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Zpráva Útvaru interního auditu a kontroly o zjištěních z provedených interních auditů, v rámci 

nichž byly zjištěny skutečnosti, které mohou mít vliv na úplnost a průkaznost účetnictví  

Vyhláška č. 220/2013, o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních 

jednotek, ve znění pozdějších předpisů stanoví v § 17, které podklady je nutné pro schvalování účetní 

závěrky předložit. Jedním z těchto pokladů jsou zprávy útvaru interního auditu o zjištěních 

z provedených auditů, v rámci nichž byly zjištěny skutečnosti, které mohou mít vliv na úplnost 

a průkaznost účetnictví. Tato zpráva tedy hodnotí zjištění z interních auditů ve vztahu k úplnosti 

a průkaznosti účetnictví.  

Výkon interního auditu byl zajišťován na základě plánu interního auditu na rok 2016 schváleného 

primátorem SMPr. Plán na rok 2016 byl zaměřen na nakládání s majetkem a finančními prostředky 

SMPr a veřejné zakázky malého rozsahu v podmínkách SMPr. Mimo plán interního audity byly 

operativně provedeny dva audity, které se zaměřily na prověření podmínek při služebních cestách 

zaměstnanců SMPr a řídící kontrolu. V průběhu roku bylo započato šest interních auditů, z toho pět 

bylo dokončeno, jeden dosud probíhá. Z těchto šesti interních auditů tedy byly celkem čtyři 

plánované, dva byly operativně zařazeny na základě požadavku primátora SMPr. Jednalo se o dva 

interní audity výkonu, dva finanční interní audity a dva interní audity shody (jinak zaměřený interní 

audit). Rovněž byly mimo plán na základě požadavku primátora SMPr vykonány nezávislé analýzy 

k určitým problematickým oblastem (např. technické zabezpečení jednání Zastupitelstva města 

Přerov, smluvní zabezpečení ekonomického systému GINIS, možnosti kontroly místního poplatku ze 

psů), v rámci kterých byla navržena i neformální doporučení či návrhy.  

Interními audity bylo v roce 2016 navrženo celkem 38 doporučení k nápravě zjištěných nedostatků, 

ke zlepšení systému, procesu nebo činnosti a k předcházení či zmírnění rizik. Z těchto 38 doporučení 

bylo v průběhu roku 2016 splněno celkem 29, dalších 8 doporučení je v řešení (přechází do roku 

2017) a jedno doporučení bylo ze strany vedoucího odboru zamítnuto (přičemž tak na sebe vzal 

zodpovědnost za případné riziko související s odmítnutím tohoto doporučení). V rámci různých analýz 

a stanovisek provedených na základě žádosti primátora SMPr bylo definováno šest doporučení 

a sedm návrhů, která neměla charakter doporučení daného interním auditem. Z těchto 6 doporučení 

byla splněna čtyři, dvě jsou v řešení (přechází do roku 2017). Na základě návrhů byl koordinován 

postup orgánů v rámci předmětných kompetencí.  

Souhrnné zhodnocení skutečností zjištěných při výkonu interních auditů: 

- nedodržování či neaktuálnost vnitřních norem (např. zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu, autoprovoz, systém účetnictví v oblasti řídící kontroly),  
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- neefektivnost některých vnitřních procesů (např. elektronická evidence v oblasti použití 

služebních vozidel a cestovních náhrad),  

- neefektivnost při vynakládání finančních prostředků či při nakládání s majetkem SMPr (např. 

čištění pozemních komunikací ve vlastnictví třetích osob na náklady SMPr, používání 

placeného elektronického nástroje při zadávání veřejných zakázek či veřejných zakázek 

malého rozsahu v omezeném rozsahu, zastaralý vozový park či vyšší provozní náklady 

u některých automobilů vozového parku), 

- drobné procesní nejasnosti při odevzdávání znehodnocených pokutových bloků a archivaci 

použitých pokutových bloků,  

- nekoncepčnost hlášení škodních událostí, 

- pochopení a fungování řídící kontroly.  

 

Na základě skutečností zjištěných v rámci provedených interních auditů lze konstatovat, že, 

přestože byly při výkonu interních auditů zjištěny nedostatky, nebyly zjištěny skutečnosti, které by 

měly vliv na úplnost a průkaznost účetnictví. 
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