického kodexu. Tato profese vyţaduje také neustálé sledování změn postupů v interním 

auditu, a to proto, aby byli interní auditoři schopni pouţít co moţná nejmodernější postupy. 

Musí se také orientovat v nových technologiích, které ke své práci vyuţívají. Velmi vhodná je 

také znalost metod řízení rizik.  

Vedoucí interního auditu musí mít schopnost hodnotit stupeň rizika, jeho úkolem je 

kontrola dodrţování předpisů a také musí například umět doporučit a pouţít jednotlivé 

kontrolní a řídící modely (např. model COSO). 

Důleţitou podmínkou správné činnosti interních auditorů je to, aby tito pracovníci 

vţdy dodrţovali platné právní předpisy a respektovali etické principy interních auditorů. 
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Profesní certifikace 

Pro výkon profese interního auditora není profesní certifikace nutnou podmínkou. 

Tuto činnost leze vykonávat i bez této certifikace. Profesní certifikace je však stále častěji 

poţadována po kandidátech na pozici vedoucího interního auditu. Certifikovaný interní 

auditor (CIA) musí úspěšně vykonat písemnou zkoušku z celé řady oblastí interního auditu. 

Certifikaci interních auditorů vydává Institut interních auditorů.  

 

Povinnosti interního auditora 

Interní auditor má celou řadu povinností. Nezbytnou součástí jeho profese je příprava 

jednotlivých fází interního auditu a také zajištění organizace všech těchto fází interního 

auditu. Na základě analýzy zjištěných výsledků z uskutečněného auditu musí interní auditor 

navrhnout případná nápravná opatření. Interní auditor je povinen zachovat mlčenlivost všech 

informací, které v průběhu auditu získal a o výsledcích auditu můţe jednat pouze s osobami, 

kterých se daný audit týká. Interní auditoři si svou kvalifikaci musí průběţně aktualizovat a 

doplňovat. 

 

Pravomoci interního auditora 

Základní pravomocí kaţdého interního auditora je volný přístup ke všem informacím 

nezbytných k provedení interního auditu. Pokud by konkrétní situace vyţadovala 

kvalifikovaný názor experta, pak je interní auditor povinen tuto osobu přizvat k provádění 

interního auditu. Interní auditoři jsou také oprávnění v odůvodněných případech, jako je 

například nespolupráce, předčasně ukončit celý proces interního auditu. 

 

Povinnosti auditovaného subjektu 

Své povinnosti má nejen interní auditor, ale také samotný auditovaný subjekt, který 

by měl své pracovníky informovat o připravovaném interním auditu. Dále musí tento subjekt 

zajistit, aby nedošlo k ţádným komplikacím během procesu interního auditu a zajistit tak 

hladký průběh činnosti interních auditorů. Auditovaný musí také předloţit veškerou 

dokumentaci, která je pro potřeby interního auditu nezbytná a musí zajistit, aby se interního 

auditu účastnily ty osoby, jejichţ účast je při výkonu interního auditu nutná. Tento subjekt by 

měl také navrhnout moţné způsoby řešení či nápravy nevyhovujícího stavu zjištěného během 

interního auditu. 
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Pravomoci auditovaného subjektu 

Mezi základní pravomoci auditovaného subjektu patří to, ţe musí být tento subjekt 

předem informován o plánovaném interním auditu a má také právo na to, aby mu byl 

zprostředkován harmonogram tohoto interního auditu. Jeho pravomocí je účastnit se průběhu 

interního auditu a také jednání, které se provádí na závěr interního auditu. Pokud auditovaný 

subjekt nesouhlasí se závěrem interního auditu, má právo do 7 dnů od doručení závěrečné 

zprávy podat písemně nesouhlasné stanovisko se závěrem interního auditu. 

 

2.7 Útvar interního auditu 

Povinně zřídit útvar interního auditu musí pouze banky a orgány veřejné správy. 

Dnes si jiţ spousta jiných organizací uvědomuje, jaký je přínos interního auditu. Pokud 

organizace nemá zřízen útvar interního auditu, měla by pravidelně kontrolovat, zda ho 

opravdu nepotřebuje. 

 

Zřízení útvaru interního auditu v organizaci 

Důleţitým rozhodnutím je, jestli v dané organizaci je vhodné vytvořit funkci 

interního auditu. Obecně platí, ţe kaţdá společnost, která je veřejně obchodovaná, by měla 

mít ve své organizační struktuře zařazen i útvar interního auditu a to bez ohledu na velikost 

této společnosti.  Někdy je ale pro společnost méně nákladné a tedy i výhodnější, pokud jí 

sluţby interního auditu poskytuje externí poradenská společnost. V takovém případě 

outsourcingu sluţeb sice dojde ke sníţení nákladů a to proto, ţe není potřeba relativně 

velkého mnoţství financí na provoz vlastního útvaru interního auditu. Na druhou stranu můţe 

dojít ke sníţení efektivnosti funkce interního auditu z toho důvodu, ţe tuto odbornou činnost 

budou provádět sice profesionálové, ale také osoby, které nemají tak dokonalé informace o 

dané společnosti, jako mají její interní zaměstnanci. Mohlo by se zdát, ţe zde splývá role 

externího a interního auditu, protoţe interní audit budou provádět opět externí pracovníci, ale 

i přesto je zde značná diferenciace mezi těmito druhy auditu a to proto, ţe rozdílné oblasti 

jejich zkoumání nadále zůstávají zachovány. Podle Bačové a Šenfelda (2011, s. 3) „je 

důleţité, aby si společnost uvědomila, ţe i kdyţ sluţby interního auditu poskytuje externí 

dodavatel, konečnou odpovědnost za existenci účinného a efektivního interního auditu má 

vţdy samotná společnost.“ 

K rozhodnutí, zda zřídit útvar interního auditu, můţe manaţerům a vlastníkům 

společnosti pomoci následující dotazník. Pokud si na všechny otázky mohou odpovědět 
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kladně, tak nejspíše nebude potřeba v podniku zavádět funkci interního auditu. Pokud některá 

z těchto otázek bude zodpovězena záporně, je zřejmé, ţe manaţeři nebo vlastníci nemají 

všechny potřebné informace a znalosti na to, aby mohli objektivně posoudit například 

potenciální rizikové situace. V takovém případě je jistě vhodnější tuto problémovou oblast 

svěřit do rukou profesionálů a zřídit ve společnosti útvar interního auditu.  

Manaţeři a vlastníci by si tedy měli zkusit odpovědět na otázky, které jsou uvedeny 

v publikaci Rámec profesionální praxe interního auditu - Bačová (2003, s. 1): 

 „Dokáţu v noci spát, aniţ bych neustále musel/a na podniková rizika? 

 Mohu pracovat s klidem, ţe na všechna rizika byla zavedena patřičná opatření? 

 Existuje v podniku nějaký proces nebo funkce, která by byla odpovědná za hodnocení a 

sledování rizik? 

 Dostává se mi ujištění, ţe řídící a kontrolní mechanismy působí, jak bylo naplánováno? 

 Existuje v rámci struktury společnosti důkladný a odpovídající systém linií podřízenosti, 

který umoţňuje zavést adekvátní systém kontroly pro zajištění správného řízení rizik a 

prevence podvodné činnosti? 

 Dostává se mi ujištění, ţe finanční a jiné poskytované informace jsou správné? 

 Provádí se průběţné hodnocení procesů řízení rizik, kontroly a správy a řízení a 

prověřuje se jejich účinnost a efektivnost? 

 Vím, jaká jsou celopodniková rizika a ve kterých oblastech je společnost nejvíce 

zranitelná? 

 Je v podniku zaveden funkční systém na řízení rizik? 

 Je ve společnosti zaveden nějaký vnitřní proces, jehoţ účelem je přinášet přidanou 

hodnotu a zdokonalovat jednotlivé operace? 

 Jsou akcionáři a další zainteresované osoby ve vztahu ke společnosti (stakeholders) 

spolehlivě ujištěny, ţe jejich investice jsou chráněny? 

 Kdybych se nepodílel/a na řízení společnosti nebo na práci jejich orgánů, byl/a bych 

spokojen/a s ujištěním, kterého by se mi dostávalo jako osobě zainteresované na 

společnosti (stakeholders)?“  

To, jestli v dané organizaci bude zřízen útvar interního auditu, závisí především na 

vrcholovém vedení organizace. V kaţdé organizaci je i jiná politika vedení, ze které se 

následně odvíjí postavení interního auditu. Vedení organizace také stanoví základní funkce 

útvaru interního auditu, které jsou značně závislé na plánovaných cílech dané organizace. 
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V útvaru interního auditu by měly pracovat pouze osoby, které jsou tomu řádně 

vyškoleny a mají potřebné znalosti a dovednosti. Personální obsazení útvaru interního auditu 

musí řádně plnit své povinnosti a jeho činnost podléhá kontrole vedení organizace. 

 

2.8  Interní audit a finanční kontrola ve veřejné správě 

Existence interního auditu ve veřejné správě je spojena s poţadavky Evropské 

komise, aby jednotliví kandidáti o finanční prostředky z Evropské unie měli zavedené 

systémy interní kontroly tak, aby byly adekvátní a aby bylo moţno provádět kvalitní kontrolu 

a také řízení těchto poskytnutých finančních prostředků.  

Vedoucí orgánu veřejné správy má povinnost zřídit vnitřní kontrolní systém. Tuto 

povinnost mu ukládá zákon o finanční kontrole v § 25 odst. 1 a 2. Orgány veřejné správy mají 

tedy svůj vlastní vnitřní kontrolní systém, který se na základě poţadavků Evropské komise 

rozčleňuje na dvě části a to na finanční řízení a kontrolu a také na interní audit, jehoţ činnost 

a postavení v orgánu veřejné správy je upraveno v § 28 aţ § 31 zákona o finanční kontrole ve 

veřejné správě. 

Mezi těmito dvěma druhy kontrolního sytému existuje značný rozdíl. Interní audit 

funguje jako organizačně nezávislá jednotka, která zkoumá, zda je finanční řízení a kontrola 

(nebo také řídící kontrola) prováděna efektivně, účinně, ale zároveň přiměřeně. Interní audit 

dále prověřuje na základě konkrétních potřeb i jiné vybrané procesy. Na druhou stranu 

finanční řízení a kontrola je prováděna vedoucími zaměstnanci, kteří mají odpovědnost za 

organizování a řízení této kontroly a také za to, aby byla prováděná účinně a přiměřeně. 

Interní audit musí dle § 28 odst. 1 zákona o finanční kontrole zajišťovat „funkčně 

nezávislý útvar, případně k tomu zvlášť pověřený zaměstnanec, organizačně oddělený od 

řídících výkonných struktur,“ čímţ je zajištěna nezbytná nezávislost interního auditu. 

Interní audit ve veřejné správě podle § 28 odst. 2 zákona o finanční kontrole 

„zjišťuje, zda:  

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

správy dodrţovány, 

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

jsou přijímána odpovídající opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění, 

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

provozní, finanční a jiné informace, 

d) provozní a finanční kritéria podle § 4 jsou plněna, 
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e) zavedený vnitřní kontrolní systém je dostatečně účinný, reaguje včas na změny 

ekonomických, právních, provozních a jiných podmínek, 

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

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

Interní audit nezávisle a také objektivně přezkoumává a hodnotí operace uvnitř 

orgánu veřejné správy a na základě svých závěrů poskytuje vedoucímu orgánu veřejné správy 

svá doporučení pro zlepšení zjištěných skutečností a případné odstranění neţádoucího stavu. 

Interní audit hodnotí také funkčnost vnitřního kontrolního systému orgánu veřejné správy a 

předkládá opět svá doporučení pro jeho zkvalitnění vedoucímu orgánu veřejné správy. Útvar 

interního auditu poskytuje také vedoucímu orgánu veřejné správy konzultační činnost. 

Dle zákona o finanční kontrole je interní udit rozčleněn do tří dílčích oblastí. Jedná 

se finanční audity, audity systému a audity výkonu. Jejich definice dle zákona o finanční 

kontrole je uvedena v kapitole 2.4 Členění auditu. 

Jak jiţ bylo zmíněno výše, veřejná správa musí vykonávat svou funkci efektivně, 

účelně a také hospodárně. Definice efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti je uvedena v § 2 

zákona o finanční kontrole. Efektivností se dle zákona o finanční kontrole rozumí „takové 

pouţití veřejných prostředků, kterým se dosáhne nejvýše moţného rozsahu, kvality a přínosu 

plněných úkolů ve srovnání s objemem prostředků vynaloţených na jejich plnění.“ Účelnost je 

definována tímto zákonem, jako „takové pouţití veřejných prostředků, které zajistí optimální 

míru dosaţení cílů při plnění stanovených úkolů.“ Posledním principem je hospodárnost, 

kterou se rozumí „takové pouţití veřejných prostředků k zajištění stanovených úkolů s co 

nejniţším vynaloţením těchto prostředků, a to při dodrţení odpovídající kvality plněných 

úkolů.“ 

Útvar interního auditu má svého vedoucího, kterého do funkce jmenuje, ale také 

odvolává například ministr financí, vedoucí orgánu státní správy, prezident Nejvyššího 

kontrolního úřadu, rada obce a další. Konkrétní ustanovení se nachází v § 29 odst. 2 zákona o 

finanční kontrole.  

Útvar interního auditu je moţné dle zákona o finanční kontrole nahradit 

veřejnoprávní kontrolou, pokud existuje nízká pravděpodobnost nepřiměřeného rizika při 

hospodaření s veřejnými prostředky. Podrobněji se touto problematikou zabývá § 29 odst. 5 

zákona o finanční kontrole. 

