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Příloha č. 1 Přehled Standardů pro profesionální praxi interního auditu. 

Attribute Standards / Základní standardy 

1000  Purpose, Authority, and Responsibility Účel, pravomoci a odpovědnost 

1010 Recognition of the Definition of Internal 

Auditing, the Code of Ethics, and the 

Standards in the Internal Audit Charter 

Přijetí definice interního auditu, Etického 

kodexu a Standardu ve statutu interního 

auditu 

1100  Independence and Objectivity  Nezávislost a objektivita 

1110  Organizational Independence Organizační nezávislost 

1111  Direct Interaction With the Board Přímá vzájemná součinnost s orgány 

společnosti 

1120  Individual Objectivity Objektivita jednotlivce 

1130  Impairment to Independence or 

Objectivity 

Narušení nezávislosti nebo objektivity 

1200  Proficiency and Due Professional Care Odborná a náleţitá profesní péče 

1210 Proficiency Odbornost 

1220 Due Professional Care Náleţitá profesní péče 

1230 Continuing Professional Development Průběţný profesní rozvoj 

1300  Quality Assurance and Improvement 

Program 

Program pro zabezpečení a zvyšování 

kvality interního auditu 

1310 Requirements of the quality assurance 

and improvement program 

Poţadavky kladené na Program pro 

zabezpečení a zvyšování kvality 

1311 Internal Assessments Interní hodnocení 

1312  External Assessments Externí hodnocení 

1320 Reporting on the quality assurance and 

improvement program 

Podávání zpráv o programu pro 

zabezpečení a zvyšování kvality interního 

auditu 

1321 Use of “Conforms with the International 

Standards for the Professional Practice 

of Internal Auditing” 

Uţívání výrazu „Je v souladu 

s Mezinárodními standardy pro profesní 

praxi interního auditu 

1322 Disclosure of Nonconformance Informování týkající se nesouladu 

Performance Standards / Standardy pro výkon interního auditu 

2000 Managing the Internal Audit Activity Řízení interního auditu 

2010  Planning Plánování 

2020 Communication and Approval Komunikace a schvalování 

2030 Resource Management Řízení zdrojů 

2040  Policies and Procedures Zásady a postupy 

2050 Coordination  Koordinace 

2060  Reporting to Senior Management and 

the Board  

Předávání zpráv vedení a orgánům 

společnosti 

2070  External Service Provider and 

Organizational Responsibility for 

Internal Auditing  

Externí poskytovatel sluţeb a organizační 

odpovědnost za provedení interního auditu 

2100 Nature of Work Charakter práce 

2110 Governance Řízení a správa společnosti 

2120  Risk Management Řízení rizik 

2130  Control  Řízení a kontrola 

2200 Engagement Planning Plánování zakázky 

2201 Planning Considerations  Přístup k plánování 
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2210 Engagement Objectives Cíle zakázky 

2220  Engagement Scope Rozsah zakázky 

2230 Engagement Resource Allocation  Rozvrţená zdrojů v rámci zakázky 

2240 Engagement Work Program Pracovní program zakázky 

2300  Performing the Engagement Realizace zakázky 

2310  Identifying Information  Identifikace informací 

2320 Analysis and Evaluation Analýza hodnocení 

2330 Documenting Information Dokumentace informací 

2340 Engagement Supervision Dohled (supervize) nad prováděním 

zakázky 

2400 Communicating Results Předávání výsledků 

2410 Criteria for Communicating Kritéria komunikace 

2420 Quality of Communications Kvalita zpráv 

2421 Errors and Omissions  Chyby a opomenutí 

2430 Use of “Conducted in Conformance with 

the International Standards for the 

Professional Practice of Internal 

Auditing” 

Uţívání výrazu „Provedeno v souladu s 

Mezinárodními standardy pro profesní 

praxi interního auditu“ 

2431   Engagement Disclosure of 

Nonconformance 

Poskytnutí informací v případě nesouladu 

2440  Disseminating Results  Distribuce výsledku 

2450   Overall Opinions  Celkové názory 

2500  Monitoring Progress  Monitorování 

2600 Resolution of Senior Management’s 

Acceptance of Risks 

Rozhodnutí o přijetí rizika vedením 

společnosti 

 

Zdroj: BAČOVÁ, Jana a Antonín ŠENFELD. Mezinárodní rámec profesní praxe interního 

auditu, vyd. 6. Praha: Český institut interních auditorů, 2011. str. 3. ISBN 80-86689-46-8. 
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Příloha č.2 Činnost a kompetence útvaru interního auditu a kontroly na Městském úřadě 

v Třinci. 

ÚTVAR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY 

1. Členění útvaru  

Útvar se nečlení.  

2. Úkoly v samostatné působnosti, které jsou útvaru trvale svěřeny  

2.1 zpracovává střednědobý a roční plán činnosti útvaru interního auditu a 

kontroly, 

2.2  provádí interní audity a kontroly v souladu s ročním plánem nebo operativními 

audity a kontroly na základě příkazu starosty města a v souladu se Statutem 

interního auditu, 

2.3  předkládá starostovi města zprávy o zjištěních z provedených interních auditů a 

kontrol s doporučením k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků a ke 

zlepšení vnitřního kontrolního systému, 

2.4  zpracovává roční zprávy o výsledcích finančních kontrol a účinnosti vnitřního 

kontrolního systému dle vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o 

finanční kontrole, 

2.5  plní úkoly stanovené zákonem o finanční kontrole, 

2.6  koordinuje postup odborů, útvarů a MěP při vyhodnocování rizik souvisejících 

s jejich činností, zpracovává a předkládá starostovi plán řízení rizik za celý 

úřad, 

2.7  vykonává veřejnosprávní kontrolu u ţadatelů o veřejnou finanční podporu nebo 

u příjemců veřejné finanční podpory, která je poskytována z rozpočtu města 

Třince, 

2.8  dohlíţí na plnění opatření k nápravě uloţených úřadu na základě kontrol 

provedených vnějšími kontrolními orgány, 

2.9  zajišťuje konzultační činnost při aplikaci vnitřních kontrolních mechanizmů 

v rámci MěÚ, MěP, organizačních sloţek a příspěvkových organizací města. 

