Příloha č. 4

STATUT INTERNÍHO AUDITU

Tento statut splňuje ustanovení § 5 zákona o finanční kontrole a Mezinárodních standardů pro
profesní praxi interního auditu1.
(1) 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, že přináší
systematický metodický přístup k hodnocení a zlepšování účinnosti systému řízení rizik,
řídících a kontrolních procesů a správy a řízení orgánu veřejné správy.
(2) Organizační uspořádání – interní audit zabezpečují v rozsahu stanoveném zákonem o
finanční kontrole a jeho prováděcí vyhláškou pověření zaměstnanci OddVAK. OddVAK je
přímo podřízeno starostovi MČ BS, který zajišťuje jeho funkční nezávislost a organizační
oddělení od řídících výkonných struktur – zaměstnanci nesmí být vydán pokyn, který by
ohrozil nebo znemožnil objektivní výkon finanční kontroly; pokud byl takový pokyn vydán,
zaměstnanec se jím nesmí řídit (§ 5 písm. c) zákona o finanční kontrole).
(2.1) OddVAK nelze pověřovat úkoly, které jsou v rozporu s nezávislým plněním jemu
stanovených úkolů ve smyslu § 29 odst. 4 zákona o finanční kontrole.
(2.2) Interní audit zajišťuje též poradenskou činnost, která je zaměřena na přidávání hodnoty
tím, že přináší systematický metodický přístup k hodnocení a zlepšování efektivnosti řízení
rizik, řídících a kontrolních procesů a správy a řízení procesů.
(3) Oprávnění a povinnosti:
a) Starosta MČ BS zajistí zaměstnancům OddVAK veškeré podmínky, které jsou nutné pro
výkon interního auditu, zejména:
- vytvoření a udržování podmínek pro nezávislý výkon interního auditu nutného pro
podání objektivního ujištění o přezkoumání a vyhodnocení operací a vnitřního
kontrolního systému,
- přístup ke všem informacím, dokladům, systémům, operacím a majetku, které souvisejí
s výkonem činnosti interního auditu včetně informací potřebných pro sestavení plánu
interního auditu,
- zajištění průběžného vzdělávaní zaměstnanců OddVAK, které by zabezpečilo všechny
předpokládané oblasti výkonu interního auditu tímto oddělením,
- zajištění výkonu interního auditu i v případě, že není možno výkon auditu zajistit
zaměstnanci OddVAK jiným způsobem (např. externím dodavatelem nebo přizvanou
osobou).
b) Vedoucímu OddVAK přísluší oprávnění rozhodovat zejména o:
- stanovení zásad a postupů, kterými se řídí činnost OddVAK,
- plánovaných auditech, ve smyslu § 30 odst. 1 až 5 zákona o finanční kontrole
a vyžádaných 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,
- 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,
- vypracování a aktualizaci programu pro zabezpečení a zvyšování kvality interního
auditu,
- účasti na schůzkách s externími orgány, které se týkají systému vnitřních kontrol,
interního auditu a rizik vyplývajících z činnosti orgánu veřejné správy,
- jiných úkolech, které jsou nezbytné k zajištění funkce OddVAK.
c) Interní auditoři jsou oprávněni:
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http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky/2016/mezinarodni-standardy-pro-profesni-praxi-24374
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- mít přístup ke všem záznamům a doprovodným dokumentům nezbytným k přípravě
nebo vypracování příslušných auditů,
- vstupovat při výkonu interního auditu na jednotlivá pracoviště a zde nahlížet 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,
- pořizovat fotodokumentaci, videozáznamy, kopie zápisů a dokladů, opisy, popřípadě
výpisy z originálních dokladů,
- odebrat v odůvodněných případech originály dokladů, u kterých hrozí nebezpečí jejich
ztráty nebo zneužití, a to převzetím dokladů proti potvrzení,
- mít přístup k nahlížení do všech informačních systémů včetně získávání nezbytných dat,
dalších souborů v elektronické podobě, pokud to nevylučuje zvláštní právní předpis,
- vyžadovat od vedoucích zaměstnanců odpovědných za řízení auditované činnosti
součinnost potřebnou pro řádné vykonání auditu,
- vyžadovat kopie zpráv a informací předávaných externím auditorem a jiným kontrolním
orgánem,
- stanovit rozsah, věcné zaměření, typ auditu, jeho cíl, program a časové rozvržení.
d) Interní auditoři jsou povinni:
- poskytovat pouze takové služby, pro které mají nezbytné znalosti, zkušenosti
a schopnosti,
- zachovávat obezřetnost a diskrétnost při používání a ochraně informací získaných
v průběhu auditu a mlčenlivost o všech skutečnostech zjištěných v průběhu výkonu
interního auditu,
- zabezpečit veškeré potřebné podklady pro zprávu o zjištěních z vykonaného auditu,
dokladování zjištění a z nich vyplývající závěry a navazující doporučení,
- postupovat při své činnosti tak, aby nebyla narušena jejich nezávislost a objektivita,
- archivovat veškerou dokumentaci a pracovní materiály z jimi vykonaných auditů
v souladu s archivním řádem a nařízením GDPR,
- upozorňovat starostu MČ BS na nežádoucí skutečnosti a rizika, která při výkonu své
činnosti zjistili nebo se o nich jinak dozvěděli, a která ovlivňují nebo v budoucnosti
mohou ovlivňovat činnost ÚMČ BS,
- udržovat a rozšiřovat svou odbornou kvalifikaci,
- při výkonu auditorské práce dodržovat jednání v souladu s Etickým kodexem interního
auditora orgánu veřejné správy, vydaným Ministerstvem financí2.
- 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,
- respektovat odpovědnosti zaměstnanců auditovaných útvarů za plnění jejich pracovních
úkolů.
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Příloha č. 5