Obce, které mají méně, neţ 15 000 obyvatel mají zákonem o finanční kontrole 

dovoleno dle § 29 odst. 6 nahradit útvar interního auditu jinými prostředky, které budou 
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dostačující (můţe se například jednat o kontrolní či finanční výbor, nebo také o externího 

auditora). 

Proces interního auditu se uskutečňuje na základě plánů, které navrhuje samotný 

útvar interního auditu.  Tyto plány útvar interního auditu můţe sestavit na základě výsledků 

například veřejnosprávních kontrol či dalších kontrol, které se uskutečnily v konkrétním 

orgánu veřejné správy. Plány jsou také sestavovány na základě konkrétních potřeb a 

poţadavků daného orgánu veřejné správy. Sestavované plány jsou buď střednědobé, nebo 

roční a jsou konzultovány a projednávány mezi útvarem interního auditu a vedoucím orgánu 

veřejné správy. Kaţdý plán musí být také vedoucím orgánu veřejné správy schválen. 

V mimořádných a odůvodněných případech lze na základě podnětu vedoucího orgánu veřejné 

správy operativně zařadit i mimo tento plán jiný potřebný audit. 
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3 Podmínky poskytování dotací z rozpočtu města Třinec a jejich účetní a 

daňové aspekty 

V této kapitole je popsána stručná charakteristika města Třince a jeho útvaru 

interního auditu, jsou zde uvedeny podmínky pro poskytování dotací z rozpočtu tohoto města 

na podporu oblasti kultury a sportu, dále je zde vysvětlen pojem dotace a rozdíl mezí 

dotacemi a dary a také jsou zde obsaţena účetní a daňová hlediska dotací.  

 

3.1 Charakteristika města Třinec  

Město Třinec se nachází v Moravskoslezském kraji a to v okrese Frýdek-Místek 

v blízkosti slovenských a také polských hranic. Třinec leţí nedaleko Moravskoslezských 

Beskyd a jeho územím protéká řeka Olše. 

Toto město je jednou z hlavních průmyslových oblastí regionu, ve které sídlí 

významný podnik – TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY, a.s., který zajišťuje zaměstnání pro velké 

mnoţství obyvatel Třinecka a Jablunkovska. Kromě jiţ zmíněného hutnického průmyslu se 

v Třinci daří také potravinářskému průmyslu. 

V Třinci, jehoţ rozloha je přibliţně 8 541 ha, ţije asi 38 tis. obyvatel. Třinec se 

skládá z třinácti městských částí - Dolní Líštná, Horní Líštná, Guty, Kanada, Karpentná, 

Kojkovice, Konská, Lyţbice, Nebory, Oldřichovice, Osůvky, Staré Město a Tyra. 

Třinec vznikl sice jiţ ve 14. století, ale na město byl povýšen aţ o mnoho let později 

a to 1931. Tomuto povýšení napomohlo vybudování Třineckých ţelezáren (1839) a také 

výstavba Košicko - Bohumínské trati (1871). 

Třinec je obcí s rozšířenou působností a s pověřeným obecním úřadem. Na vedení 

města Třinec se podílí starostka RNDr. Věra Palkovská a tři místostarostové. Městský úřad 

v Třinci vede jeho tajemník.  

 Název organizace: Městský úřad Třinec 

 Sídlo:   Jablunkovská 160, Třinec - Staré Město, 739 61 

 IČO:   00 297 313 

DIČ:   CZ00297313 

Tel.:    558 306 111 

fax:    558 306 143 

email:    epodatelna@trinecko.cz 

 

 

mailto:epodatelna@trinecko.cz


 

33 

 

 

Zdroj: Město Třinec [online]. [cit. 2013-03-23]. Dostupné z: http://www.trinecko.cz/ 

Obr. 3.1 Znak města Třince 

 

Městský úřad v Třinci má tyto následující odbory: 

 útvar interního auditu a kontroly (IA), 

 oddělení právní (Pr), 

 oddělení platové a personální (OPaP), 

 odbor informatiky (Inf), 

 odbor školství, kultury a tělovýchovy (ŠKaTv), 

 odbor ekonomický (EO), 

 odbor investic (Inv), 

 odbor stavebního řádu a územního plánování (SŘaÚP),   

 odbor dopravy (Do), 

 odbor sociálních věcí (OSV), 

 odbor správy majetku města (SMM), 

 odbor ţivotního prostředí a zemědělství (ŢPaZ), 

 odbor ţivnostenský úřad (Ţiv), 

 odbor vnitřních věcí (OVV), 

 útvar krizového řízení (KŘ), 

 kancelář vedení města (KVM). 

 

Útvar interního auditu a kontroly na Městském úřadě v Třinci 

Vzhledem k tématu této diplomové práce bude podrobněji charakterizován jen útvar 

interního auditu a kontroly, který na Městském úřadě v Třinci vznikl dne 1. června 2002. 

Tento útvar má svého vedoucího a dále dva podřízené pracovníky. Při výkonu své činnosti se 

interní auditoři na Městském úřadě v Třinci řídí zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě, prováděcí vyhláškou k tomuto zákonu č. 416/2004 Sb., dále také Etickým 

kodexem a standardy pro interní audit. Jelikoţ jsou pracovníci tohoto útvaru zaměstnanci ve 
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veřejné správě, jsou proto povinni dodrţovat při své práci Etický kodex úředníků a 

zaměstnanců veřejné správy. Interní auditoři dodrţují i metodické pokyny, které vydává 

Ministerstvo financí ČR. Samozřejmostí pro jejich činnost v rámci městského úřadu je i 

akceptace jeho vnitřních předpisů. 

Pro útvar interního auditu a kontroly je důleţitou charakteristikou jeho nezávislost. 

Proto je tento útvar funkčně nezávislý a vykonává svou činnost organizačně odděleně a je 

přímo podřízen starostce města Třinec, nikoliv však tajemníkovy. Stejně jako útvar interního 

auditu, tak i útvar krizového řízení je podřízen starostce města Třinec. 

Útvar interního auditu a kontroly zajišťuje zejména objektivní, konzultační a také 

zjišťovací činnosti, které se podílejí na zdokonalování správních a řídících procesů, které jsou 

vykonávány na Městském úřadě v Třinci. 

Útvar interního auditu a kontroly vykonává celou řadu specifických auditů. Jedná se 

například o audity vnitřního kontrolního systému, audity vnitřního řízení, audity veřejné 

podpory, audity veřejných zakázek a jejich zadávání, audity vzdělávání zaměstnanců 

městského úřadu, audity pracovních cest, audity uzavřených smluv a mnoho dalších. Útvar 

interního auditu a kontroly provádí také veřejnoprávní kontrolu u zřízených příspěvkových 

organizací.  

Útvar interního auditu a kontroly poskytuje nejen nezávislý a objektivní obraz 

auditovaných činností, ale na základě provedených auditů poskytuje vedení Městského úřadu 

v Třinci i jednotlivým auditovaným odborům tohoto úřadu konkrétní doporučení, které mají 

za úkol pomoci zlepšit auditované procesy a činnosti.  

Tento útvar poskytuje nejen doporučení, ale také následně hodnotí, jestli byla tato 

doporučení uvedena v praxi a zda jejich realizace přinesla poţadovaný výsledek. 

Pracovníci útvaru interního auditu a kontroly poskytují vedení úřadu také metodické 

a konzultační poradenství v oblasti finančního řízení a kontroly, v oblasti hospodaření 

s veřejným majetkem a veřejnými finančními prostředky, díky kterému dochází k zdokonalení 

systému a způsobu řízení. 

Všichni interní auditoři útvaru interního auditu a kontroly absolvovali Základní kurz 

interního auditu, který organizovalo Ministerstvo financí ČR ve spoluprácí s Českým 

institutem interních auditorů. Průběţné vzdělání interních auditorů je zaměřeno na oblasti 

finanční kontroly, legislativního rámce, účetnictví – např. účetnictví příspěvkových 

organizací, u kterých útvar interního auditu a kontroly provádí veřejnosprávní kontrolu. Dále 

se toto průběţné vzdělání týká také problematiky veřejných zakázek, cestovních náhrad, 

inventarizací či řízení rizik atd. Průběţné vzdělávání interních auditorů se uskutečňuje 
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prostřednictvím seminářů, jejichţ výběr se odvíjí podle toho, z jaké oblasti jsou naplánované 

interní audity a kontroly a jaké informace je potřeba aktualizovat. Útvar interního auditu a 

kontroly vyuţívá sluţby různých agentur a organizací, které poskytují právě tyto vzdělávací 

semináře. 

Z výše uvedeného vyplývá, ţe interní audit je na Městském úřadu v Třinci 

povaţován za důleţitý nástroj řízení a ţe výsledky jeho činnosti, které jsou zachyceny v jeho 

výstupech v podobě zpráv a doporučení, podávají nejen věrohodný obraz o skutečném 

fungování tohoto úřadu, ale také napomáhají ke zkvalitňování procesů, které se na Městském 

úřadě v Třinci uskutečňují. 

Konkrétní činnost a kompetence útvaru interního auditu a kontroly je uvedena 

v příloze č. 2. 

 

3.2 Podmínky poskytování dotací z rozpočtu města Třinec 

Město Třinec poskytuje ze svého rozpočtu dotace do oblasti kulturních a sportovních 

aktivit, dotace na kulturní památky a také dotace na sociální podporu. V této diplomové práci 

je analyzováno poskytování dotací  rozpočtu města Třinec pouze do oblasti kulturních a 

sportovních aktivit. 

Město Třinec kaţdý rok sestavuje zásady a podmínky pro poskytování dotací 

ze svého rozpočtu pro kaţdou z výše uvedených oblastí zvlášť. Aby docházelo 

ke zkvalitňování celého dotačního procesu, tak se tyto zásady kaţdoročně zdokonalují a 

podrobněji upravují ty nejproblematičtější oblasti. 

Zásady pro následující rok schvaluje na konci aktuálního roku svým usnesením Rada 

města Třince a v oblasti kulturních a sportovních aktivit jsou tyto zásady určeny ţadatelům o 

udělení účelových finančních prostředků pro kulturu a sport. Zásady pro tuto oblast 

zpracovává odbor školství, kultury a tělovýchovy a mají podobu vnitřní směrnice. 

Pravidla poskytování dotací z městského rozpočtu musí být v souladu s celou řadou 

platných zákonů. Jedná se zejména o zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů a také zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů. 



 

36 

 

Zásady udělování dotací z rozpočtu města Třinec mají pro oblast kulturních a 

sportovních aktivit celkem sedm článků. V prvním článku je obsaţeno vymezení základních 

pojmů, jako jsou poskytovatel, kterým je samozřejmě město Třinec, dále je nově v zásadách 

pro rok 2013 obsaţena i charakteristika osoby ţadatele, kterým je buď fyzická, nebo 

právnická osoba, která podá včas ţádost o dotaci. V zásadách pro předcházející roky ţadatel 

nebyl nijak definován. Je zde uvedena i definice dotace, která je charakterizována dle zásad 

pro poskytnutí dotace z rozpočtu města Třinec v oblasti kulturních a sportovních aktivit pro 

rok 2013, jako „účelově určené peněţní prostředky veřejné finanční podpory definované 

zákonem č. 320/2001 Sb., a poskytované v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., z rozpočtu 

poskytovatele jako doplňkový zdroj financování projektů realizovaných podle těchto zásad 

spolu s finanční spoluúčastí příjemců. Příspěvky, které budou na základě rozhodnutí 

zastupitelstva města účelově přiděleny na projekt v rámci vyhlášeného dotačního programu, 

se mohou nazývat také granty.“ 

V prvním článku pro rok 2013 je také stanoveno, ţe jeden ţadatel v jednom dotačním 

programu smí podat jen jednu ţádost ročně na celoroční činnost a maximálně tři ţádosti ročně 

na jednorázové akce. V zásadách pro rok 2012 bylo v prvním článku uvedeno, ţe ţadatel smí 

podat ročně maximálně jen jednu ţádost. V roce 2012 a v předcházejících letech ustanovení o 

maximálně třech podaných ţádostech na jednorázové akce chybělo. V letech 2010 a 2009 

chybí omezení počtu ţádostí zcela. 

Druhý článek je zaměřen na účel zásad, kterým je stanovení jednotných a závazných 

pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města Třinec v oblasti kulturních a sportovních 

aktivit. V druhém odstavci tohoto článku je také uvedeno, ţe o poskytnutí dotace rozhoduje 

Zastupitelstvo města Třinec. Toto ustanovení v zásadách pro rok 2009 bylo obsaţeno aţ 

v článku 3. 

Třetí článek stanovuje postup při poskytování dotací. Po té co je Radou města 

schválen, vyhlášen a zveřejněn dotační program, musí ho odbor školství, kultury a 

tělovýchovy vyvěsit a také zveřejnit související zásady pro poskytnutí dotací na úřední desce 

Městského úřadu v Třinci, uveřejnit ho na oficiálních internetových stránkách města, 

v místním tisku a také v kabelové televizi. Dle tohoto článku dotaci obdrţí jen ten ţadatel, 

který včas podal ţádost, jejíţ formulář si můţe buď vyzvednout na odboru školství, kultury a 

tělovýchovy, nebo si její tiskopis můţe vytisknout z internetových stránek města Třince 

(www.tinecko.cz). Pro rok 2013 byl stanoven termín pro podání ţádosti do 7. ledna 2013 do 

17:00 hodiny na podatelnu Městského úřadu v Třinci. Jako nevýhodu v podávání ţádosti o 

dotace z rozpočtu města vidím to, ţe ţádosti nelze poslat elektronicky. 
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V tomto článku je dále stanoveno, ţe Rada města jmenuje pro kaţdý rok komisi, 

která je sloţená z odborníků z oblasti kultury, sportu nebo vzdělávání a ze zástupců města. 