3. Úkoly, které jsou útvaru trvale svěřeny ve vztahu k příspěvkovým organizacím města  

3.1 plní úkoly celoročního plánu uloţené zastupitelstvem, radou, starostou a  tímto 

organizačním řádem, a to v oblasti kontroly jejich hospodaření, včetně kontroly 

funkčnosti vnitřního kontrolního systému organizace, 

3.2 provádí mimořádné kontroly dle poţadavků orgánů města. 

4. Úkoly ve vztahu k výborům, komisím a zvláštním orgánům města  

Nevykonává. 

5. Vztah k rozpočtu města  

Nevykonává. 

6. Úkoly v přenesené působnosti  

Nevykonává. 

7. Činnosti, které odbor vykonává na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy pro jinou 

obec  

Nevykonává. 

8. Činnosti, které odbor vykonává na základě rozhodnutí krajského úřadu pro jinou obec  

Nevykonává. 

9. Přestupky a správní delikty, které odbor projednává v 1. stupni  

Ukládá pokuty podle § 17 a § 20 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Zdroj: Organizační struktura MěÚ. Město Třinec [online]. [cit. 2013-03-05]. Dostupné z: 

http://www.trinecko.cz/zamestnanci/?id=cinnost&odbor=15
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Příloha č. 3 Čestné prohlášení. 
 

Čestné prohlášení 
 

Čestně prohlašujeme, že nedošlo ke změnám v dokumentech přiložených k žádosti  
o neinvestiční finanční příspěvek z rozpočtu města Třince z loňského roku 

 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
(přesný název organizace dle stanov nebo statutu žadatele) 

 
 
 

V platnosti zůstává: 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

(adresa žadatele a IČ) 
 
 

číslo registrace žadatel..……………………………………………………………………………… 
(např. u Ministerstva vnitra ČR, v obchodním rejstříku apod.) 
 
 
smlouva o zřízení běžného účtu – číslo účtu …………………………………………………….. 
 
 
u peněžního ústavu.…………………………………………….……………………………..……. 
 
 
statutární zástupce (jméno a příjmení) …………………………………………………….…….. 
 
 
 
 
Toto čestné prohlášení nahrazuje povinnost odevzdat požadované přílohy k identifikaci 
žadatele. 
 
 
Jsem seznámen s tím, že pokud by byly uváděné skutečnosti nepravdivé, budu čelit všem 
následným postupům v souladu se zákony ČR, zejména povinnosti vrátit poskytnutý 
příspěvek včetně penále. 
 
 
V Třinci dne: 
 
            
            
      ………………..………………………………….. 
      razítko žadatele a podpis statutárního orgánu 

 

Zdroj: Granty a dotace. Město Třinec [online]. [cit. 2013-03-05]. Dostupné z: 

http://www.trinecko.cz/granty/
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Příloha č. 4 Ţádost o finanční příspěvek z rozpočtu města Třince v oblasti zájmových aktivit 

v kultuře na rok 2013. 
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Zdroj: Granty a dotace. Město Třinec [online]. [cit. 2013-03-05]. Dostupné z: 

http://www.trinecko.cz/granty/soubory/Formul%C3%A1%C5%99%20pro%20kulturu%20-

%202013%20(PDF).pdf



1 

 

Příloha č. 5 Ţádost o finanční příspěvek z rozpočtu města Třince na sportovní aktivity na rok 

2013. 
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Zdroj: Granty a dotace. Město Třinec [online]. [cit. 2013-03-05]. Dostupné z: 

http://www.trinecko.cz/granty/soubory/Formul%C3%A1%C5%99%20pro%20sport%20-

%202013%20(PDF).pdf
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Příloha č. 6 Potvrzení o převzetí dokladů.      Vzor č. 1 

Útvar interního auditu
x)

 

………………………………. 
(název orgánu veřejné správy) 

 

č.j.: 

                                                                                                   V……..………… dne 

……….…………. 
 

Pan (paní) 
 

………………………………………….. 
(jméno, příjmení) 

 

………………………………………….. 
(funkce) 

 

…………………………………………… 
(název organizačního útvaru orgánu veřejné správy) 

 

Věc:  Potvrzení o převzetí originálů dokladů 

 

Na základě výkonu interního auditu pověřuji vedoucího auditorského týmu pana (paní) 

………….…………………….  k převzetí těchto originálů dokladů do úschovy útvaru 

interního auditu:  
 

…………………………………………………………………………………………………

…………… 
(uvedou se doklady, které interní auditor přebírá  – označení dokladů, počet listů) 

 

 

Zároveň ponechávám kopie výše uvedených převzatých dokladů. 

 

 

                                                                                                     

………………………………………… 

                                                                                                     (jméno, příjmení, podpis vedoucího útvaru 

interního auditu) 
 

 

 

Potvrzení o převzetí originálů dokladů a kopie převzatých dokladů převzal dne 

………….…………….  

 

                                                                                                     

…………………………………………     
                                                                                                                          (jméno, příjmení, funkce, podpis vedoucího 

zaměstnance 

                                                                                                                                                              orgánu veřejné správy odpovědného za 

řízení útvaru, 
                                                                                                                                                                    jehož  originály dokladů byly převzaty) 

                                                 
x)

 Interní auditor (místo útvaru  interního auditu v případech k tomu zvlášť pověřeného zaměstnance ve smyslu § 28 odst.1 

zákona o finanční kontrole) 

Zdroj: Ministerstvo financí. [online]. [cit. 2013-03-05]. Dostupné z: 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/metodicke_pokyny_postupy_49914.html 
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Příloha č. 7 Program auditu.        Vzor č. 2 

Útvar interního auditu
x)

 

………………………………. 
(název orgánu veřejné správy) 

 

č.j.: 

 

Program auditu evid. č. … 

…..…………………………….…….………………………………………………………….