HODNOTÍCÍ DOTAZNÍK PROVEDENÉHO INTERNÍHO AUDITU

Název auditu:
Evidenční číslo auditu:
Auditovaný útvar:
S cílem zajistit zpětnou vazbu a tím i efektivnější spolupráci Oddělení vnitřního auditu a
kontroly ÚMČ BS s auditovanými útvary si Vás dovoluji požádat o:
HODNOCENÍ AUDITU
A. Zhodnocení provedené auditorské činnosti
*Hodnocení probíhá jako ve škole (1 – výborně, 2 – chvalitebně, 3 – dobře, 4 – dostatečně, uspokojivě, 5 –
nedostatečně), v případě hodnocení známkou 3 a vyšší VŽDY uveďte komentář.
Č.
OBLAST HODNOCENÍ
1. Organizační zabezpečení
auditu

KRITÉRIA HODNOCENÍ
· audit byl včas oznámen a podklady byly vyžadovány
včas,
· prováděné šetření auditorů co nejméně narušovalo
činnost zaměstnanců,
· byl poskytován dostatečný prostor pro diskuzi apod.

HODNOCENÍ

Komentář:
2. Objektivita při provádění
auditu

· výsledky auditu uvedené v auditní zprávě jsou
objektivní,
· byla zvážena veškerá dostupná fakta,
· nevyskytla se podjatost, příp. konflikt zájmů apod.

Komentář:
3. Flexibilita a úroveň vzájemné
komunikace

· auditoři byli schopni operativně řešit nestandartní
situace, přizpůsobovat se provozu, vycházet vstříc při
řešení dotazů apod.
· auditoři byli sdílní a otevření při komunikaci se
zaměstnanci apod.

Komentář:
4. Srozumitelnost a přehlednost
prezentovaných výsledků a
doporučení
Komentář:

· auditoři zodpověděli dotazy související se závěry
auditu,
· auditní zpráva je přehledná a srozumitelná apod.

