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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 (podklad 

pro schválení účetní závěrky SMPr za rok 2018) 

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

jednotek, ve znění pozdějších předpisů stanoví, 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.  

K 31.12.2018 bylo organizačním řádem schváleno jedno místo interní auditorky, která současně 

vykonávala funkci vedoucí Útvaru interního auditu a kontroly a zástupce pověřence pro ochranu 

osobních údajů1. 

Výkon interního auditu byl zajišťován na základě Plánu interního auditu na rok 2018 (dále jen „plán“) 

vypracovaného interní auditorkou a schváleného primátorem SMPr. Plán byl zaměřen na dodržování 

podmínek zákona o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhlášky, majetek ve výpůjčce a svěřený 

příspěvkovým organizacím, na systém hlášení pojistných událostí a systém řízení rizik. Vzhledem 

k tomu, že v průběhu roku byla pod Útvar interního auditu a kontroly zařazena oblast ochrany 

osobních údajů a samostatná funkce pověřence1, a vzhledem k zavádění nových postupů v této 

oblasti, bylo nutné z časových důvodů program upravit, a to tím způsobem, že byly vypuštěny dva 

poslední jmenované interní audity. V roce 2018 tak byl dokončen IA zaměřený na dodržování 

podmínek zákona o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhlášky a byl zahájen IA zaměřený na majetek 

ve výpůjčce a svěřený příspěvkovým organizacím. Mimo plán pak byl v roce 2018 zahájen následný 

operativní interní audit týkající se uveřejňování smluv v registru smluv.  

Byl vykonán interní audit s názvem Řídící kontrola dle zákona o finanční kontrole, a to průřezově přes 

všechny odbory MMPr i v rámci MP. Tento interní audit objevil nedostatky při praktickém výkonu 

řídící kontroly u veřejných příjmů i výdajů a v nepřesně/nejasně nastavených postupech ve vnitřní 

normě, které byly v převážné většině napraveny zavedením elektronického systému řídící kontroly u 

veřejných výdajů (testovací provoz elektronického systému řídící kontroly u veřejných výdajů byl 

zahájen v prosinci 2018 a ostrého provozu v lednu 2019). Předběžná řídící kontrola u typových skupin 

příjmů (těch, u nichž lze ovlivnit, zda k příjmu dojde) bude řešena mimo elektronickou oblast ve 

                                                           
1 Dne 11.02.2019 byla s účinností od 01.03.2019 schválena změna organizačního řádu, kdy oblast ochrany 
osobních údajů byla zařazena pod útvar Kancelář tajemníka.  
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vnitřní směrnici (doporučení aktualizovat/vydat vnitřní předpis bylo součástí uvedeného interního 

auditu). Celkem tedy bylo navrženo 6 doporučení, přičemž převážná většina z nich byla splněna 

zavedením elektronického systému a zbytek bude součástí nastavené vnitřní směrnice.  

Závěr pro statutární město Přerov: 

Na základě skutečností zjištěných v rámci dokončených interních auditů nebyly zjištěny skutečnosti, 

které by měly vliv na úplnost a průkaznost účetnictví.  

 

Zpracovala: 12.03.2019, Ing. Eva Marečková, Ph.D., Útvar interního auditu a kontroly 