Tato komise pak sestaví návrh pro udělení příspěvků z rozpočtu města a předloţí jej Radě 

města. Rada města tento návrh projedná a předkládá ho dále Zastupitelstvu města Třinec 

k jeho schválení. Odbor školství, kultury a tělovýchovy zabezpečuje v celém tomto procesu 

organizační a administrativní funkci.  

V zásadách je také ustanoveno, ţe po té, co ţádost schválí příslušné orgány, uzavře 

město Třinec s příslušným ţadatelem smlouvu. Tuto smlouvu v rámci oblasti kulturních a 

sportovních aktivit připravuje odbor školství, kultury a tělovýchovy.  

Odbor školství, kultury a tělovýchovy musí také na webových stránkách zveřejnit 

všechny (ať uţ úspěšné či neúspěšné) ţadatele o dotaci na podporu kulturních a sportovních 

aktivit a také musí tyto ţadatele písemně informovat o tom, jestli jim bude dotace přidělena, 

nebo nikoliv. Tuto oznamovací povinnost musí zmíněný odbor vykonat do 14 dnů ode dne 

schválení či neschválení dotace Zastupitelstvem města Třinec. V zásadách pro rok 2010 a 

2009 lhůta 14 dnů pro informování ţadatelů o dotaci o jejich úspěšnosti či neúspěšnosti chybí. 

Článek 3 také obsahuje ujednání o tom, ţe příjemce získá dotaci jednorázově 

prostřednictvím bezhotovostního převodu na svůj bankovní účet. Tento převod se musí 

uskutečnit do 90 dnů ode dne podpisu smlouvy. V zásadách pro rok 2009 lhůta 90 dnů není 

obsaţena. Pokud však příjemce nevlastní účet v bance, tak dotaci obdrţí na pokladně 

Městského úřadu v Třinci v hotovosti.  

V odstavci 8 článku 3 je uvedeno, ţe ţadatelé souhlasí s uveřejněním informací na 

webu města Třince, které se týkají jejich jména či názvu a částky dotace. V letech 2010 a 

2009 nebylo v zásadách konkrétně stanoveno, ţe ţadatelé souhlasí s uveřejňováním těchto 

informací. 

Z tohoto článku také vyplývá, ţe ţádosti o dotace jsou archivovány odborem 

školství, kultury a tělovýchovy. 

V článku 4 jsou uvedeny konkrétní podmínky pro získání dotace na podporu 

kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince. Je zde stanoveno, ţe neinvestiční 

dotace není moţné převádět do následujícího roku, ale ţe je nutné je pouţít do konce 

kalendářního roku. Tato úprava je relativně nová, protoţe se objevila aţ v zásadách pro rok 

2013 a 2012. V článku je uvedeno, ţe ţádost musí být vyplněna v souladu s podmínkami a 

správně. Na kaţdou akci musí mít ţadatel individuálně vyplněný formulář ţádosti (lze 

maximálně jedna ţádost na celoroční akci a tři ţádosti na jednorázové akce) – toto ustanovení 
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platí aţ od roku 2013. V pravidlech pro rok 2013 je také zdůrazněno, ţe pokud bude počet 

ţádostí u jednoho ţadatele vyšší, budou všechny i vyřazeny. 

K ţádosti musí být přiloţeny potřebné doklady, jako jsou doklad o právní 

subjektivitě ţadatele, doklad o volbě nebo jmenování statutárního zástupce, kopie smlouvy o 

bankovním účtu, na který má být dotace bezhotovostně převedena. Pokud ţadatele získali 

v předchozím roce dotaci, nemusí tyto podklady znovu poskytovat, v tomto případě stačí 

pouze čestné prohlášení (viz příloha č. 3). Tyto přílohy ţádosti nebyly v letech 2010 a 2009 

poţadovány. 

Aby ţadatel mohl dotaci získat, je nutné, aby neměl ţádné finanční závazky vůči 

městu Třinec, státnímu rozpočtu, správě sociálního zabezpečení zdravotním pojišťovnám a 

dalším obdobným subjektům. Ţadatel také nesmí být v insolvenčním řízení, nebo nesmí mít 

majetek v exekuci. I tato úprava je nová pro roky 2013 a 2012. 

To, jestli ţádost o dotaci obsahuje všechny potřebné náleţitosti, kontroluje odbor 

školství, kultury a tělovýchovy. Pokud tento odbor při kontrole zjistí, ţe ţádost neobsahuje 

některé potřebné informace nebo má nedostatky, je moţné do 7 dnů od výzvy je doplnit. 

Pokud nedojde k doplnění, jsou tyto ţádosti vyřazeny. Opět se toto ujednání vztahuje na 

zásady pro rok 2013 a 2012. 

V článku 4 jsou uvedeny případy, které nelze hradit z přijaté dotace. Jedná se o: 

 nákup dlouhodobého hmotného majetku a opravy,  

 pohoštění, stravování, dary (s výjimkou věcných cen v soutěţích, zejména ve 

sportovních, uměleckých a podobných soutěţích pro děti a mládeţ, které jsou součástí 

projektu), 

 dotace jiným právnickým nebo fyzickým osobám,  

 leasingové splátky a splátky finančních závazků, úroky z úvěru, 

 splácení pokut a penále, závazky z minulých let, 

 odpisy z majetku, 

 mzdové náklady vč. odvodů. 

Dotace nelze poskytnout politickým stranám a politickým hnutím, příspěvkovým 

organizacím, jejichţ zřizovatelem je město Třinec, organizačním sloţkám města ani orgánům 

města. 

Dotace jsou poskytovány na konkrétní účel, který je stanoven ve smlouvě o 

poskytnutí dotace. Tento účel se dokládá prostřednictvím vyúčtování. V zásadách pro rok 

2010 a 2009 je stanoveno, ţe pokud ţadatel získal dotaci z rozpočtu města jiţ v předchozích 
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letech a nedoloţil pouţití této získané dotace, komise navrhne Radě města vyloučit tohoto 

ţadatele. 

V zásadách pro rok 2013 v odstavci 13 článku 4 je stanoveno ţe „ předepsanou a 

nedílnou součástí ţádosti o příspěvek je čestné prohlášení týkající se podpory de minimis dle 

Nařízení Komise (ES) čj. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006, o pouţití článků 87  

a 88 Smlouvy na podporu de minimis (viz formulář ţádosti). Finanční prostředky nelze 

poskytnout, pokud by jejich poskytnutím byla překročena výše hranice podpory de minimis.“ 

Tento podstatný odstavec je i ve všech zásadách pro starší roky, jen má jiné číslo. 

Příjemce dotace uvádí při své propagaci město Třinec jako přispěvatele a případné 

plakáty či letáky k chystané akci doručuje odboru školství, kultury a tělovýchovy před 

konáním této akce. 

Ve smlouvě o poskytnutí dotace musí být uvedeno, ţe příjemce dotace zná všechny 

podmínky, ţe souhlasí s účelovým určením dotace a také s kontrolou pouţití dotace. Ţadatelé 

nemají na poskytnutí dotace právní nárok a důvody proč konkrétní dotace nebyla poskytnuta, 

se daným ţadatelům neoznamují. 

Článek 5 je věnován problematice vyúčtování dotace. Je zde uvedeno, ţe příjemce 

musí po ukončení projektu předat poskytovateli dotace do termínu, který byl sjednaný ve 

smlouvě o poskytnutí dotace, kompletní vyúčtování. Toto vyúčtování provede příjemce 

dotace na formuláři, který získal od odboru školství, kultury a tělovýchovy společně se 

smlouvou o poskytnutí dotace. V zásadách pro rok 2013 a 2012 je také uvedeno, ţe 

v okamţiku, kdy příjemce dotace zjistí, ţe není schopen pouţít přijaté finanční prostředky 

v souladu s podmínkami smlouvy, musí tuto skutečnost co nejdříve oznámit odboru školství, 

kultury a tělovýchovy a zároveň navrhnout způsob řešení. Takovýto příjemce můţe podat 

také ţádost o změnu smlouvy. Informace o vzniklé situaci musí odbor školství, kultury a 

tělovýchovy předat orgánům města k projednání.  

Také platí, ţe pokud dojde ke změně termínu akce v kalendářním roce, na kterou 

byla dotace poskytnuta, a pokud příjemce podal ţádost, můţe být termín pro vyúčtování 

změněn. Změna termínu vyúčtování dotace se pak individuálně řeší s oborem školství, kultury 

a tělovýchovy. 

Příjemci dotací, kteří projekt neuskuteční, nebo ti, kteří nevyčerpají na projekt celou 

částku dotace, musí tyto nevyčerpané finanční prostředky vrátit zpět poskytovateli a to buď 

bezhotovostně na účet, nebo v hotovosti na pokladně Městského úřadu v Třinci. Toto vrácení 

peněţních prostředků se musí uskutečnit do 30 dnů ode dne, kdy příjemce zjistil, ţe projekt 



 

40 

 

neuskuteční, nebo ţe nevyuţije celou částku dotace. Platí však také to, ţe k vrácení musí dojít 

nejpozději do dne vyúčtování dotace. 

Cílem závěrečného vyúčtování je prokázat poskytovateli dotace, ţe náklady byly 

prokazatelně pouţity v souladu s účelem smlouvy a v souvislosti s uskutečněním projektu, na 

který byla tato dotace poskytnuta. Součástí tohoto vyúčtování jsou i kopie příslušných 

účetních dokladů. Originály účetních dokladů vztahujících se k vyúčtování jsou uloţeny u 

příjemce dotace a jsou také k dispozici pro nahlédnutí kontrolních orgánů – útvaru interního 

auditu a kontroly městského úřadu. Tyto doklady musí být označeny „Dotace Třinec – číslo 

smlouvy“. Příjemce vedoucí účetní evidenci musí vést pouţití dotace odděleně 

prostřednictvím analytické evidence. 

Pokud příjemci vzniká nárok na odpočet daně z přidané hodnoty, předkládá 

poskytovateli dotace vyúčtování, ve kterém jsou částky bez daně z přidané hodnoty. 

V článku 6 jsou uvedena ustanovení týkající se kontroly a sankčních ujednání. Jedná 

se například o situaci, kdy příjemce dotace pouţije získané peněţní prostředky v rozporu se 

smlouvou o poskytnutí dotace, nebo pokud nepodá kompletní vyúčtování projektu do termínu 

stanoveného smlouvou. V těchto případech musí příjemce získané finanční prostředky vrátit 

poskytovateli dotace do 30 dnů od termínu pro předloţení konečného vyúčtování. Pokud 

dojde k jakékoliv změně, která je pro danou smlouvu důleţitá, musí ji příjemce dotace 

neprodleně oznámit odboru školství, kultury a tělovýchovy. To, zda jsou finanční prostředky 

získané prostřednictvím dotace na podporu kulturních a sportovních aktivit čerpány a 

pouţívány v souladu se smlouvou o poskytnutí této dotace kontroluje jednak odbor školství, 

kultury a tělovýchovy, ale také útvar interního auditu a kontroly městského úřadu. Pokud by 

se zjistilo, ţe prostředky nejsou čerpány v souladu se smlouvou, nebo ţe došlo k porušení 

jiných podmínek, navrhuje odbor školství, kultury a tělovýchovy postup nápravy zjištěných 

nesrovnalostí, nebo také můţe výše zmíněný odbor navrhnout odebrání poskytnuté dotace a 

následného vrácení poskytovateli. 

Kontrolu účelnosti a také správnosti účetních dokladů, které jsou součástí 

vyúčtování, provádí pracovník odboru školství, kultury a tělovýchovy.  Za správnost, úplnost, 

účelnost těchto dokladů i celého vyúčtování dotace odpovídá statutární zástupce příjemce této 

dotace. Pokud by při kontrole zjistil pracovník tohoto odboru případné nesrovnalosti či 

nedostatky, vyzve příjemce dotace, aby zjištěné nedostatky odstranil do 14 dnů od termínu 

předloţení závěrečného vyúčtování. Příjemce, který nepředloţil včas závěrečné vyúčtování, 

bude v příštím roce komisí nedoporučen k poskytnutí další dotace. 
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Odbor školství, kultury a tělovýchovy kaţdoročně sestavuje zprávu, ve které uvádí 

svá zjištění z uplynulého kalendářního roku. Tato zpráva slouţí v následujícím roce jako 

podklad pro komisi, na jejímţ základě dochází k rozhodování o rozdělení finančních 

prostředků v tomto následujícím období. 

Útvar interního auditu a kontroly Městského úřadu v Třinci má v souladu se 

zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole vyhrazeno právo provádět kontrolu hospodaření 

s veřejnými prostředky tzn. i kontrolu hospodaření s poskytnutými dotacemi. Nejvíce je 

kladen důraz na splnění účelu pouţití získaných peněţních prostředků v souladu se smlouvou. 

Útvar interního auditu a kontroly můţe při kontrole poţadovat veškeré nutné doklady. 

Pokud by nebyly dodrţeny podmínky stanovené ve smlouvě, v zásadách a také 

v dotačním programu, jednalo by se o porušení rozpočtové kázně dle § 22 odst. 2 zákona 

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

Zásady pro jednotlivé roky podepisují starosta a také místostarosta města Třince. 

Pravidla mají podobu směrnice. Nová směrnice (zásady pro aktuální rok) vţdy ruší směrnici, 

která představovala zásady pro rok minulý.  