…. 
(identifikační údaje organizačního útvaru orgánu veřejné správy, jehož činnost bude auditována)  

 

Auditovaný subjekt:……………………………………………………………………… 

Audit:………………………………………(zaměření)……………………...…(audit č.) 

Audit bude proveden za období                  od ….……………… do ….…..…………… 

 

                                                                    od ……..…………… do ……….………….. 

Datum zahájení: ………………………………………………………………………….       

Předpokládaná doba trvání:………………………………………………(časové období)                     

Vedoucí auditorského týmu:                       ……………………………………………… 

Členové auditorského týmu:                        ..……………………………………………. 

                                                                     ………………………………………………  

 

Schválil:……………………………………………Datum:……………………………… 

Cíl 

auditu:……..…………………………………………..…………………………………………

…..  

              

….…...………………………………………..………………………………………………  
 

 

Auditor                             Datum                                                           Postup 

…………….                     …………………..       

………………………………………………………….. 

                                                                                …….(odkaz na pracovní materiály) 

Auditor                             Datum                                                           Postup 

…………….                     …………………..       

………………………………………………………….. 

                                                                                …….(odkaz na pracovní materiály) 

Auditor                             Datum                                                           Postup 

…………….                     …………………..       

………………………………………………………….. 

                                                                                …….(odkaz na pracovní materiály) 

 

 

Případné změny v programu auditu neprodleně schvaluje vedoucí útvaru interního auditu.

                                                 
x)

 Interní auditor (místo útvaru  interního auditu v případech k tomu zvlášť pověřeného zaměstnance ve smyslu § 28odst. 1 

zákona o finanční kontrole) 

Zdroj: Ministerstvo financí. [online]. [cit. 2013-03-05]. Dostupné z: 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/metodicke_pokyny_postupy_49915.html 
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Příloha č.8 Oznamovací dopis.        Vzor č. 3 

Útvar interního auditu
x)

 

…………………………. 
    (název orgánu veřejné správy) 
č.j.: 

Pan (paní) 

 

………………………………………….. 
(jméno, příjmení) 
 

………………………………………….. 
(funkce) 

 

…………………………………………… 
(název organizačního útvaru orgánu veřejné správy ) 

Oznamovací dopis 

Váţený pane (paní) ……………………………., 
                                    (řediteli, ředitelko, vedoucí)      

V souladu s plánem interního auditu bude dne ……………….. ve Vašem útvaru zahájen 

……………………………. audit. Ukončení auditu se předpokládá v termínu do …………………… .               
(typ auditu ve smyslu  § 28 odst. 4   zákona o finanční kontrole) 

                                   

Interní audit provede auditorský tým ve sloţení :  

      vedoucí auditorského týmu :            …..……….………………………………….. 

                                 členové auditorského týmu :            ……………………………………………….. 

                                                                                            …………………………………………….. 
                                                                                                                                                               jména a příjmení,                      č. sl.průkazu 

 

V této souvislosti Vás ţádám o zajištění Vaší přítomnosti nebo Vámi pověřeného zástupce 

k projednání bliţších podrobností týkajících se zejména vzájemné součinnosti v průběhu vykonávání 

auditu a koordinace postupů auditorského týmu s ohledem na provozní úkoly Vámi řízeného útvaru, a 

to ve shora uvedený den zahájení na …..  hodin.        

 

Za útvar interního auditu se této pracovní schůzky účastním (jsem pověřil k projednání uvedených 

otázek včetně představení vedoucího a členů auditorského týmu pana (paní) 

…………………………… . 
                                                                                                                         (jméno, příjmení a funkce) 

V zájmu vytvoření podmínek pro efektivní výkon kontroly se na Vás obracím předem se ţádostí 

o zabezpečení přípravy podkladů podle přiloţeného seznamu a o vytvoření odpovídajících 

materiálních a technických podmínek pro vykonání auditu. 

 

S pozdravem                                                                                                         

                                                                                                     ………………………………………… 

                                                                                                             vedoucí útvaru interního auditu                                                                                                                                                                                                                                

                        
                                                                                               (jméno, příjmení, podpis) 

Příloha :   -  Seznam poţadovaných podkladů 

                                                 
x)

 Interní auditor (místo útvaru  interního auditu v případech k tomu zvlášť pověřeného zaměstnance ve smyslu § 28odst. 1 zákona o 

finanční kontrole) 

Zdroj: Ministerstvo financí. [online]. [cit. 2013-03-05]. Dostupné z: 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/metodicke_pokyny_postupy_49916.html 
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Příloha č. 9 Pověření.          Vzor č. 4 

Útvar interního auditu
x)

 

…………………………. 
    (název orgánu veřejné správy) 
 

č.j.: 

 

P o v ě ř e n í    č. 

 

Na základě ustanovení § 28 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 

a  o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a v souladu s plánem interního auditu na rok   

….  

 

 

pověřuji pana (paní): …………………… č. sluţ. průk. ……… jako vedoucího auditorského týmu. 

 

               pana (paní): …………………… č. sluţ. průk.  …….. jako člena auditorského týmu. 

 

aby v době od …………… do ……………. vykonali  

 

 

a u d i t  

 

jehoţ účelem je  

 

……………………………………………………………………………………………………………

…. 
(charakterizovat cíle na základě § 28 odst. 2 zákona o finanční kontrole) 

 

 

u 

…………………………………………………………………………………………………………….

. 
(název organizačního útvaru orgánu veřejné správy ) 

 

 

Ţádám, aby pověřeným zaměstnancům útvaru interního auditu byly poskytnuty veškeré poţadované 

doklady a všechny informace o skutečnostech souvisejících s auditovanou činností a vytvořeny jim 

odpovídající materiální a technické podmínky pro vykonání auditu. 

 

 

V …….…………….dne…………………. 