5. Přínos pro auditovaný útvar

· audit odhalil nedostatky (rizika) a poskytl dostatečné
ujištění o stavu rizik v auditované oblasti,
· poznatky a doporučení jsou pro Vás přínosem apod.

Komentář:
Průměrné hodnocení:

B. Náměty a doporučení
(např. další zaměření interního auditu v auditované oblasti či obecně, ev. jak by interní audit
mohl přispět ke zlepšení a zefektivnění práce ve Vašem útvaru)

Datum:
Jméno a podpis hodnotitele:

Příloha č. 6

MANUÁL ŘÍZENÍ RIZIK V IS ATTIS

1. RIZIKA V IS ATTIS: Tato oblast je upravena v IS ATTIS v levém sloupci v nabídce: OSOBNÍ STRÁNKA/Rizika.
2. PRVOTNÍ NASTAVENÍ STRÁNKY: pravým tlačítkem klik na lištu názvů sloupců - vybrat výběr sloupců a natáhnout požadovaný sloupec do lišty takto: číslo, název, vlastník rizika,
popis, stupeň rizika, význam rizika, poznámka, termín realizace (Obr. č. 2) a ULOŽIT AKTUÁLNÍ – ikona viz Obr. č. 1.
Obr. č. 1
Uživatelské rozložení – slouží pro úpravu sloupců v tabulkových/stromových pohledech.
Obr. č. 2 Nastavení stránky - Rizika:

3. ZALOŽENÍ NOVÉHO RIZIKA:
Riziko se zakládá pomocí funkce nový (+) v přehledu Rizik.
Základní atributy karty rizika: jsou název, číslo rizika (dle sloupce Identifikace rizik ve směrnici č. 20 Obr. č. 3) a vlastník rizika, číselně vyjádřená pravděpodobnost výskytu rizika,
míra závažnosti (dopadu) rizika. Mezi další atributy patří popis a příčina rizika, navržená opatření, termín realizace opatření a poznámka (stav řízení rizika).
Po vyplnění atributů objektu rizika a jejich uložení se automaticky dopočítá význam (stupeň) rizika v číselném vyjádření a dle číselníku významnosti se přidělí i slovní vyjádření a
barva rizika.

4. KATEGORIE RIZIKA:
Malý (běžný) význam rizika (0-8)
Popis a příčina: popis rizika
Poznámka: Riziko akceptováno, Riziko minimalizováno (R z x na x).
Střední (hlavní) význam rizika (9-15) a Vysoký (klíčový) význam rizika (16-25)
Popis a příčina: popis rizika příp. jeho příčina
Opatření: číslo+poznámka+popis+typ opatření: N/A, Navrhované opatření, Rozpracované opatření, Existující opatření, Informace.
Poznámka: Navrhované opatření č. 1 (u nového rizika), Rozpracované opatření č. 1, Navrhované opatření č. 2, Informace o významnosti rizika, Ke kontrole.
Termín realizace opatření: datum, do kdy bude opatření realizováno.
5. ŘÍZENÍ RIZIK: VYHODNOCENÍ JIŽ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ U RIZIK SE STŘEDNÍM A VYSOKÝM VÝZNAMEM (příp. IDENTIFIKACE, ANALÝZA A NÁVRH OPATŘENÍ U NOVÉHO
RIZIKA)
5.1 Prokliknutí do konkrétního rizika.
5.2 Na liště - Popis a příčina (Obr. č. 3)
5.3 Na liště - Opatření: (Obr. č. 4) proklik na konkrétní opatření - číslo+název+popis (obsahuje popis funkčnosti navrženého opatření) +typ opatření výběr z: N/A, Navrhované
opatření, Rozpracované opatření, Existující opatření, Informace, Ke kontrole (Obr. č. 5).
Je třeba zhodnotit funkčnost Navrhovaného opatření č. 1 (2,3 atd.) a v případě jeho funkčnosti1 změnit typ opatření na: Existující opatření, pokud Navrhované opatření č. 1
není ukončeno – změnit na Rozpracované opatření č. 1. V případě nefunkčnosti2 navrhovaného nebo rozpracovaného opatření č. 1 změnit na: Navrhované opatření č. 2 atd.
5.4 Termín realizace opatření: v případě Existujícího opatření nebo Informace o významnosti rizika se termín neuvádí. V ostatních případech (Navrhované/Rozpracované
opatření) se uvede termín realizace opatření.
5.5 Nové zhodnocení dopadu a příležitosti rizika
VNÍMANÝ DOPAD (M)
1- téměř neznatelný
2 - drobný