Zásady pro poskytnutí dotace mají své přílohy. Jedná se zejména o čestné prohlášení 

(viz příloha č. 3), formulář ţádosti o finanční příspěvek z rozpočtu města Třince v oblasti 

zájmových aktivit v kultuře (viz příloha č. 4) a také formulář pro ţádost o finanční prostředek 

z rozpočtu města Třince na sportovní aktivity (viz příloha č. 5). 

Konkrétní znění zásad pro jednotlivé roky lze nalézt na internetových stránkách 

města Třinec (www.trinecko.cz/granty/). 

 

3.3 Dotace a jejich účetní a daňové hledisko 

Dotaci lze chápat jako určitou peněţní podporu z veřejných prostředků, jejímţ cílem 

je pomoci subjektům podílejících se na zlepšování a zkvalitňování těch oblastí, které jsou ve 

všeobecném veřejném zájmu. Jedná se zejména o činnosti v oblastech sociálních, kulturních, 

sportovních či vzdělávacích. Na peněţní prostředky z veřejných rozpočtů formou dotací 

nemají však subjekty vykonávající činnost v těchto výše zmíněných oblastí automatický 

nárok. Dotace jsou poskytovány selektivně dle stanovených kritérií a také podle konkrétního 

projektu či kvality činnosti ţadatele o dotaci. Dotace jsou tedy určitým nástrojem solidarity a 

podpory. S přerozdělováním financí, tedy i s dotacemi je bohuţel spojena i řada negativních 

jevů, jako jsou korupce, plýtvání a další. Úlohou útvaru interního auditu a kontroly je proto i 

včasné odhalení potenciálních rizik spojených s poskytováním dotací, návrh moţných řešení a 
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nabídnutí různých doporučení pro minimalizaci zmíněných rizik a tedy zkvalitnění celého 

dotačního procesu.  

Dotace mohou být poskytovány z rozpočtu Evropské unie, ze státního rozpočtu 

České republiky, z rozpočtů územních samosprávných celků či ze státních fondů české 

republiky. Poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky se řídí zákonem 

č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech. Kraje a obce pak poskytují dotace v souladu se 

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

Obec můţe své peněţní prostředky poskytnout formou darů nebo dotací. Rozdíl mezi 

těmito pojmy spočívá zejména v tom, ţe dar znamená soubor statků (nemusí se vţdy jednat 

pouze o finanční prostředky), které dárce poskytuje obdarovanému na základě darovací 

smlouvy. Obdarovaný tento dar od dárce přijímá a dárce od něho nepoţaduje ţádnou 

protihodnotu či protiplnění. Pokud dar obdrţí nezisková organizace, není tento dar pak 

předmětem daně z příjmů.  

Územně samosprávné celky mohou podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů poskytovat formou dotací nestátním neziskovým organizacím 

peněţní prostředky ze svého rozpočtu. Neziskové organizace si o tuto podporu musí zaţádat. 

Pokud se obec rozhodne na základě ţádosti poskytnout peněţní prostředky, můţe danou 

situaci smluvně ošetřit. Ve smlouvě pak obec stanoví podmínky pouţití těchto poskytnutých 

finančních prostředků, které musí nezisková organizace dodrţet. Stanovení smluvních 

podmínek je důleţité z hlediska následné veřejnosprávní kontroly. Mezi základní smluvní 

podmínky patří například stanovení účelu, na které můţe nezisková organizace získané 

finanční prostředky pouţít a stanovení časového období, ve kterém musí nezisková 

organizace tyto peněţní prostředky vynaloţit na daný účel. Ve smlouvách bývá také velmi 

často sjednán i termín, do kterého musí nezisková organizace předloţit obci vyúčtování 

čerpání dotace ke kontrole. 

Dotace, na rozdíl od daru, znamená nenávratnou, přímou a také podmíněnou finanční 

podporu, která je poskytována z veřejných rozpočtů na základě ţádosti a zároveň při splnění 

předem známých podmínek, které stanoví poskytovatel této peněţní podpory. To ţe se jedná 

o nenávratnou finanční podporu, znamená, ţe poskytovatel nemá nárok na její vrácení. Kdyby 

byly tyto peněţní prostředky poskytnuty návratně, nejednalo by se jiţ o dotaci, nýbrţ o úvěr 

či půjčku. Pokud příjemce dotace pouţije získané peněţní prostředky v souladu se smlouvou 

s poskytovatelem, nepodléhá tato finanční podpora dani z příjmů. Pouţití dotačních 

prostředků podléhá veřejné kontrole. 
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Definice dotace je dána zákonem č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o 

změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). V § 3 tohoto zákona je uvedeno, 

ţe dotací se rozumí „peněţní prostředky státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo 

Národního fondu poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účel“. V této 

definici je zdůrazněno, ţe dotace jsou peněţní prostředky, to znamená, ţe se můţe jednat 

pouze o finanční plnění a nelze tedy poskytnou dotaci v naturální podobě. Důleţitou součástí 

této definice je i fakt, ţe peněţní prostředky mohou být formou dotace poskytnuty pouze na 

stanovený účel, který je předem dohodnut s poskytovatelem dotace a nelze ho bez souhlasu 

tohoto poskytovatele měnit. U dotací je nutné také následné vyúčtování, které musí do 

stanoveného termínu poskytovateli dotace předloţit příjemce dotace. Pokud by nezisková 

organizace nesplnila dohodnutý účel, musela by přijaté peněţní prostředky vrátit 

poskytovateli dotace. 

 

Účetní hledisko dotací 

Obec, která má záměr poskytnout neziskové organizaci dotaci, musí o tomto záměru 

účtovat zásadně na podrozvahových účtech – podle § 48 odst. 1) vyhlášky č. 410/2009 Sb. 

Teprve aţ v okamţiku, kdy obec skutečně poskytne peněţní prostředky neziskové organizaci, 

zaúčtuje tuto událost na rozvahové účty (souvztaţně s pouţitým podrozvahovým účtem) – 

podle Českých účetních standardů (ČÚS č. 703 – Transfery). Účtování u poskytovatele i 

příjemce je vysvětleno v příkladě 3.1. 

Př. 3.1: Nezisková organizace má s obcí uzavřenou smlouvu o poskytnutí dotace na 

pořízení osobního automobilu, který je speciálně upraven pro převoz osob s tělesným 

postiţením. Tuto dotaci obec poskytla neziskové organizaci, která je provozovatelem ústavu 

sociální péče. Pořizovací cena tohoto majetku činí 2 mil. Kč. Dotace byla této neziskové 

organizaci poskytnuta ve výši 500 tis. Kč. 

Obec – poskytovatel dotace bude účtovat následně: 

Číslo Text Částka MD D 

1. Vznik nároku na dotaci 500 000 572 345 

2. Převod dotačních prostředků z BÚ 500 000 345 231 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tab. 3.1 Účtování u poskytovatele dotace 
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Pouţité syntetické účty: 

231 – Základní běţný účet územních samosprávných celků, 

345 – Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce, 

572 – Náklady vybraných místních vládních institucím transfery. 

 

Příjemce dotace, tedy nezisková organizace, neúčtuje při podání ţádosti o dotaci, 

ale účtuje aţ o nezpochybnitelném právně závazném nároku na dotaci. Příjemce o přijetí 

dotace účtuje prostřednictvím účtové třídy 3 – Zúčtovací vztahy, konkrétně za pouţití 

analytického účtu 34 – Zúčtování daní, dotací a ostatních zúčtování. Neziskové organizace 

dělí přijaté dotace do dvou skupin. Jednu skupinu tvoří dotace na pořízení dlouhodobého 

nehmotného a hmotného majetku a druhou skupinu pak dotace na krytí nákladů na 

provozní činnost.  

U dotací na pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku na rozdíl od 

podnikatelských subjektů neziskové organizace nesniţují pořizovací cenu dlouhodobého 

majetku o získanou dotaci, ale zvýší o tuto dotaci vlastní zdroj krytí dlouhodobého majetku 

ve prospěch vlastního jmění (do výnosů se dostává postupně podle odpisování tohoto 

majetku). 

Pokud příjemce vede účetní evidenci, je nutné mít čerpání finančních prostředků z 

dotace evidováno odděleně prostřednictvím analytické evidence.  

Nezisková organizace – příjemce bude účtovat následovně:  

Číslo Text Částka MD D 

1. FAP za automobil 2 000 000 042 321 

2. Úhrada FAP 2 000 000 321 221 

3. Příslib dotace od obce 500 000 348 901 

4. Příjem dotace od obce 500 000 221 348 

5. Zařazení majetku do uţívání 2 000 000 022 042 

6. Odpis v 1. roce 400 000 551 082 

7. Zúčtování dotace v 1. roce 100 000 901 649 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tab. 3.2 Účtování u příjemce dotace 

 

Pouţité syntetické účty: 

022 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí, 

042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek, 

082 – Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí, 
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221 – Bankovní účty,  

321 – Dodavatelé, 

348 – Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi, 

551 – Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku,  

649 – Ostatní výnosy z činnosti,  

901 – Vlastní jmění. 

 

Pomocné výpočty: 

 Odpisy: 2 000 000 : 5 = 400 000 Kč 

  Zúčtování dotace:  

o dotace ve výši 500 tis. Kč odpovídá ¼ z pořizovací ceny ve výši 2 mil. Kč 

o ¼ odpisů v 1. roce činí tedy 100 000 Kč (celkové odpisy činí 400 000 Kč)  

 Účetní případy 6. a také 7. se budou opakovat po celou dobu odepisování – tedy 5 

let. Z  příkladu vyplývá, ţe do nákladů na účtu 551 – Odpisy dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku se za celou dobu odepisování promítnou všechny odpisy ve výši 2 mil. 

Kč (tedy celá pořizovací cena). Zároveň se však do výnosů na účtu 649 – Jiné ostatní 

výnosy zahrne poměrná část odpisů, která odpovídá výši dotace. V tomto ilustrativním 

příkladu je částka na účtu 649 ve výši 500 tis. Kč. Na výsledek hospodaření budou mít tedy 

vliv odpisy pouze ve výši 1,5 mil. Kč a nikoliv v celé částce 2 mil. Kč. 

V situaci, kdy by se jednalo o dotaci na krytí nákladů na provozní činnost, bude 

nezisková organizace účtovat o přijetí této dotace na účtu 691 – Provozní dotace (místo 

účtu 901 – Vlastní jmění jak je tomu u dotací na pořízení dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku). 

Pokud by celá částka dotace nebyla vyčerpána, nebo by došlo k porušení 

smluvních dotačních podmínek nebo by nastala jiná situace, kdy je potřeba přijatou dotaci 

ať uţ v celé částce, či poměrné výši vrátit, bude se postupovat obdobně jako při přijetí 

dotace, pouze na opačných stranách účtů. 

 

Daňové hledisko dotací 

Dotace představují peněţní prostředky, které jsou poskytovány z veřejných rozpočtů. 

Veřejné rozpočty jsou významnou části tvořeny z příjmů z daní. Je proto logické, ţe právě 

dotace jsou u příjemce zvýhodněny a ţe tudíţ nejsou zdaňovány. Pokud by totiţ došlo ke 

zdanění u příjemce, nezískal by příjemce tedy celou částku, ale pouze částku dotace sníţenou 

o daň, kterou by musel zaplatit, a tato zaplacená daň by se vrátila zpět do veřejných rozpočtů, 
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odkud byla dotace poskytnuta. Dotace jsou ve většině případu osvobozeny od daně a dokonce 

pokud je příjemcem dotace nezisková organizace, pak dotace vůbec není předmětem daně. 

Ve spojitosti s nezdaněním příjmů z dotací vyplývá dle § 25 odst. 1 písm. i) zákona 

č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ţe „za výdaje (náklady) vynaloţené k dosaţení, zajištění a 

udrţení příjmů pro daňové účely nelze uznat zejména výdaje (náklady) vynaloţené na příjmy, 

které nejsou předmětem daně, na příjmy od daně osvobozené nebo nezahrnované do základu 

daně.“ Obdobnou problematiku řeší i § 23 odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, 

který stanoví, ţe: „Náklady (výdaje) související s druhem činnosti nebo jednotlivou činností v 

rámci téhoţ druhu činnosti, z níţ dosaţené příjmy nejsou předmětem daně nebo jsou 

předmětem daně, ale jsou od daně osvobozeny, nelze přičítat k nákladům (výdajům) 

souvisejícím s druhem činnosti nebo jednotlivou činností v rámci téhoţ druhu činnosti, z níţ 

dosaţené příjmy jsou předmětem daně a nejsou od daně osvobozeny.“  

Tato ustanovení zajišťují to, ţe si příjemce dotace nemůţe uplatnit dvakrát daňovou 

úlevu. První výhoda vyplývá z toho, ţe nezdaní příjem z dotace, protoţe je od daně 

osvobozen, nebo vůbec není předmětem daně a druhá daňová úleva by pak spočívala v tom, 

ţe by si vynaloţené náklady (výdaje), které jsou kryty přijatou dotací, uplatnil jako daňově 

účinné náklady (výdaje) – toto zákon o daních z příjmů však nedovoluje. 