 

                                                                                                            …………………………………… 

                                                                                                              vedoucí útvaru interního auditu 
                                                                                                                                                                                         (jméno, příjmení a podpis)

                                                 
x)

 Interní auditor (místo útvaru  interního auditu v případech k tomu zvlášť pověřeného zaměstnance ve smyslu § 28odst. 1 zákona o 

finanční kontrole) 

Zdroj: Ministerstvo financí. [online]. [cit. 2013-03-05]. Dostupné z: 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/metodicke_pokyny_postupy_49917.html 
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Příloha č.10 Zpráva o zjištěních z vykonaného  auditu.     Vzor č. 5 

Útvar interního auditu
x)

 

…………………………. 
    (název orgánu veřejné správy) 
 

č.j.: 

 

 

Zpráva o zjištěních z vykonaného auditu 

 

 

z  ( typ  auditu )                           ………………………………………. 

 

 

Evidenční č. interního auditu:       …………………… 

 

Předmět interního auditu:             ……………………………….……… 

 

Název útvaru jehoţ činnost byla auditována :   ………………………… 

 

Audit byl vykonán v termínu :      od ………..…………… do …….….. 

 

Období, za které byl  interní audit proveden:  ………………………….. 

 

Vedoucí auditorského týmu:        ………………………………………. 

 

Členové auditorského týmu:        ……………………………………….. 

                                                     ……………………………………….. 

 

Jména  zpracovatelů zprávy:     …..…………………….. 

 

Datum vypracování:                  ..………………. 

  

Počet stran:                                ………………… 

Počet příloh:                              ………………… 

 

Počet vyhotovení:                      ………………… 

 

 

 

 

Rozdělovník: 

 

 

 

 

 

                                                 
x)

 Interní auditor (místo útvaru  interního auditu v případech k tomu zvlášť pověřeného zaměstnance ve smyslu § 28odst. 1 zákona o 

finanční kontrole) 
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1.  Obsah zprávy o zjištěních z vykonaného auditu 

 

2.  Úvod 

 

Úvod obsahuje údaje o cílech a povaze auditu vyplývajících ze schváleného ročního plánu (viz čl. 

8 bod 2 písm. b) pokynu) nebo ze zadání vedoucího útvaru interního auditu na základě 

operativního zařazení auditu do činnosti útvaru interního auditu (čl. 8 bod 3  metodického  

pokynu), jména  interních  auditorů, kteří  audit  vykonali a informace o tom, kdy byl audit 

vykonán, 

 

3.  Předmět interního auditu 

 

Předmět auditu, ve kterém jsou definovány útvary jejichţ činnost byla auditována, stručný popis  

těchto  činností, zaměření, rozsah prověřování auditu a auditované období. 

 

1. Zjištění z vykonaného auditu 

 

Zjištění z vykonaného auditu obsahují výsledek procesu prověřování a vyhodnocení zjištěných 

skutečností v porovnání s objektivně stanovenými kontrolními kritérii; pokud lze učinit závěr, ţe   

 

-   v auditované činnosti nehrozí nebo nenastala rizika s moţným dopadem na nesplnění 

rozhodujících úkolů a schválených cílů orgánu veřejné správy a auditovaná činnost je zajištěna 

přiměřeným a účinným systémem řídící kontroly,  

 

- míra chybovosti vybraného vzorku operací nedosahuje stanovené hranice kontrolního normativu 

ve vztahu k hrozícímu nebo nastalému riziku sníţení finanční výkonnosti orgánu veřejné správy 

nebo v důsledku zjištěných nedostatků nevzniká tomuto orgánu sankční povinnost, bude vhodné 

uspokojivý stav potvrdit. 

 

    Zjištění z vykonaného auditu vychází z  

 

-   kritérií, která, pokud nejsou stanovena právními předpisy, technickými nebo jinými normami, 

anebo smlouvami, musí být předem stanovena vedoucím orgánu, a to na základě objektivně 

zjištěných skutečností,  

 

-  skutečného stavu, který se opírá o příslušné doklady splňující poţadavky podle čl. 12 bod 5  

pokynu, 

 

-   identifikovaných příčin nebo důvodů rozdílu mezi očekávaným a skutečným stavem, 

 

- důsledků, které představují riziko, nebo účinek rizika, které mohou orgánu veřejné správy  

vzniknout, neboť zjištěný stav vykazuje rozdíly ve vztahu ke stanoveným kritériím (dopad 

rozdílů); při zjišťování stupně rizika nebo účinku rizika je důleţité posoudit dopad na fungování 

a finanční výsledky orgánu veřejné správy. 
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2. Doporučení 

 

Doporučení a rozvrh opatření vedoucích k odstranění zjištěných nedostatků a doporučení 

ke zdokonalení kvality vnitřního kontrolního systému a předcházení nebo zmírnění zjištěných 

rizik;  interní auditor podle svého uváţení zařazuje uvedená doporučení, která se mohou týkat i 

úpravy vnitřních předpisů,      

 

 

3. Závěry 

 

Závěry, které obsahují stanovisko (ujištění) o stavu útvaru zajišťujícího auditovanou činnost orgánu 

veřejné správy či této činnosti ve vztahu k stanoveným cílům a dosahovaným výsledkům v jejich 

plnění. Měly by být formulovány na základě shrnutí závaţných zjištění, posouzení a vyhodnocení 

výsledků ověřování včetně moţných dopadů plynoucích z negativních zjištění. Vţdy je 

vyhodnocován stav vnitřního kontrolního systému auditovaného subjektu. 

 

4. Další informace 

 

Informace o auditních standardech, které nebyly dodrţeny, důvodech jejich nedodrţení a dopadu 

tohoto nedodrţení v případech, kdy nedodrţení auditních standardů ovlivnilo vykonaný audit. 

 

 

    

V …….………….….  dne …………………….. 

 

 

 

Vedoucí auditorského týmu                        ………………..……………………………. 

 

Členové auditorského týmu                        …………….……………………………….. 