PRAVDĚPODOBNOST VÝSKYTU RIZIKA (P)
1 - téměř nemožná
2 - výjimečně možná

3 - významný
4 - velmi významný

3 - běžně možná
4 - pravděpodobná

5 - nepřijatelný

5 - hraničící s jistotou
VÝZNAMNOST RIZIKA (R)

R=M*P

3- klíčová (16 -25)
2- hlavní (9 - 15)
1 - běžná (1 - 8)

5.6 Poznámka (změní se aktuální stav rizika) na :
- Riziko akceptováno (u rizik s malým významem již od počátku)
- Riziko minimalizováno (R z x na x)
- Informace o významnosti rizika (neovlivnitelná minimalizace rizika z úrovně odboru ÚMČ BS)
1
2

Riziko bylo minimalizováno pod stupeň významnosti 9.
Riziko nebylo minimalizováno pod stupeň významnosti 9.

- Navrhované opatření č. 1
- Rozpracované opatření č. 1
- Navrhované opatření č. 2 (v případě, kdy nebylo funkční Navrhované opatření č. 1).
- Ke kontrole
Obr. č. 3 Popis a příčina rizika

Obr. č. 4 Opatření (1. Navrhované opatření nebylo efektivní, bylo vytvořeno: Navrhované opatření 2.)

Obr. č. 5 Proklik na konkrétní Opatření

6. ŘÍZENÍ PŘÍLEŽITOSTÍ3: VYHODNOCENÍ JIŽ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ příp. IDENTIFIKACE A NÁVRH OPATŘENÍ K VYUŽITÍ NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI
6.1 Na liště - Popis a příčina: popis příležitosti
6.2 Na liště - Opatření: číslo+poznámka+popis příležitosti+typ opatření: N/A, Navrhované opatření, Rozpracované opatření, Existující opatření/Informace.
6.3 Termín realizace opatření: v případě Existujícího opatření nebo Informace o významnosti se termín neuvádí. V ostatních případech (Navrhované/Rozpracované opatření)
se uvede termín realizace opatření.
6.4 Poznámka (změní se aktuální stav příležitosti) na:
- Navrhované opatření č. 1 k příležitosti
- Rozpracované opatření č. 1 k příležitosti
- Existující opatření k využití příležitosti
- Informace o příležitosti (neovlivnitelná realizace příležitosti z úrovně odboru ÚMČ BS).
Obr. č. 6 Ukázka příležitosti (Existující opatření k využití příležitosti)
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Řídí se příležitosti, které mají uveden termín opatření.

7.

UKÁZKA PŘEHLEDU (KATALOGU) RIZIK A PŘÍLEŽITOSTÍ (barva rizika dle významu: malé nebo příležitost/střední/vysoké)

Obr. č. 7

8. UKÁZKA PROVÁZÁNÍ RIZIKA NA PROCES
Riziko v IS ATTIS je samostatný objekt. To znamená, že jej lze provazovat s ostatními objekty systému. Mezi důležité vazby patří i vazba rizika na proces: zobrazuje riziko přímo
v procesním modulu u konkrétních procesních kroků v záložce Rizika. Riziko lze navázat i na číselník IMS: umožňuje provázat riziko například na zainteresované strany
(vnější/vnitřní).
Obr. č. 8 Ukázka navázání procesního rizika konkrétní proces (kontrola vyúčtování dotací)

