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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 2019) 

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 31.12.2019 bylo organizačním řádem schváleno jedno místo interní auditorky, která současně 

vykonávala funkci vedoucí Útvaru interního auditu a kontroly1. 

Výkon interního auditu byl zajišťován na základě Plánu interního auditu na rok 2019 (dále jen „plán“) 

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

podmínek zákona registru smluv, majetek ve výpůjčce a svěřený příspěvkovým organizacím, na 

systém hlášení pojistných událostí a inventarizaci majetku a závazků. Vzhledem k dlouhodobé 

nepřítomnosti interní auditorky došlo k dokončení následného interního auditu týkajícího se registru 

smluv. Interní audit zaměřený na majetek ve výpůjčce a svěřený příspěvkovým organizacím 

pokračuje. Mimo to byly zahájeny dva interní audity, a to interní audit zaměřený řešení škodních 

událostí a nad rámec plánu operativní interní audit zaměřený na prověření uzavření smlouvy o 

pronájmu platebních terminálů a přijímání platebních karet.  

V roce 2019 byl dokončen 1 interní audit s názvem Registr smluv. Jednalo se o následný průřezový 

interní audit přes všechny odbor MMPr i MP.  Tento interní audit objevil nedostatky při praktickém 

uveřejňování smluv, a to zejména při vyplňování metadat (např. identifikace smluvních stran, 

vymezení předmětu smlouvy) a při anonymizaci. Rovněž bylo zjištěno nepřesné uvádění 

identifikačních údajů SMPr. Interním auditem dokončeným v roce 2019 bylo navrženo celkem 9 

doporučení k nápravě zjištěných nedostatků, ke zlepšení systému, procesu nebo činnosti nebo 

k předcházení či zmírnění rizik. Doporučení směřovala k praktickým postupům při stanovování 

metadat uveřejňovaných smluv a při anonymizaci. Jedno doporučení směřovalo ke správné 

identifikaci SMPr. Na základě těchto doporučení vydal Tajemník MMPr Příkaz tajemníka Magistrátu 

města Přerova č. 1/2019, ve kterém definoval opatření k nápravě, termíny jejich realizace i 

                                                           
1 Dne 11.02.2019 byla s účinností od 01.03.2019 schválena změna organizačního řádu, kdy oblast ochrany 
osobních údajů zařazená pod ÚIAK (interní auditorka byla současně zástupcem pověřence) byla zařazena pod 
útvar Kancelář tajemníka.  

Příloha 8



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

odpovědné osoby. Dle sdělení vedoucích odborů/útvarů byli konkrétní zaměstnanci s příkazem 

seznámeni, příp. někteří doplnili i další opatření, které učinili v rámci svého odboru/útvaru.  

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: 04.03.2019, Ing. Eva Marečková, Ph.D., Útvar interního auditu a kontroly 