Zákon o daních z příjmů stanoví u fyzických i právnických osob konkrétní 

ustanovení pro osvobození dotace od daně z příjmů (např. § 4 odst. 1 písm. h) a t), nebo § 19 

odst. 1 písm. za) ), ale vzhledem k tématu diplomové práce se tato práce zaměřuje pouze na 

ustanovení týkající se neziskových organizací, u kterých dle § 18 odst. 4 písm. b) nejsou 

předmětem daně příjmy „ z dotací, příspěvků na provoz a jiných podpor ze státního rozpočtu, 

rozpočtu kraje a rozpočtu obce poskytnutých podle zvláštních právních předpisů,
17b)

 z 

prostředků poskytnutých státními fondy, z podpory poskytnuté regionální radou regionu 

soudrţnosti podle zvláštního právního předpisu
124)

, z podpory od Vinařského fondu, z 

prostředků poskytnutých z rozpočtu Evropské unie nebo veřejných rozpočtů cizích států, a 

dále příjmy krajů a obcí plynoucí z výnosu daní nebo podílu na nich, výnosu poplatků a 

peněţních odvodů, které jsou podle zvláštních zákonů příjmem kraje a obce.“ 

V zákoně o daních z příjmů je také stanoveno, ţe daňová vstupní cena majetku se 

sniţuje o přijatou dotaci. Toto ustanovení je v zákoně z toho důvodu, aby se při uplatňování 

daňových odpisů neodpisovalo z celkové částky – v tomto případě by došlo k tomu, ţe se do 

daňových nákladů promítnou i ty odpisy, které jsou kryty přijatou dotací, která je příjmem 

osvobozeným od daně a poplatník by měl dvojí daňovou výhodu. Proto se pro daňové odpisy 

vychází z částky, která je sníţená o přijatou dotaci. Toto ustanovení však neplatí pro 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dprij/poznamky.aspx#poznamka17b
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dprij/poznamky.aspx#poznamka124
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neziskové organizace, které odepisují z celé částky, ale zároveň u neziskových organizací 

dochází k zúčtování dotace, kdy poměrná výše odpisů odpovídající poměru pořizovací ceny a 

přijaté dotace je zaúčtována do výnosů. 

Jestli příjemci dotace vzniká dle zákona o dani z přidané hodnoty nárok na odpočet 

daně z přidané hodnoty, je potřeba tuto skutečnost zohlednit i ve vyúčtování dotace – tzn., ţe 

příjemce předkládá poskytovateli dotace vyúčtování, které obsahuje pouze částky 

jednotlivých dokladů bez daně z přidané hodnoty. 
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4 Proces interního auditu systému poskytování dotací z rozpočtu města 

Třince neziskovým organizacím 

Existence neziskových organizací je velice důleţitá, a to proto, ţe tyto organizace se 

realizují v oblastech, o které zisková sféra nemá příliš zájem. Činnost neziskových organizací 

doplňuje činnost státu. Neziskové organizace jsou důkazem toho, ţe společnost má zájem o 

to, aby se tyto neziskové oblasti podporovaly a rozvíjely. Neziskové organizace také často 

odráţejí míru solidarity ve společnosti. 

Neziskové organizace mají celou řadu zdrojů financování. Tyto organizace podporují 

kromě obcí i například kraje či soukromá sféra. Velkou část peněţních prostředků pro 

financování svých aktivit získávají neziskové organizace i ze státního rozpočtu.  

Financování ze státního rozpočtu, jak jiţ bylo uvedeno výše, je upraveno zákonem 

č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. Poskytování dotací 

ústředními orgány ze státního rozpočtu upravují i Zásady vlády pro poskytování dotací ze 

státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy dle 

usnesení vlády č. 92 ze dne 1. února 2010. Kaţdoročně vláda také vyhlašuje oblasti, které 

jsou dotacemi podporovány. Pro aktuální rok jsou tyto oblasti uvedeny v usnesení vlády č. 

410 ze dne 13. června 2012 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním 

neziskovým organizacím pro rok 2013. 

Pokud neziskovou organizaci podpoří prostřednictvím dotací kraj či obec, řídí se toto 

poskytnutí peněţních prostředků zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů. 

Poskytnutí peněţních prostředků z rozpočtu obce znamená celou řadu dílčích 

činností, které musí na obecním (městském) úřadě proběhnout. Jedná se o relativně sloţitý 

proces, během kterého můţe dojít k určitým nesrovnalostem, pochybnostem či chybám jak ze 

strany ţadatele či příjemce dotace, tak i ze strany jednotlivých odborů nebo konkrétních 

zaměstnanců daného úřadu, který figuruje jako poskytovatel dotací.  

Celou situaci, kdy nezisková organizace získává dotační prostředky z rozpočtu obce, 

je nutné nezávisle posoudit. Toto nezávislé posouzení provádí zejména útvar interního auditu 

a kontroly Městského úřadu v Třinci. Město provádí také veřejnosprávní kontrolu jak u 

ţadatelů o dotaci, tak i u příjemců dotace. Tato kontrola je prováděna městem na základě 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a to proto, ţe 

dotace je podle tohoto zákona povaţována za veřejnou finanční podporu. Město Třinec je tedy 

kontrolním orgánem a ţadatel, respektive příjemce dotace je osobou, která je kontrolována. 

Jejich vzájemné vztahy v rámci veřejnosprávní kontroly jsou upraveny 
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zákonem č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění zákona č. 148/1998 Sb. Kontrolní 

skupina je tvořena zaměstnanci útvaru interního auditu a kontroly. Ve výjimečných 

případech, pokud je potřeba, je k veřejnosprávní kontrole přizván i odborník. 

Interní auditoři působící v oblasti veřejné správy vykonávají činnost, která se 

postupem času stala nepostradatelnou součástí řídícího a kontrolního systému a mechanismu 

ve veřejné správě. 

Interní audit ve veřejné správě představuje vysoce objektivní zrevidování a 

individuální vyhodnocení jednotlivých operací, které probíhají v orgánu veřejné správy, a 

také znamená posouzení kvality fungování vnitřního kontrolního systému těchto orgánů. 

Útvar interního auditu a kontroly se zabývá tím, zda je vnitřní kontrolní systém adekvátně 

účinný. Interní auditoři se zaměřují na zjištění, zda jsou ve veřejné správě dodrţovány 

potřebné právní předpisy, jestli jsou včas odhaleny hrozby a jakým způsobem jsou tato 

zjištěná rizika řízena. Úkolem tohoto útvaru je navrhnout moţná opatření, která by 

minimalizovala tato rizika a jejich nepříznivý dopad na fungování celého úřadu. Interní audit 

také posuzuje, zda jsou prostřednictvím činností jednotlivých odborů např. na obecním úřadu 

dosahovány poţadované cíle. 

Základním cílem útvaru interního auditu a kontroly je prostřednictvím svých činností 

a aktivit pomoci jednak vedení obecního úřadu ve zkvalitňování a zefektivňování procesů, 

které probíhají uvnitř daného úřadu a také jednotlivým útvarům úřadu v optimalizaci jejich 

činností.  

Vzhledem k tomu, ţe útvar interního auditu a kontroly má komplexní znalosti o 

činnosti Městského úřadu v Třinci a také si je vědom všech návazností a souvislostí mezi 

dílčími procesy, je tento útvar schopen včas upozornit na nedostatky, které obsahují jednotlivé 

předkládané návrhy. Tyto nedostatky se v návrzích mohou objevit z toho důvodu, ţe je sice 

připravoval kvalifikovaný odborník, ale kterému chybí právě znalosti týkající se těchto 

návazností a souvislostí, které jsou pro kaţdý úřad specifické. 

Interní auditoři při výkonu své činnosti narazí na celou řadu zjištěných nedostatků. 

Výstupem jejich činnosti však není návrh na udělení sankcí, pokut či jiných kárných opatření, 

nýbrţ se jedná o různá doporučení. Tato doporučení jsou adresována vedoucím pracovníkům 

daného auditovaného odboru a obsahují návrhy, jak pozměnit postupy tak, aby se zjištěným 

nedostatkům předcházelo. 

Útvar interního auditu a kontroly na Městském úřadu v Třinci úzce spolupracuje 

s ostatními odbory a jejich zaměstnanci, dochází tak k značnému zjednodušení. Díky této 

spoluprácí jsou přijaty takové postupy, které vyhovují oběma stranám. Interní auditoři při 
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výkonu své činnosti tak zbytečně nezdrţují ostatní zaměstnance a zároveň se interní auditoři 

dostanou včas a v poţadovaném rozsahu k potřebným informacím. 

 

4.1 Postup interního auditu dotačního procesu na Městském úřadě v 

Třinci 

Interní audit systému poskytování dotací z rozpočtu města Třinec představuje 

pravidelné prověrky, díky kterým lze zjistit skutečný stav a úroveň celého dotačního systému. 

Interní auditoři odhalují potenciální rizika, která jsou spojena s poskytováním dotací, navrhují 

řešení zjištěných nedostatků a poskytují doporučení pro celkové zkvalitnění procesu 

poskytování dotací z rozpočtu města Třinec. 

Díky práci interních auditorů lze potvrdit, nebo v případě zjištěných nedostatků 

naopak vyvrátit, ţe systém poskytování finančních prostředků z rozpočtu města Třinec je 

adekvátní, fungující a také vhodně aplikovaný.  

Je nezbytně nutné, aby interní auditoři, kteří provádějí interní audit procesu 

poskytování dotací z rozpočtu města Třinec, měli komplexní náhled na tuto problematiku a 

také musí mít k dispozici potřebné konkrétní informace o této oblasti, které budou náleţitě 

podloţeny.  

Útvar interního auditu a kontroly Městského úřadu v Třinci má v souladu se 

zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole vyhrazeno právo na provádění kontroly 

hospodaření s veřejnými prostředky. Součástí této kontroly je i kontrola pouţití dotačních 

prostředků. Interní audit věnuje nejvíce pozornosti tomu, zda byl splněn účel pouţití 

získaných peněţních prostředků v souladu se smlouvou. Útvar interního auditu a kontroly má 

právo při kontrole poţadovat veškeré nutné doklady. 

Interní audit systému poskytování dotací z rozpočtu města Třinec lze pro 

srozumitelnější výklad rozdělit do čtyř etap. Jedná se o etapu přípravy tohoto typu interního 

auditu, etapu výkonu či provedení interního auditu, etapu realizace nebo také předání 

výsledků interního auditu systému poskytování dotací z rozpočtu města Třinec a etapu, která 

obsahuje poauditní aktivity. 
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4.1.1 První fáze interního auditu procesu poskytování dotací 

První fáze obsahuje přípravu interního auditu systému poskytování dotací. Cílem 

zahajovací etapy je stanovit tzv. CO, JAK a PROČ bude útvar interního auditu a kontroly 

auditovat. V této fázi interní auditoři provádí tzv. předběţné šetření, ve kterém dochází ke 

studiu dokladů a dokumentace minulých auditů. Díky předběţnému šetření se seznámí 

s audity a jejich spisy, které byly vykonány v minulosti, důleţité je také podrobné seznámení 

se s předmětem auditu a také pochopení procesů, které se uskutečňují na Městském úřadu 

v Třinci, a které budou podrobeny zkoumání interních auditorů. V zahajovací fázi je nezbytné 

seznámit se také s organizačními schématy orgánu veřejné správy, s jejich strategií. Tato 

etapa je velice vhodná pro doplnění potřebných znalostí interních auditorů, které se týkají 

souvisejících právních předpisů a také interních norem. 

V zahajovací fázi útvar interního auditu a kontroly na základě zjištěných 

potenciálních rizik sestaví roční plán interního auditu pro nadcházející období. Jedná se o 

soubor auditů, které jsou naplánovány na období jednoho roku. V tomto pláně jsou uvedeny 

priority činností útvaru interního auditu a kontroly a také je zde stanoveno, kdy a čím se útvar 

interního auditu a kontroly bude zabývat.  

Odpovědnost za roční plán interního auditu ve většině případů nese vedoucí 

pracovník útvaru interního auditu a kontroly. Tato osoba musí chápat princip auditní činnosti, 

znát auditní postupy a jednotlivé poţadavky. Odpovědná osoba stanovuje cíle dílčích auditů a 

také jejich individuální rozsah, definuje odpovědnost konkrétních podřízených interních 

auditorů, stanovuje postup auditu, kontroluje přiměřenost plánu auditu a vykonává mnoho 

dalších nezbytných činností. 

Při přípravě ročního plánu interního auditu, vyuţívá útvar interního auditu a kontroly 

na Městském úřadě v Třinci několik metod. Jedná se například o metodu odhadu, metodu 

zaloţenou na vyuţití zkušeností získaných v předchozích interních auditech. Všeobecně platí, 

ţe čím je roční plán interního auditu propracovanější a sloţitější, následné provedení auditu je 

mnohem jednodušší. Při tvorbě plánu je nutné správně odhadnout potřebný čas na provedení 

konkrétního auditu a také předvídat i situace, které nejsou plánované a vytvořit si tak v rámci 

ročního plánu auditu určitou rezervu. 

Návrh zjednodušeného plánu interního auditu je zachycen v následující tabulce 4.1. 
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Plán interního auditu 

Číslo Auditovaný subjekt Název auditu Typ auditu Realizace 

IA/1/2013 EO Audit veřejných zakázek 
Audit shody a 

systému 
leden - únor 

IA/2/2013 ŠKaTv Audit dotačních zásad Audit systému březen - duben 

IA/3/2013 ŢPaZ Audit náhlých podnětů Audit operací listopad 

IA/4/2013 Příjemci dotací Ověření poţadavků Audit operací prosinec 

MA/1/2013 IA 
Interní hodnocení kvality IA, 

prověření kvality 

Mimoauditní 

činnost 
prosinec 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tab. 4.1. Návrh zjednodušeného ročního plánu interního auditu pro rok 2013 

 

Po té co se interní auditoři detailně seznámí s předmětem auditu a před samotným 

zahájením činnosti, sestaví na základě tohoto ročního plánu program konkrétního dílčího 

interního auditu. V situaci, kdy se objeví nepředpokládané riziko, sestaví útvar interního 

auditu a kontroly program konkrétního potřebného mimořádného auditu a zařadí ho do 

ročního plánu interního auditu operativně.  

