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INTERNÍ AUDIT „ODMĚNY VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ“ 

Auditované útvary:  Kancelář tajemníka 

Doporučení 

V rámci interního auditu nebyly zjištěny nedostatky, nebyla tedy navržena žádná doporučení, jejichž 

plnění by bylo nutné sledovat.  

 

INTERNÍ AUDIT „PROVĚŘENÍ INFORMACÍ V ŽÁDOSTI O ODVOLÁNÍ ZAMĚSTNANCE SMPR XXX“ 

Auditované útvary:  Kancelář tajemníka MMPr, Kancelář primátora MMPr, v průběhu auditování 

bylo nutné prověřit ještě činnosti: Odbor stavebního úřadu a životního prostředí (bez negativních 

zjištění) a Odbor vnitřní správy (zjištěn jeden formální, metodický nedostatek) 

Doporučení 

Celkem bylo v rámci tohoto interního auditu navrženo 6 doporučení. V průběhu roku 2017 bylo pět 

doporučení splněno v plném rozsahu, jedno bylo v souladu s termínem plnění splněno v průběhu 

roku 2018.  

 

INTERNÍ AUDIT „PROGRAM PODPORY VÝSTAVBY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY“ 

Auditované útvary:  Odbor koncepce a strategického rozvoje MMPr, v průběhu auditování bylo 

nutné prověřit ještě činnosti Odboru správy majetku a komunálních služeb 

Doporučení 

Celkem bylo v rámci tohoto interního auditu navrženo 5 doporučení (dodržovat spisový a skartační 

řád, dohodnout navrácení nepatrné části dotace, dodržovat ustanovení smluv, bezodkladně předávat 

informace o majetkových transakcích osobám zodpovědným za majetkovou a účetní evidenci, 

kontrola bezúplatného převodu majetku pořízeného z dotace). Všechna tato doporučení byla dle 

informace příslušných vedoucích odborů splněna v průběhu roku 2017.  

 

 

INTERNÍ AUDIT „REGISTR SMLUV“ 

Auditované útvary:  všechny odbory MMPr, Městská policie Přerov 

Doporučení 

Celkem bylo v rámci tohoto interního auditu navrženo 6 doporučení. V průběhu roku 2017 bylo pět 

doporučení splněno v plném rozsahu, jedno bylo v souladu s termínem plnění splněno v průběhu 

roku 2018.  
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INTERNÍ AUDIT „CESTOVNÍ VÝDAJE PŘI POUŽITÍ SOUKROMÉHO VOZIDLA“ 

Auditované útvary:  Kancelář tajemníka MMPr 

Doporučení 

Celkem byla v rámci tohoto interního auditu navržena 3 doporučení (formální aktualizace vnitřního 

předpisu při nejbližší aktualizaci, úprava předběžné řídící kontroly, drobná úprava elektronického 

modulu Cestovní příkazy Portálu úředníka). Dvě doporučení byla splněna v průběhu roku 2017, jedno 

přechází bez konkrétního termínu do následujících let (při nejbližší aktualizaci vnitřního předpisu; dle 

informací vedoucího KT bude aktualizace vnitřního předpisu předložena v dubnu 2020 ke schválení 

v RMP).  

Doporučení č. 1 

Upravit bod 3.2.2 vnitřního předpisu č. 19/2016 Cestovní náhrady, ve znění pozdějších předpisů. 

Termín:  při nejbližší aktualizaci vnitřního předpisu 

Zodpovídá:  vedoucí oddělení personálního odboru Kancelář tajemníka  

Vyjádření KT v lednu 2020 

Bude provedeno při nejbližší aktualizaci. 

Závěr v lednu 2020 

V řešení, prosinec 2020.  