                                                                    ….…………………………………………..  
                                                                                                                                            ( jméno, příjmení a podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Ministerstvo financí. [online]. [cit. 2013-03-05]. Dostupné z: 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/metodicke_pokyny_postupy_49918.html 
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Příloha č. 11 Záznam z projednání zprávy o zjištěních z vykonaného auditu.  Vzor č. 6 

Útvar interního auditu
x)

 

…………………………. 
    (název orgánu veřejné správy) 
 

č.j.:  

Záznam z projednání zprávy o zjištěních z vykonaného auditu  
u     …………………………………………………………………………………………………….. 

( název útvaru jehož činnost byla auditována) 

 

za období od ………… do ……………. . 

 

Podkladem pro projednání byla zpráva o zjištěních z vykonaného auditu event. č. ……. 

 

ze dne …………………..  čj.: ……………………. . 

 

Text:  1) Účastníci jednání se seznámili se zprávou, výsledky ověřování, závěrem a doporučeními 

interního auditu a uznali jeho objektivnost. 

 

          2) Doporučení obsaţená ve zprávě byla projednána s tím, ţe k návrhu doporučení  k odstranění 

zjištěných nedostatků přijme vedoucí zaměstnanec orgánu veřejné správy konkrétní opatření 

a o přijatých opatřeních bude vedoucího útvaru interního auditu písemně informovat 

v dohodnuté lhůtě. Zároveň svým podpisem potvrzuje převzetí písemného vyhotovení 

zprávy. 

 

          3) Útvar, jehoţ činnost byla auditována, potvrzuje navrácení všech zapůjčených dokladů 

a písemností k dnešnímu datu. 

 

Projednání zprávy interního auditu bylo provedeno za účasti: 

 

Přítomni za útvar interního auditu orgánu veřejné správy: 

 

………………………………………………………………… 
                      (jméno, příjmení)                          ( funkce)                                          ( podpis) 

 

Přítomni za auditovaný útvar orgánu veřejné správy: 

 

………………………………………………………………… 
                      ( jméno, příjmení)                         ( funkce)                                           ( podpis) 

 

V  …………..……  dne  …………………… 

 

 

Rozdělovník: výtisk č. 1 pro  ……………………………  převzal  ……..………. dne ……………. 

    výtisk č. 2 pro  ……………………………  převzal  …..…………. dne ……………. 

                                                 
x)

 Interní auditor (místo útvaru  interního auditu v případech k tomu zvlášť pověřeného zaměstnance ve smyslu § 28odst. 1 zákona o 

finanční kontrole) 

Zdroj: Ministerstvo financí. [online]. [cit. 2013-03-05]. Dostupné z: 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/metodicke_pokyny_postupy_49919.html 
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Příloha č.12 Záznam interního auditora.       Vzor č. 7 

Útvar interního auditu
x)

 

…………………………. 
    (název orgánu veřejné správy) 
 

č.j.: 

 

Typ auditu                                                                            

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

 

Záznam interního auditora (jméno..........) 

 

 

Datum Prováděná činnost a popis zjištění  odkaz na doklad 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
     

                                                                                                                                         (podpis interního auditora) 

 

 

Strana č…

                                                 
x)

 Interní auditor (místo útvaru  interního auditu v případech k tomu zvlášť pověřeného zaměstnance ve smyslu § 28odst. 1 zákona o 

finanční kontrole) 

Zdroj: Ministerstvo financí. [online]. [cit. 2013-03-05]. Dostupné z: 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/metodicke_pokyny_postupy_49920.html 
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Příloha č. 13 Pověření interního auditora vedoucím orgánu veřejné správy.  Vzor č. 8 

 

…………………………. 
    (název orgánu veřejné správy) 
 

č.j.: 

 

P o v ě ř e n í    i n t e r n í h o   a u d i t o r a   v e d o u c í m   o r g á n u    v e ř e j n é   s p r á v y 

č. 

 

Na základě ustanovení § 28 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 

a  o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a v souladu s plánem interního auditu na rok   

….  

 

 

pověřuji pana (paní): …………………… č. sluţ. průk. ……… jako člena auditorského týmu. 

 

               aby v době od …………… do ……………. vykonali  

 

 

a u d i t  

 

jehoţ účelem je  

 

……………………………………………………………………………………………………………

…. 
(charakterizovat cíle na základě § 28 odst. 2 zákona o finanční kontrole) 

 

 

u 

…………………………………………………………………………………………………………….

. 
(název organizačního útvaru orgánu veřejné správy ) 

 

 

Ţádám, aby pověřenému zaměstnanci interního auditu byly poskytnuty veškeré poţadované 

doklady a všechny informace o skutečnostech souvisejících s auditovanou činností a vytvořeny jim 

odpovídající materiální a technické podmínky pro vykonání auditu. 

 

 

V …….…………….dne…………………. 

 

                                                                                                            …………………………………… 

                                                                                                              vedoucí orgánu veřejné správy 
                                                                                                                                                                                         (jméno, příjmení a podpis) 

 
 
Zdroj: Ministerstvo financí. [online]. [cit. 2013-03-05]. Dostupné z: 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/metodicke_pokyny_postupy_49921.html 
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Příloha č. 14. Statut interního auditu.      Vzor č. 9  

 

Název orgánu veřejné správy 

 

 

             V………..dne…………… 

Č.j.:   ……………………. 

 

Vzor 
 

STATUT INTERNÍHO AUDITU  
 

 

 

Tento statut se vydává na základě ustanovení § 5 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o finanční kontrole“) a Mezinárodních standardů pro profesní praxi 

interního auditu, obsažených v Rámci profesní praxe interního auditu. 

 

Článek I 

Základní ustanovení 

 

Tento statut upravuje základní organizační uspořádání interního auditu, stanoví odpovědnost 

a oprávnění vedoucího útvaru interního auditu při zajišťování funkcí interního auditu 

a ostatních interních auditorů při výkonu interního auditu a další podmínky pro jeho výkon. 