V programu konkrétního interního auditu jsou stanoveny jeho základní cíle a také 

informace, které bude tento útvar nezbytně potřebovat k výkonu své činnosti. Potřebné 

informace si pracovníci interního auditu shromáţdí buď vlastní činností, nebo je obdrţí ve 

formě podkladů od auditovaného subjektu, popřípadě můţe útvar interního auditu a kontroly 

získat tyto informace i z jiných zdrojů. Program auditu stanovuje předmět auditu, který 

vymezuje procesy a činnosti, které budou auditovány. Program konkrétního interního auditu 

musí také obsahovat název auditovaného subjektu, místo konání auditu, datum jeho zahájení a 

také dobu, po kterou bude interní audit pravděpodobně trvat. V programu je také uvedeno 

sloţení auditorského týmu, program obsahuje i moţná rizika, která souvisí s konkrétním 

interním auditem. S dotačním procesem jsou spojena rizika, která mohou ohrozit účelné, 

hospodárné nebo efektivní vyuţití poskytnutých dotací. Z programu interního auditu musí být 

patrné, ţe ho schválil vedoucí útvaru interního auditu a kontroly. Jakmile vedoucí útvaru 

interního auditu a kontroly vydá písemný souhlas, můţe být zahájen interní audit.  

Program interního auditu se obvykle zasílá auditovaným subjektům, aby se mohly 

náleţitě připravit. 

Návrh zjednodušeného programu interního auditu zobrazuje tabulka 4.2. Vzor 

programu interního auditu, který je sestavován Ministerstvem financí ČR, je uveden 

v příloze č. 7. 
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Program interního auditu 

IA č.: 2 rok: 2013 

Kontrolovaná oblast: Odbor školství kultury a tělovýchovy 

Termín auditu: březen - duben Cíl auditu: Audit dotačních zásad 

Auditor: Jana Nováková   

Program auditu 

Datum Od – do Předmět auditu Odpovědný pracovník 

19. 3. 2013 10:00 – 13:00 podklady pro vytvoření dotačních zásad Jana Nováková 

29. 3. 2013 

 
8:00 – 11:30 podklady pro vytvoření dotačních zásad Jana Nováková 

10. 4. 2013 9:45 – 12:00 proces tvorby formulářů ţádostí o dotaci Jana Nováková 

Předat odpovědnému pracovníkovi prověřované oblasti minimálně 5 dní před zahájením auditu 

 

 

 

Sestavil: interní auditor Jana Nováková  Schválil: vedoucí organizace…………… 

 

 

V ………. dne ………. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tab. 4.2 Návrh zjednodušeného programu interního auditu  

 

Dále tato fáze obsahuje aktivity vedoucího útvaru interního auditu a kontroly, které 

spočívají v tom, ţe tento pracovník musí nastavit předem závazné postupy interního auditu. 

Tyto postupy mohou být stanoveny na základě předem získaných a vyhodnocených informací 

a také na základě zkušeností z předcházejících obdobných auditů. Podle těchto auditních 

postupů budou interní auditoři následně vykonávat svou činnost. Dle § 27 vyhlášky 

č. 416/2004 Sb. „auditní postupy zahrnují systematicky uspořádané úkony interního auditu k 

nezávislému a objektivnímu přezkoumávání a vyhodnocování operací a vnitřního kontrolního 

systému orgánu veřejné správy.“ Forma a rozsah postupů pro výkon interního auditu musí 

samozřejmě odpovídat velikosti a struktuře dané organizace a také v nich musí být 

zohledněna obtíţnost prováděných auditních činností. Díky těmto postupům je zabezpečena 

správnost výkonu činnosti jednotlivých interních auditorů. Aby tyto auditní postupy mohly 

fungovat správně, je nutné, aby s jejich zněním byli seznámeni všichni zaměstnanci útvaru 

interního auditu a kontroly na Městském úřadě v Třinci. 
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Postupy musí obsahovat vymezení cílů, rozsah pravomocí a odpovědností 

jednotlivých interních auditorů. Součástí těchto postupů je popis jednotlivých fází auditu, 

kterými jsou např. příprava podkladů, práce v terénu, sběr a vyhodnocení informací a také 

předkládání zpráv. V postupech mohou být obsaţeny i různé vzory dokumentů, které se týkají 

výkonu funkce útvaru interního auditu a kontroly, jako jsou např. harmonogramy prací a další 

formuláře. 

V první etapě dochází samozřejmě také k rozdělení jednotlivých úkolů a činností 

mezi jednotlivé pracovníky útvaru interního auditu a kontroly. Tato fáze je také vhodná pro 

přípravu potřebných dotazů, které usnadní celý proces interního auditu. 

V zahajovací fázi interní auditoři vyuţívají jak písemnou formu zjišťování informací 

prostřednictví různých dotazníků, popřípadě dopisů, tak i osobní konzultace a rozhovory 

s konkrétními zaměstnanci orgánu veřejné správy.  

Před tím, neţ je zahájen výkon konkrétního interního auditu, je zapotřebí, jak jiţ bylo 

zmíněno výše, aby program interního auditu byl schválen, aby byl doručen pověřovací dopis a 

také oznamovací dopis o zahájení interního auditu. 

 

4.1.2 Druhá fáze interního auditu procesu poskytování dotací 

Následující etapa výkonu interního auditu nejdříve zahrnuje interní audit rozpočtu 

města. Interní audit prověřuje proces přípravy, sestavení a schválení obecního rozpočtu. Jedná 

se o to, ţe pracovníci útvaru interního auditu a kontroly prozkoumají, zda byl rozpočet 

sestaven v souladu s poţadavky města. Pozornosti útvaru interního auditu a kontroly 

samozřejmě neunikne ani rozhodnutí o částce z rozpočtu obce, která bude poskytnuta 

k přerozdělení formou dotací. Interní auditoři ověří, zda částka, která byla z rozpočtu 

vyčleněna pro poskytnutí dotací, odpovídá stanoveným kritériím a také, ţe tato kritéria byla 

stanovena správně. Útvar interního auditu a kontroly samozřejmě zajímá, jakým způsobem 

jsou řízená moţná rizika, která jsou spojena s procesem sestavení rozpočtu. Interní auditoři 

mohou objevit chyby, popřípadě mohou objevit moţnosti úspor. Pokud interní auditoři zjistí 

nedostatky tohoto procesu, snaţí se nalézt vhodná nápravná opatření. 

V roce 2012 útvar interního auditu a kontroly Městského úřadu v Třinci nezjistilo 

ţádné váţné nedostatky či pochybnosti, které by se týkaly procesu tvorby rozpočtu, či 

rozhodování o částce, která bude poskytnuta z rozpočtu města Třinec formou dotací. 

Po té co, útvar interního auditu a kontroly prověří proces sestavení rozpočtu a 

souvisejících oblastí, provádí tento útvar interní audit odboru školství, kultury a tělovýchovy. 
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Důvod, proč interní auditoři provádí interní audit právě tohoto odboru, je ten, ţe při 

poskytování dotací z rozpočtu města Třinec neziskovým organizacím v oblasti kultury a 

sportu právě tento odbor školství, kultury a tělovýchovy vyhlašuje dotační programy pro tuto 

oblast a vytváří formuláře, které jsou potřebné pro získání dané dotace. Odbor školství, 

kultury a tělovýchovy také kontroluje příjemcem dotace předloţené doklady vztahující se 

k čerpání dotace. Jak jiţ bylo zmíněno výše, originály účetních dokladů vztahujících se 

k čerpání dotačních peněţních prostředků jsou uloţeny u příjemce dotace.  Kontrolní orgány 

(jako je např. útvar interního auditu a kontroly) mohou do těchto dokladů nahlédnout. 

Veškeré doklady, které se vztahují k dotaci, musí být označeny „Dotace Třinec – číslo 

smlouvy“.  

Interní auditoři tedy provedou prověření toho, jak tento odbor postupoval při plnění 

svých povinností a zda nedošlo k závaţným chybám. 

Útvar interního auditu a kontroly v této fázi prověřuje také zásady pro poskytnutí 

dotací. Interní auditoři zkoumají, zda proces sestavení těchto zásad proběhl bez jakýchkoliv 

pochybení a nedostatků. Samozřejmostí je i to, ţe pracovníci interního auditu namátkově 

zkontrolují i obsah těchto zásad a přesvědčí se, ţe zásady jsou v souladu s platnými právními 

předpisy. 

Na základě výsledků z provedeného interního auditu došlo jiţ v minulosti 

k výrazným změnám ve vnitřních předpisech. Došlo tak ke zpřísnění a jasnější definici 

pravidel pro fungování vnitřního kontrolního systému Městského úřadu v Třinci v oblasti 

poskytování dotací. Dle doporučení útvaru interního auditu a kontroly dochází k detailnějšímu 

zpracování smluv a jejich smluvních podmínek, které jsou uzavírány s příjemci dotací z 

rozpočtu města Třinec. Na základě činnosti útvaru interního auditu a kontroly došlo ke 

změnám v podmínkách pro poskytování dotací na straně příjemce. Jedná se o zpřísnění 

podmínek, které upravují hospodaření s veřejnými prostředky. 

Součástí řídící finanční kontroly obce je i prověření celého procesu poskytování 

dotací z rozpočtu obce, kdy útvar interního auditu a kontroly Městského úřadu v Třinci 

zkoumá správnost tohoto dotačního procesu. Interní auditoři kontrolují jiţ samotné přijetí 

ţádosti o dotaci a tuto ţádost také posuzují. V rámci této kontroly se zkoumá správnost 

rozhodnutí přijetí ţádosti o poskytnutí dotace, ověřuje se, zda tato ţádost obsahuje veškeré 

formální náleţitosti.  

V roce 2012 bylo v oblasti kultury a sportu ţadateli o finanční prostředky ţádáno 

7 464 895 Kč. Z této částky bylo rovnou zamítnuto 1 710 030 Kč. Ze zbývající ţádané částky 

5 754 865 Kč bylo schváleno Městským úřadem v Třinci 2 000 000 Kč. 
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Například Bunkr, o.s. ţádal v roce 2012 o dotaci na projekt „Bez nudy“, jehoţ 

celkový rozpočet činí 523 300 Kč. Částka, o kterou toto občanské sdruţení zaţádalo, byla ve 

výši 16% z celkového rozpočtu projekt – tedy 85 000 Kč. Město Třinec schválilo dotaci na 

tento projekt ve výši 80 000 Kč.  

Ani ve výše zmíněné oblasti útvar interního auditu a kontroly nemuselo navrhovat 

ţádná doporučení pro zlepšení zjištěného stavu, a to pro to, ţe zjištěný stav byl z hlediska 

efektivnosti a výkonnosti shledán jako dostačující a adekvátní. 

Interní auditoři také namátkově prozkoumají projekty, které se váţou k jednotlivým 

ţádostem. Projekt musí mít jasně definovaný cíl. V projektu má být obsaţen i předpokládaný 

počátek a konec soustavy činností, ze kterých se projekt skládá. Pokud se jedná o neziskový 

projekt, je jednou z jeho základních vlastností, ţe plánované příjmy jsou mnohem menší neţ 

výdaje, které bude nutné vynaloţit. Tento vzniklý schodek je právě spolufinancován například 

z dotací.   

Bunkr o.s. v roce 2012 ţádal o dotaci na svůj projekt s názvem „Bez nudy“. Cílem 

tohoto projektu je příznivě působit na děti a mládeţ v jejich volném čase. Bunkr o.s. chce 

prostřednictvím tohoto projektu vyplnit smysluplně volný čas těchto rizikových věkových 

skupin. Projekt „Bez nudy“ je sloţen z několika dílčích projektů, kterými jsou: 

 „Hřiště bez nudy“, 

 „Studentský tým“, 

 „Bunkryt – hudební zkušebna“. 

Útvar interního auditu a kontroly potvrdil, ţe tento projekt odpovídá cílům a účelům 

vyhlášeného dotačního programu, který slouţí k podpoře v oblasti kulturních a sportovních 

aktivit. 

Útvar interního auditu a kontroly prověřuje smlouvu o poskytnutí finančních 

prostředků, která byla uzavřena mezi městem a ţadatelem o dotaci.  

Například v březnu roku 2012 uzavřelo město Třinec s Bunkrem, o.s. smlouvu o 

poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku na financování předloţeného projektu „Bez 

nudy“. Číslo této smlouvy je 2012/06/019/Še.  

Po prozkoumání této smlouvy nebyly interními auditory Městského úřadu v Třinci 

zjištěny ţádné nesrovnalosti. 

Prověření podléhá také konkrétní částka peněţních prostředků, která bude 

poskytnuta. Interní auditoři nekontrolují však jen částku dotace, nýbrţ také zkoumají, zda 

Zastupitelstvo města Třinec postupovalo správně při schvalování této částky. 
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Výše zmíněná smlouva, která byla uzavřena s Bunkrem, o.s. zní na částku 80 000 

Kč. Tato částka byla určena na podporu činnosti tohoto občanského sdruţení, konkrétně na 

jeho projekt „Bez nudy“.  

Dle interního auditu tato částka odpovídá rozsahu předloţeného projektu a je 

z hlediska hospodárnosti povaţována za přijatelnou. 

 Pracovníci útvaru interního auditu a kontroly zjišťují, zda nedošlo k pochybení při 

poskytnutí dotačních finančních prostředků a kontrolují přijetí konečného vyúčtování dotace 

od příjemce peněţních prostředků z rozpočtu obce a posuzují správnost pouţití dotace. Interní 

auditoři zkoumají také, zda finanční prostředky byly vyuţity efektivně a hospodárně. 