Dále stanoví povinnosti a oprávnění vedoucích pracovníků orgánu veřejné správy v souvislosti 

s výkonem interního auditu. Další skutečnosti podstatné pro výkon interního auditu jsou 

uvedeny v příslušných ustanoveních organizačního řádu nebo v jiném dokumentu, jenţ splňuje 

systém organizačního členění orgánu veřejné správy. 

 

Článek II 

Účel interního auditu 

 

Interní audit je nezávislá, objektivně ujišťovací a konzultační činnost zaměřená na přidávání 

hodnoty a zdokonalování procesů v orgánu veřejné správy. Interní audit pomáhá orgánu 

veřejné správy dosahovat jejích cílů tím, ţe přináší systematický metodický přístup 

k hodnocení a zlepšování účinnosti systému řízení rizik, řídících a kontrolních procesů a správy 

a řízení orgánu veřejné správy. 

 

 

 

  

Článek III  

Organizační uspořádání 

 

 

1. Útvar interního auditu je přímo podřízen …………. (uvést název funkce vedoucího 

orgánu veřejné správy) v souladu s § 29 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole.  
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2. Vedoucího útvaru interního auditu jmenuje a odvolává v souladu s § 29 odst.2 zákona o 

finanční kontrole …………. (uvést název funkce vedoucího orgánu veřejné správy). 

Článek IV  

Oprávnění a povinnosti  

 

1. …………. (uvést název funkce vedoucího orgánu veřejné správy) zajistí vedoucímu 

útvaru interního auditu veškeré podmínky, které jsou nutné zejména pro  

 

a. vypracování střednědobého plánu a ročního plánu interního auditu, 

 

b. vytvoření a udrţování podmínek pro nezávislý výkon interního auditu nutného 

pro 

 

- podání objektivního ujištění o přezkoumání a vyhodnocení operací 

a vnitřního kontrolního systému, 

 

- vypracování zpráv o zjištěních z vykonaného auditu a podkladů pro 

roční zprávu o výsledcích finančních kontrol. 

 

c. přístup ke všem informacím, dokladům, systémům, operacím a majetku, které 

souvisejí s výkonem činnosti interního auditu včetně informací potřebných pro 

sestavení plánu interního auditu, 

 

d. zajištění takového profesního sloţení zaměstnanců útvaru interního auditu, které 

by zabezpečilo všechny předpokládané oblasti výkonu interního auditu  tímto 

útvarem, 

 

e. zajištění výkonu interního auditu i v případě, ţe není moţno výkon auditu 

zajistit zaměstnanci útvaru interního auditu (např. vzhledem k velikosti útvaru) 

jiným způsobem (např. externím dodavatelem nebo přizvanou osobou). 

 

2. Vedoucímu útvaru interního auditu přísluší oprávnění rozhodovat zejména o 

 

a. stanovení zásad a postupů, kterými se řídí činnost útvaru interního auditu, 

 

b. způsobu monitorování systémů a procesů ve sféře řízení, výkonu a kontroly 

v provozní a finanční činnosti, 

 

c. plánovaných auditech ve smyslu § 30 odst. 1, 2, 3, 4, 5, 7 zákona o finanční 

kontrole a vyţádaných auditech ve smyslu § 30 odst. 6 zákona o finanční 

kontrole a o následných auditech ve věci realizace přijatých opatření 

k odstranění nedostatků a doporučení ke zdokonalení kvality vnitřního 

kontrolního systému, 

 

d. přípravě auditů a sledování opatření k nápravě zjištěných nedostatků 

a eventuálních doporučení útvaru interního auditu ke zlepšování efektivnosti 

řízení rizik, řídících a kontrolních procesů a správy a řízení,  

 

e. vypracování a aktualizaci programu pro zabezpečení a zvyšování kvality 

interního auditu, 
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f. stanovení pravidel pro přístup k záznamům pořízeným v průběhu jednotlivých 

auditů, 

 

g. účasti na schůzkách s externími orgány, které se týkají systému vnitřních 

kontrol, interního auditu a rizik vyplývajících z činnosti orgánu veřejné správy, 

 

h. jiných úkolech, které jsou nezbytné k zajištění funkce interního auditu. 

 

 

3. Interní auditoři jsou oprávněni  

 

a. mít přístup ke všem záznamům a doprovodným dokumentům nezbytným 

k vypracování příslušných plánovacích dokumentů a k popisu řídících 

a kontrolních systémů souvisejících se zkoumanou činností od organizačního 

útvaru, v němţ je vykonáván interní audit a dalších organizačních útvarů, 

které disponují nebo mohou disponovat informacemi týkajícími se předmětu 

auditu, procesu jeho přípravy nebo okolností spojených s vykonáváním 

tohoto auditu, 

 

b. vstupovat při výkonu interního auditu na jednotlivá pracoviště a zde nahlíţet 

do písemných podkladů, písemné dokumentace, databází automatizovaných 

informačních systémů, které obsahují informace týkající se předmětu auditu, 

účetnictví nebo jeho vedení a ostatních agend vedených pomocí prostředků 

výpočetní techniky, a to v rozsahu nezbytném k plnění funkcí a úkolů 

interního auditu, 

 

c. vyţadovat a přejímat ústní nebo písemné informace nezbytné k plnění funkcí 

a úkolů útvaru interního auditu, 

 

d. jednat se všemi vedoucími a ostatními zaměstnanci bez ohledu na jejich 

postavení v hierarchii řízení, 

 

e. pořizovat fotodokumentaci, videozáznamy, kopie zápisů a dokladů, opisy, 

popřípadě výpisy z originálních dokladů, 

 

f. odebrat v odůvodněných případech originály dokladů, u kterých hrozí 

nebezpečí jejich ztráty nebo zneuţití, a to převzetím dokladů proti potvrzení, 

 

g. mít přístup do všech informačních systémů včetně získávání nezbytných dat, 

dalších souborů v elektronické podobě, pokud to nevylučuje zvláštní právní 

předpis,  

 

h. vyţadovat od vedoucích zaměstnanců odpovědných za řízení auditované 

činnosti součinnost potřebnou pro řádné vykonání auditu, 

 

i. vyţadovat kopie zpráv a informací předávaných externím auditorem a jiným 

kontrolním orgánem, 

 

j. tvořit a upravovat dokumenty stanovující pracovní postupy pro výkon 

interního auditu, 
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k. stanovit rozsah, věcné zaměření, typ auditu, jeho cíl, program, časové 

rozvrţení a personální zajištění,  

 

l. určit útvary orgánu veřejné správy, v nichţ bude audit proveden. 

 

4. Vedoucí útvaru interního auditu a interní auditoři jsou povinni 

 

a. poskytovat pouze takové sluţby, pro které mají nezbytné znalosti, zkušenosti 

a schopnosti, 

 

b. zachovávat obezřetnost a diskrétnost při pouţívání a ochraně informací 

získaných v průběhu auditu a mlčenlivost o všech skutečnostech zjištěných 

v průběhu výkonu interního auditu, 

 

c. postupovat při výkonu auditu efektivně, systematicky s jasnou představou 

k podání objektivního ujištění o přezkoumání a vyhodnocení operací 

a vnitřního kontrolního systému, 

 

d. zabezpečit veškeré potřebné podklady pro zprávu o zjištěních z vykonaného 

auditu, dokladování zjištění a z nich vyplývající závěry a navazující 

doporučení, 

 

e. postupovat při své činnosti tak, aby nebyla narušena jejich nezávislost 

a objektivita, 

 

f. archivovat veškerou dokumentaci a pracovní materiály z jimi vykonaných 

auditů v souladu s archivním řádem, 

 

g. upozorňovat vedoucího orgánu veřejné správy na neţádoucí skutečnosti 

a rizika, která při výkonu své činnosti zjistili nebo se o nich jinak dozvěděli, 

a která ovlivňují nebo v budoucnosti mohou ovlivňovat činnost orgánu 

veřejné správy, 

 

h. udrţovat a rozšiřovat svou odbornou kvalifikaci, 

 

i. vykonávat auditorské práce s náleţitou profesní péčí a přitom dodrţovat 

vysokou úroveň chování a jednání v souladu s Etickým kodexem interního 

auditora orgánu veřejné správy, který tvoří přílohu Statutu interního auditu.  

 

j. bezodkladně oznámit nadřízenému zaměstnanci skutečnosti, které nasvědčují 

o jejich podjatosti vzhledem k jejich vztahu k předmětu interního auditu 

nebo k zaměstnancům útvaru zajišťujícího auditovanou činnost, 

 

k. oznámit auditovanému útvaru zahájení auditu, rozsah, věcné zaměření, typ 

auditu, jeho cíl, časové rozvrţení a personální zajištění, 

 

l. předloţit pověření k provedení auditu, 

 

m. respektovat odpovědnosti zaměstnanců auditovaných útvarů za plnění jejich 

pracovních úkolů. 
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Článek V   

Hlavní úkoly a činnosti 

 

1. Vedoucí útvaru interního auditu poskytuje ………..(uvést název funkce vedoucího 

orgánu veřejné správy) ujištění o tom, zda 

 

a. právní předpisy, přijatá opatření a stanovené postupy jsou dodrţovány, 

 

b. rizika jsou včas rozpoznávána a jsou přijímána odpovídající opatření k jejich 

vyloučení nebo zmírnění, 

 

c. řídící kontroly poskytují ………..(uvést název funkce vedoucího orgánu veřejné 

správy) spolehlivé a včasné provozní, finanční a jiné informace, 

 

d. jsou stanovena provozní a finanční kritéria podle § 4 zákona o finanční kontrole, 

 

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 poskytují dostatečné ujištění, 

ţe schválené záměry a cíle budou splněny. 

 

2. Interní audit nelze pověřovat úkoly, které jsou v rozporu s nezávislým plněním jemu 

stanovených úkolů ve smyslu § 29 odst. 4 zákona o finanční kontrole. 

 

3. Interní audit zajišťuje téţ poradenskou činnost, která je zaměřena na přidávání hodnoty 

tím, ţe přináší systematický metodický přístup k hodnocení a zlepšování efektivnosti 

řízení rizik, řídících a kontrolních procesů a správy a řízení procesů. Poskytování 

poradenské činnosti interním auditem však neznamená, ţe doporučení a hodnocení ze 

strany interního auditu nahrazuje jiné činnosti vedoucích zaměstnanců, nebo je 

osvobozuje od odpovědností, které jim byly přiděleny. 

 

 

Článek VI  

Plánování auditu  

 

 

1. Interní audit je vykonáván na základě střednědobých a ročních plánů auditů.  

 

2. Střednědobý plán je stanoven na základě objektivního hodnocení rizik, která vyplývají 

ze stanovených úkolů ……… ( uvést název orgánu veřejné správy) a  dosavadních 

výsledků činnosti a předpokládaných záměrů a cílů na víceleté období. 

 

3. Roční plán upřesňuje na základě střednědobého plánu rozsah, věcné zaměření a typ 

auditu, jeho cíle, časové rozvrţení, personální zajištění, odbornou přípravu interních 

auditorů a úkoly v metodické a konzultační činnosti. 

 

4. Plánování interního auditu je zaloţeno na analýze rizik; analýza rizik se provádí alespoň 

jednou ročně. Při přípravě plánu vedoucí útvaru interního auditu vyţaduje 
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a vyhodnocuje podněty …………. (uvést název funkce vedoucího orgánu veřejné 

správy) a zároveň bere v úvahu závěry externích kontrolních orgánů. 

 

5. Plány interního auditu sestavuje vedoucí útvaru interního auditu. Návrh tohoto plánu je 

povinen projednat s …………. (uvést název funkce vedoucího orgánu veřejné správy), 

který plány interního auditu schvaluje. 