Peněţní prostředky, které byly poskytnuty na projekt „Bez nudy“ jsou určeny na 

pokrytí materiálových nákladů, energie a sluţeb. Ve smlouvě je stanoveno, ţe za sluţby, které 

je moţné hradit z dotačních prostředků, jsou povaţovány – nájem, propagace, ozvučení atd. 

Ve smluvních podmínkách je také uvedeno, ţe získaná dotace nesmí být pouţita na nákup 

dlouhodobého hmotného majetku. 

V této smlouvě mezi městem Třinec a Bunkrem, o.s. je také stanoven termín pro 

podání vyúčtování příspěvku a to do 14. prosince 2012. Ve vyúčtování musí toto občanské 

sdruţení věrohodně prokázat, ţe peněţní prostředky byly pouţity v přímé souvislosti s účelem 

dotace. Vyúčtování musí obsahovat pouze kopie originálních dokladů a všechny musí být 

označeny „Dotace Třinec – 2012/06/19/Še.  

Útvar interního auditu a kontroly zjistil při kontrole vyúčtování určité nedostatky. 

Jednalo se například o to, ţe vyúčtování dotace nepodal Bunkr, o.s. ve smlouvou stanoveném 

termínu. Ve smlouvě bylo určeno, ţe toto vyúčtování Bunkr, o.s. podá do 14. prosince 2012. 

Tento termín nebyl dodrţen a občasné sdruţení předalo Městskému úřadu v Třinci vyúčtování 

o tři dny později – tedy aţ 17. prosince 2012. Součástí tohoto vyúčtování jsou i kopie 

originálů dokladů. Interní auditoři shledali vyšší riziko hrozby toho, ţe se zaměstnanci odboru 

školství kultury a tělovýchovy mohli při kontrole těchto dokladů splést. Důvodem bylo to, ţe 

předloţené doklady byly hrazeny i z jiných dotací, neţ jen z dotace z rozpočtu města Třinec. I 

přes toto vyšší riziko interní auditoři neodhalili ţádnou chybu, ať uţ v činnosti zaměstnanců 

odboru ŠKaTv, či chybu v samotném vyúčtování, které předloţil Bunkr, o.s. 

Útvar interního auditu a kontroly v této fázi pouţívá celou řadu metod a postupů. 

Vyuţívají například kontrolní metody, jejichţ cílem je zajistit úplnost a objektivnost 

informací o tom, ţe kontrolované odbory vykonávají svou funkci správně. Dále interní audit 

pracuje s metodou porovnání, kdy zjištěný stav porovnává se stavem plánovaným a ţádoucím. 

Prostřednictvím sledování interní auditoři na Městském úřadě v Třinci zjišťují, zda jsou 
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vytvořeny postupy dílčích procesů, které se na tomto úřadě v rámci procesu poskytování 

dotací uskutečňují tak, aby zajišťovalz efektivní, hospodárný a účelný celý dotační proces. V 

útvaru interního auditu a kontroly jsou vyuţívány i kontrolní matematické výpočty, díky, 

kterým interní auditoři mohou prověřit zjištěné skutečnosti.  

V rámci své činnosti interní auditoři provádějí analýzy, prověřování a revize. Mezi 

nejčastěji pouţívané analýzy patří Cost Effectiveness Analysis (CEA), která stanovuje 

efektivnost nákladů, Cost Minimalisation Analysis (CMA), která slouţí k minimalizování 

nákladů a také Cost Benefit Analysis (CBA),  jejíţ úkolem je určit vzájemný vztah nákladů a 

přínosů. 

Svou činnost interní auditoři realizují dle ročního plánu interního auditu a také dle 

konkrétního programu interního auditu. V této etapě interní auditoři na Městském úřadu 

v Třinci preferují při komunikaci osobní styk. Interní auditoři pokládají kontrolovaným 

subjektům předem připravené otázky a předpokládají, ţe dotázání budou na ně odpovídat 

objektivně, bez toho aby se snaţili zakrýt či zlepšit skutečný stav. Výsledky těchto dílčích 

procesů zaznamenávají do pracovních dokumentů. 

V této fázi interní auditoři prostřednictvím výkonu své činnosti získávají auditní 

důkazy pro to, aby mohl být prokázán skutečný stav dotačního procesu. Auditní důkazy jsou 

záznamy z auditu, které souvisí se skutečností a prokazují zjištěný stav. Důkazy získané 

v průběhu výkonu interního auditu musí být srozumitelné a průkazné. 

Na základě auditních důkazů interní auditoři zjistí, zda byly poskytnuté finanční 

prostředky čerpány správně. Většina příjemců dotace pouţije peněţní prostředky v souladu se 

smlouvou a naplní tak poţadovaný účel dotace. U některých se však při kontrole pouţití 

dotačních prostředků z rozpočtu obce zjistí, ţe je nevyuţili správně. Interní auditoři spatřují 

jako hlavní nedostatek v samotném chování ţadatelů a příjemců dotace. Jedná se zejména o 

to, ţe tyto subjekty velmi často nevěnují potřebnou pozornost vyplňování ţádostí o poskytnutí 

dotace. Příjemci dotace také často dělají chyby při sestavování závěrečného vyúčtování 

dotace.  

Jedná se zejména o tyto problémy a nedostatky: 

 příjemce dotace sice pouţije získané prostředky správně, ale výše těchto nákladů je 

vykázána nesprávně (jedná se např. o špatně vypočtené cestovné, nebo nesprávně 

stanovenou dohadnou poloţku atd.), 

 ve smlouvě o poskytnutí dotace můţe být ve smluvních podmínkách stanoveno, ţe 

získané peněţní prostředky nesmí příjemce pouţít na úhradu mezd a související odvody, 

ale ten je i přesto pouţije na úhradu těchto mzdových nákladů, 
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 příjemce nesplnil účel, na který mu byly dotační prostředky poskytnuty (např. nedošlo 

k uskutečnění podporované akce), 

 příjemce má ve svém vyúčtování dotace doklady, které jsou vystaveny na jinou osobu, či 

takové, které s pouţitím získaných peněţních prostředků nesouvisí, 

 příjemce má ve vyúčtování doklady bez potřebných náleţitostí. 

Ţadatelé a příjemci dotací z rozpočtu města Třinec si v některých případech 

neuvědomují, ţe peníze, které získají, jsou veřejnými prostředky, u kterých je nezbytně nutné 

sledovat, zda byly pouţity na správný účel a zda při jejich rozdělení a čerpání byly dodrţeny 

zásady hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti. 

Útvar interního auditu a kontroly není jediným subjektem, který kontroluje dodrţení 

účelu pouţití dotace dle uzavřené smlouvy. Splněním této podmínky se v oblasti dotaci pro 

kulturu a sport zabývá také odbor školství, kultury a tělovýchovy. 

Pokud interní auditoři zjistí určité nedostatky, auditovaný subjekt je okamţitě o 

zjištěném stavu informován. Útvar interního auditu a kontroly se totiţ snaţí řešit vzniklé 

problémy jiţ v průběhu auditu prostřednictvím svých doporučení. Tato průběţná náprava 

vede také ke zkvalitnění funkce vnitřního kontrolního systému. 

V závěru této etapy musí interní auditoři specifikovat a konkretizovat svá zjištění a 

také formulovat svá prvotní tvrzení.  Vhodné zformulování auditních zjištění znamená základ 

úspěchu interního auditu. V některých případech je součástí této fáze i tvorba osnovy 

závěrečné zprávy z provedeného interního auditu. 

 

4.1.3 Třetí fáze interního auditu procesu poskytování dotací  

Výstupem činnosti interních auditorů je zpráva o provedeném interním auditu. 

V předposlední fázi, která představuje realizaci výsledků, interní auditoři musí sestavit 

zprávu, která bude obsahovat auditorská zjištění, tedy skutečnosti zjištěné v druhé etapě, 

hodnocení, analýzy a doporučení. Doporučení, které je součástí zprávy o interním auditu, 

představuje kroky, které pomohou odstranit nebo alespoň minimalizovat zjištěné nedostatky 

či rizika. Doporučení mohou mít různý charakter. Buď se jedná jen o obecná doporučení, 

nebo mohou mít podobu konkrétnějších návrhů, které naznačují moţné směry řešení a 

poslední variantou je, ţe jde o zcela konkrétní postupy řešení zjištěného stavu. 

Útvar interního auditu a kontroly na Městském úřadě v Třinci v rámci interního 

auditu poskytování dotací do kultury a sportu audituje zejména odbor školství, kultury a 

tělovýchovy. Mezi nejčastější doporučení interních auditorů, která jsou adresována odboru 
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školství, kultury a tělovýchovy, patří doporučení efektivního nastavení vnitřního kontrolního 

systému při hospodaření s veřejnými prostředky. Jedná se zejména o to, aby se s těmito 

finančními prostředky hospodařilo na základě, správného a přehledného nastavení dotačních 

podmínek, jejichţ tvorbu má na starosti právě odbor školství, kultury a tělovýchovy. Dále 

interní auditoři tomuto auditovanému subjektu doporučují, zajistit ucelenou kontrolu celého 

systému poskytování dotací. Proto je nutné, kontrolovat jiţ samotné vyhlášení dotačních 

programů, uskutečněný výběr z ţádostí o dotace, proces schválení poskytnutí dotace, tvorbu 

smluv a také závěrečné vyúčtování. 

Tuto zprávu sestavuje vedoucí útvaru interního auditu a kontroly na základě 

auditních důkazů, které v průběhu předcházející fáze získali ostatní interní auditoři. Ve zprávě 

je uvedeno zjištění z auditu, které dle auditních důkazů konstatuje, zda byly nebo nebyly 

shledány nedostatky celého dotačního procesu. Zpráva je také zároveň prostor pro interní 

auditory, aby vyjádřili moţnosti případného zlepšení zjištěného stavu. Zpráva také obsahuje 

vyjádření, zda bylo dosaţeno stanovených cílů interního auditu. 

Interní auditoři na Městském úřadu v Třinci samozřejmě vycházejí ze vzoru zprávy 

z vykonaného interního auditu, kterou sestavuje Ministerstvo financí ČR, a také dodrţují 

náleţitosti této zprávy, které jsou stanoveny v zákoně č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

nebo také v zákoně č. 552/1991 Sb., o státní kontrole.  Pro svou činnost si je však dle potřeby 

doplňují.  

Zjednodušený návrh zprávy z interního auditu je zobrazen v tabulce č. 4.3. Oficiální 

vzor zprávy o zjištěních z vykonaného auditu, který sestavuje centrální harmonizační jednotka 

Ministerstva financí ČR, je součástí přílohy č. 10. 
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Zpráva z interního auditu 

IA č.: 2 rok: 2013 

Kontrolovaná oblast: Odbor školství kultury a tělovýchovy 

Termín auditu: březen - duben Název auditu: Audit dotačních zásad 

Auditor: Jana Nováková   

Cíle auditu 

1) Prokázaní shody činnosti odboru ŠKaTv se všeobecnými cíli MěÚ. 

2) Prozkoumání rizikových aktivit v procesu sestavení datačních zásad. 

3) Zjištění problematických oblastí a návrh zlepšení těchto oblastí. 

Hodnocení 

V průběhu tohoto interního auditu nebyly shledány ţádné nedostatky v procesu sestavování 

dotačních zásad. Interní auditoři nezjistili ţádné pochybení v činnosti odboru ŠKaTv v 

oblasti tvorby dotačních zásad. Tento odbor pracuje v souladu se základními cíli MěÚ. Odbor 

také dodrţuje zásady hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti. 

Jediné doporučení interních auditorů se vztahuje na zváţení moţnosti umoţnit ţadatelům o 

dotace podávat ţádosti také elektronicky. 

Silné stránky 

 

Odbor ŠKaTv má dobře nastaveny své priority a ovládá proces sestavování dotačních zásad 

nejen z teoretického hlediska, ale také z hlediska praktického. 

Slabé stránky X 

Podpis vedoucího auditora:…… 

Podpis vedoucího útvaru:…….. 

 

V ………. dne……… 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tab. 4.3 Návrh zjednodušené zprávy z interního auditu  

 

Výsledek interního auditu musí interní auditoři projednat v závěrečném jednání 

s auditovaným subjektem. V případě interního auditu systému poskytování můţe být jedním 

z auditovaných subjektů např. odbor školství, kultury a tělovýchovy. Náplní tohoto jednání je, 

ţe interní auditoři zopakují rozsah a cíl interního auditu, seznámí auditovaný subjekt se 

zjištěnými nedostatky, které zároveň podloţí důkazy. Tato zpráva se doručuje vedoucímu 

orgánu veřejné správy, ale také vedoucímu toho útvaru, jehoţ činnost byla auditována. O 

doručení zprávy interního auditu musí být proveden písemný záznam (viz příloha č. 11). 

Po závěrečném projednání předá tedy útvar interního auditu a kontroly svou zprávu 

tomuto subjektu. Zpráva interního auditu nesmí obsahovat jiné skutečnosti, neţ ty, se kterými 

byl auditovaný subjekt seznámen při závěrečném jednání. Navíc je nutné, aby tyto zjištěné 

skutečnosti byly podloţeny relevantními důkazy a důkazními materiály. 
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Zpráva z provedeného interního auditu obsahuje prohlášení, ţe byl daný interní audit 

proveden v souladu a ve shodě s platnými standardy a platnou právní úpravou. Zpráva musí 

být srozumitelná, bez neurčitostí či nejasností, objektivní, nezávislá a logicky sestavena. 

Pokud by se v průběhu výkonu interního auditu objevila závaţná zjištění, vypracoval 

by útvar interního auditu a kontroly na Městském úřadu v Třinci kromě závěrečné zprávy i 

průběţnou dílčí zprávu, která by informovala o zjištěných závaţných skutečnostech.  