 

 

Článek VII  

Výkon auditu 

 

1. Účelem prověření a hodnocení je získání přiměřené záruky o účinnosti řídících 

a kontrolních systémů jednotlivých útvarů.  

 

2. Auditorský spis je veden pro kaţdý jednotlivý audit takovým způsobem, aby byl 

kompletně přezkoumatelný postup při jeho provedení, a shromaţďoval informace, které 

jsou dostatečné pro závěry dokumentovaných zjištění. Auditorské spisy jsou 

prověřovány vedoucím útvaru interního auditu.  

 

3. Z kaţdého vykonaného auditu se vypracovává zpráva o zjištěních z vykonaného auditu, 

která obsahuje zejména cíl, předmět, rozsah a zjištění včetně doporučení. Návrh zprávy 

z provedeného auditu projedná vedoucí útvaru interního auditu  s vedoucím 

auditovaného útvaru. Vedoucí auditovaného útvaru v případě, ţe s projednávaným 

návrhem, případně jeho částí,  nesouhlasí, je  oprávněn vyjádřit se k obsahu zprávy, a to 

v dohodnuté  lhůtě, nejpozději však do ………. dní od projednání návrhu zprávy. 

Případné vyjádření se připojí ke zprávě o zjištěních z vykonaného auditu.  

 

4. Nedílnou součástí činnosti útvaru interního auditu je funkční a efektivní systém 

sledování opatření k nápravě zjištěných nedostatků. 

 

 

Článek VIII  

Poskytování informací 

 

1. Vedoucí útvaru interního auditu předává zprávy o zjištěních z  vykonaných auditů bez 

zbytečného odkladu …………. (uvést název funkce vedoucího orgánu veřejné správy) 

s doporučením k přijetí opatření.  

 

2. Zjistí-li vedoucí útvaru interního auditu, ţe nebyla přijata příslušná opatření, je povinen 

na toto zjištění písemně upozornit …………. (uvést název funkce vedoucího orgánu 

veřejné správy). 

 

3. Vedoucí útvaru interního auditu zpracovává roční zprávu, ve které zejména hodnotí 

obecnou kvalitu vnitřního kontrolního systému, analyzuje výskyt závaţných nedostatků 

včetně nedostatků ve fungování vnitřního kontrolního systému a předkládá doporučení 

ke zkvalitnění řízení provozní a finanční činnosti. 
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Článek IX 

Zabezpečení a zvyšování kvality auditu 

 

1. Vedoucí útvaru interního auditu zajistí vypracování a pravidelnou aktualizaci programu 

zabezpečení a zvyšování kvality auditu, který zahrne všechny aspekty této činnosti 

a průběţné monitorování jeho efektivnosti. Činnost interního auditu musí být prověřena 

nejméně jednou za pět let nezávislým externím hodnotitelem. 

 

2. Vedoucí útvaru interního auditu předává výsledky interního hodnocení jedenkrát ročně 

vedoucímu orgánu veřejné správy. 

 

 

Článek X  

Závěrečné ustanovení 

 

1. Tento statut vyhlašuje …………. (uvést název funkce vedoucího orgánu veřejné správy) 

jako ……… (uvést druh organizační normy). 

 

2. Vedoucí zaměstnanci, kteří zajišťují vnitřní řídící a kontrolní systémy, zajistí bez 

zbytečného odkladu po vyhlášení tohoto statutu seznámení zaměstnanců svých útvarů 

s jeho obsahem 

 

 

Článek XI 

Účinnost 

 

Tento statut nabývá účinnosti dnem …………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Ministerstvo financí. [online]. [cit. 2013-03-05]. Dostupné z: 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/metodicke_pokyny_postupy_49922.html 
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Příloha č. 15 Dotační program: „Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města 

Třince na rok 2013. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Granty a dotace. Město Třinec [online]. [cit. 2013-03-05]. Dostupné z: 

http://www.trinecko.cz/granty/soubory/Vyhl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD%20grant%C5%AF%20

2013.pdf 
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Příloha č. 16 Formulář pro vyúčtování dotace (2012). 
Žadatel: …………………………………………….  

Vyúčtování poskytnutého finančního příspěvku z rozpočtu města Třince pro rok 2012 

Poskytnuto Kč: …………………..Kč Plátce DPH:             ano/ne 

 
Termín vyúčtování dle smlouvy: ………………… Vyúč. odevzdáno dne :         …………………….. 
  
Žádost/projekt……………………………………………………………………………………………………… 
 
Účel použití příspěvku:  vypsat ze smlouvy……………………………………………………………………. 

 
Vyúčtování finančního příspěvku z rozpočtu města Třince: 

Vyúčtováno městu (v Kč)  
Doklady 
číslo: 

 

 

Termín konání:  
Místo 
realizace 

 

Stručné zhodnocení akce (při nedostatku místa použijte samostatný list jako přílohu): 

 

Financování projektu – rekapitulace: 

Na tento projekt jste dle žádosti měli rozpočet ve výši:  ………………………………… Kč 

dle žádosti požadováno: ……………………………………Kč. 

Skutečnost v Kč v % 

Skutečná výše nákladů na projekt celkem:  100 

Vlastní podíl financování:   

z toho příjmy z projektu:   

z toho financování z ostatních zdrojů:   

Příspěvek z města:   

Počet stran přílohy:……………….. 
 
Osoba odpovědná:  
Tel.:  
 
V Třinci dne………………………. --------------------------------- 
  
 podpis statutárního zástupce + razítko 

Pozn.: každý doklad očíslujte a označte textem: Dotace Třinec 2012/06/«ČS». Účtenky menší než formát A5 
nalepte na papír.  

Zkontrolováno ŠKaTv dne: …………………… Zkontroloval: …………………….………………………..…… 
Poznámka: 

 

Zdroj: Granty a dotace. Město Třinec [online]. [cit. 2013-03-05]. Dostupné z: 

http://www.trinecko.cz/granty/index.php? 