Auditorská zpráva se předává ihned po ukončení interního auditu. Tato zpráva není 

ale jediná, kterou útvar interního auditu a kontroly musí sestavit. Povinností útvaru interního 

auditu a kontroly je totiţ sestavit i roční zprávu o své činnosti, kterou musí vedoucí útvaru 

interního auditu a kontroly předat po skončení roku vedoucímu orgánu veřejné správy. Tato 

roční zpráva podle § 31 odst. 3 zákona o finanční kontrole „zejména  

a) hodnotí obecnou kvalitu vnitřního kontrolního systému, 

b) analyzuje výskyt závaţných nedostatků, které nepříznivě ovlivnily činnost orgánu 

veřejné správy, včetně nedostatků ve fungování vnitřního kontrolního systému, a které 

byly důvodem sníţení finanční výkonnosti v činnosti orgánu veřejné správy, 

c) předkládá doporučení ke zkvalitnění řízení provozní a finanční činnosti orgánu veřejné 

správy a jeho vnitřního kontrolního systému.“ 

Zpráva z vykonaného interního auditu by měla mít vysokou formální úroveň. Měla 

by být rozdělena do několika dílčích a ucelených oblastí. Jedná se např. o část obecnou, ve 

které jsou zachyceny základní cíle konkrétního interního auditu, případná omezení, která 

vyplývají z obtíţností daného auditu a také popis postupu. Další část zprávy obsahuje zjištění, 

která byla v rámci interního auditu odhalena. Ucelenou část tvoří i doporučení interních 

auditorů. Zpráva interního auditu můţe obsahovat i potřebné přílohy, jako např. různé analýzy 

či auditorské důkazy, které dokládají závaţná auditorská zjištění. 

 

4.1.4 Čtvrtá fáze interního auditu procesu poskytování dotací 

V  závěrečné etapě provádí interní auditoři i analýzu zjištěných skutečností, na jejímţ 

základě jsou schopni navrhnout moţné postupy pro zdokonalení procesu poskytování dotací 

z rozpočtu města Třinec neziskovým organizacím a také mohou díky nim v následujících 

letech zkvalitnit i samostatnou činnost útvaru interního auditu a kontroly. 

 Vedoucí útvaru interního auditu a kontroly zodpovídá za průběh interního auditu a za 

předání výsledků, závěrů a doporučení pro zkvalitnění procesů a zdokonalení vnitřního 

kontrolního systému vedoucímu orgánu veřejné správy. Pokud by vedoucí útvaru interního 
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auditu a kontroly na základě provedených šetření měl podezření, ţe v auditované oblasti došlo 

k spáchání trestného činu, je povinen neprodleně tuto skutečnost písemně oznámit vedoucímu 

orgánu veřejné správy.  

Po provedení interního auditu dochází k následné kontrole neboli prověrce, kterou 

zajišťuje vedoucí útvaru interního auditu a kontroly. Tato následná kontrola zjišťuje, jestli 

byla vedoucím orgánu veřejné správy přijata doporučení navrhována interními auditory 

v auditorské zprávě, nebo nikoliv. Pokud tato doporučení přijata nebyla, zjišťuje následná 

kontrola, zda za tento stav převzal odpovědnost vedoucí orgánu veřejné správy. Pokud návrhy 

na zlepšení byly přijaty, tak se prostřednictvím této následné prověrky ověří jejich účinnost. 

Následná kontrola se provádí pouze u těch dílčích procesů, u kterých v průběhu předchozího 

interního auditu byly zjištěny nedostatky. 

Tato kontrola se provádí před poskytnutím, v průběhu a také po poskytnutí dotace. 

Z uvedeného vyplývá, ţe se řídící finanční kontrola rozděluje na předběţnou, průběţnou a 

následnou. Ze všech těchto kontrol musí obec podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole pořídit záznamy. 

Pokud se provádí veřejnosprávní kontrola přímo u neziskové organizace, pořizuje se 

dle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole z této kontroly protokol s uvedením zjištěných 

skutečností. 

 

4.1.5 Auditní spis 

Během interního auditu vzniká celá řada dokumentů, které slouţí pro zachycení 

informací získaných v rámci prováděného interního auditu. Dokumenty, a to i ty pracovní, je 

nutné uloţit do auditorského spisu, který musí být archivován deset let. Velice vhodné je, aby 

auditorské materiály měly jednotnou úpravu, díky které se výrazně urychlí orientace 

v auditorské dokumentaci. 

Útvar interního auditu a kontroly své spisy vede v elektronické podobě jen částečně. 

Jedná se zejména o dokumenty, které vytváří pracovníci útvaru interního auditu a kontroly 

např. zpráva z vykonaného interního auditu. V elektronickém zpracování jsou také 

podkladové materiály, které pro výkon své činnosti interní auditoři nezbytně potřebují, jako 

jsou grafy, tabulky a přehledy. Interní auditoři pro svou práci nutně potřebují i dokumenty, 

které jim předává auditovaný subjekt. Interní auditoři si z těchto podkladů vytvoří kopie, které 

následně mají v tištěné podobě uloţeny ve spisu. Útvar interního auditu a kontroly však 
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zvaţuje, ţe b y bylo praktičtější a vhodnější, aby i tyto materiály, které získá od auditované 

osoby, byly v elektronické podobě.  

Součástí auditorského spisu je např. pověření k výkonu auditu, program konkrétního 

interního auditu, oznamovací dopis, zápis o zahájení auditu, zpráva z vykonaného interního 

auditu, záznam o projednání zprávy z auditu s auditovaným subjektem, vyjádření 

auditovaného subjektu ke zprávě z vykonaného interního auditu. Auditní spis obsahuje 

samozřejmě mnoţství podkladových tabulek, přehledů, zápisů o jednotlivých činnostech v 

průběhu auditu, pracovní záznamy auditora, kopie účetních dokladů a dokumentů, které 

předloţil auditovaný subjekt. 

Interní auditoři v rámci své činnosti vyuţívají i rozmanité zkušenosti a informace, 

které získali svou účastí na vzdělávacích akcích, workshopech, školeních či při rozhovorech 

s kolegy z oblasti interního auditu, během kterých si vyměňují své zkušenosti. 

 

4.1.6 Externí prověření útvaru interního auditu a kontroly 

Útvar interního auditu a kontroly na Městském úřadě v Třinci ještě nebyl nikým 

externě ohodnocen. Útvar interního auditu a kontroly však kaţdý rok předkládá přehled o své 

činnosti za minulý rok auditorské společnosti, která vykonává kontrolu hospodaření města 

Třinec. Tento přehled obsahuje informace o uskutečněných interních auditech. V přehledu je 

uveden cíl, zaměření, předmět a také výsledky z jednotlivých interních auditů. Interní auditoři 

v přehledu uvádějí i zjištěné nedostatky a případné návrhy na jejich řešení. Externí auditor 

z auditorské společnosti si dle svého výběru náhodně vybere zprávu z vykonaného interního 

auditu a seznámí se s jejím obsahem. 

Tato auditorská společnost však útvaru interního auditu a kontroly nepředkládá 

ţádný oficiální závěr ze své činnosti, který by měl charakter externího hodnocení interního 

auditu. Útvar interního auditu a kontroly tedy předpokládá, ţe kdyby auditorská společnost 

odhalila jakékoliv nedostatky či chyby ve výkonu činnosti interního auditu, tak by tyto 

zjištěné skutečnosti tomuto útvaru sdělila.  
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5 Závěr 

Úkolem útvaru interního auditu a kontroly na Městském úřadu v Třinci je poskytovat 

vedení tohoto úřadu potřebné informace, které popisují aktuální stav, uvádí případné zjištěné 

odchylky, informují o potenciálních rizicích a moţnostech eliminace těchto rizik. Zprávy, 

které vytváří útvar interního auditu a kontroly obsahují ve většině případů kladné hodnocení. 

Ve velmi výjimečných případech je hodnocení interních auditorů negativní.  

Pokud zpráva z interního auditu poukazuje na hrozící rizika, je důleţité, aby vedení 

tyto informace správně vyhodnotilo. V takovéto situaci totiţ platí, ţe prevence je 

mnohonásobně lepší neţ samotná léčba a náprava jiţ uskutečněných chyb. Interní auditoři by 

proto neměli být chápání jako ti, co jiným lidem jen komplikují ţivot a vyţívají se v chybách 

jiných a rádi na ně poukazují. V moderní společnosti, a tedy i na obecních a městských 

úřadech by proto měli být interní auditoři povaţování za partnery, kteří díky své neodbytnosti 

a systematičnosti chrání základní zájem celého městského úřadu. Vzhledem k tomu, ţe 

existuje jen málo lidí, kteří unesou kritiku a poučí se z ní, je práce interních auditorů velmi 

náročná nejen z hlediska znalostí a kvalifikace, ale také z lidského hlediska.  

Tato diplomová práce je rozčleněna do několika částí. První část se zabývá 

teoretickými předpoklady, jejichţ znalost je nutná pro pochopení dalších částí práce. První 

kapitola byla vypracována na základě prostudování odborné literatury, která se týká interního 

auditu. Kapitola definuje základní pojmy, které souvisí s oblastí interního auditu. 

Prostřednictvím deskripce byly tyto pojmy vysvětleny a také byl v této části uveden přehled 

historie interního auditu. V této kapitole jsou uvedeny různé druhy členění auditu a jejich 

stručný popis. Za pomocí metody komparace byl vypracován základní přehled rozdílů mezi 

interním a externím auditem. Součástí první části je i souhrn právních předpisů, které upravují 

právní základnu interního auditu v České republice. Kapitola se také zabývá popisem osoby 

interního auditora, jeho pravomocemi a povinnostmi a také charakteristikou auditovaného 

subjektu. Závěr kapitoly pojednává o základních charakteristikách útvaru interního auditu a 

stručně popisuje princip fungování finanční kontroly a interního auditu ve veřejné správě.  

Obsahem druhé kapitoly je charakteristika města Třince a jeho útvaru interního 

auditu a kontroly. Na základě informací získaných na útvaru interního auditu a kontroly a na 

odboru školství, kultury a tělovýchovy byly analyzovány podmínky poskytování dotací do 

oblasti kultury a sportu. Obsahem kapitoly je i komparace těchto podmínek za jednotlivé roky 

od roku 2009. V této části jsou popsány základní účetní a daňové aspekty dotací.  

Praktická část je zaměřena na analýzu postupu interního auditu systému poskytování 

dotací z rozpočtu města Třince neziskovým organizacím – pro tuto diplomovou práci byly 



 

66 

 

zvoleny dotace, které jsou poskytovány neziskovým organizacím, které působí v oblasti 

kultury a sportu. Byly zde aplikovány získané teoretické znalosti v praxi. Cílem této praktické 

části bylo popsat postup interního auditu na Městském úřadě v Třinci v oblasti dotací a také 

uvést nejčastější chyby, které interní auditoři odhalí.  

Hlavním cílem celé diplomové práce bylo poskytnout základní teoretické 

předpoklady, které se týkají interního auditu a dotací a na základě těchto teoretických 

poznatků vysvětlit a také analyzovat interní audit systému poskytování dotací z rozpočtu 

města Třince neziskovým organizacím. Dalším cílem této diplomové práce bylo zjistit, zda 

útvar interního auditu a kontroly na Městském úřadě v Třinci plní svou funkci v rámci 

dotačního programu efektivně a kvalitně. Dle zjištěných skutečností shledávám útvar 

interního auditu a kontroly na Městském úřadě v Třinci jako kompetentní a efektivně 

vykonávající svou činnost v oblasti dotačního procesu na Městském úřadě v Třinci. Interní 

auditoři si zachovávají svou nezávislost a díky své práci odhalují včas moţná rizika, která 

jsou spojena s poskytováním dotací.  

V minulosti existovaly plošné problémy s pochopením role a poslání interních 

auditorů ve veřejné správě. I dnes se bohuţel objevují i takové úřady, které neumí a 

nedokáţou adekvátně vyuţít činnosti oddělení interního auditu. Vedení Městského úřadu 

v Třinci však správně chápe oddělení interního auditu jako jeden ze svých důleţitých 

poradních orgánů, který pomáhá k dosaţení stanovených cílů, a proto od počátku podporuje 

činnost svých interních auditorů, kteří se snaţí neustále zdokonalovat pouţívané metody a 

postupy, díky kterým poté dochází k zvýšení efektivnosti procesů probíhajících v rámci 

tohoto úřadu. 

I přesto, ţe je velice obtíţné měnit zaţité zvyklosti, se podařilo oddělení interního 

auditu na Městském úřadě v Třinci díky své činnosti a způsobu jakým svá zjištění a 

doporučení prezentuje vedení tohoto úřadu, zajistit zdokonalení, zkvalitnění a zefektivnění i 

takových procesů, které byly na tomto úřadě dlouhou dobu určitým způsobem zaběhlé. Díky 

těmto kvalitativním změnám dochází k posunu nejen změněných procesů, ale i celého 

Městského úřadu v Třinci směrem vpřed. Činnost oddělení interního auditu tedy znamená 

pozitivní přínos jak pro městský úřad, tak i pro město Třinec a jeho občany. 

Na základě informací, získaných při zpracování diplomové práce, stojí za zváţení, 

zda by nebylo všeobecně prospěšné, kdyby mohly být ţádosti o dotace zasílány elektronicky. 

Zavedení tohoto způsobu by sice ze začátku mohlo znamenat drobné komplikace, ale po 

zaběhnutí tohoto nového způsobu by jistě došlo k zjednodušení celého datačního procesu jak 

ze strany ţadatelů o dotace, tak i ze strany Městského úřadu v Třinci.   
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