
DOBRÉ VLÁDNUTÍ

POLITIKA 
ŘÁDNÉ VEŘEJNÉ SPRÁV Y
PRO ČESKOU REPUBLIKU

JUDr. Josef Včelák a kol.





DOBRÉ VLÁDNUTÍ

POLITIKA 
ŘÁDNÉ VEŘEJNÉ SPRÁV Y
PRO ČESKOU REPUBLIKU



Děkujeme za laskavou podporu ambasádě Spojených států amerických v Praze. Publikace 

byla podpořena malým grantem ambasády Spojených států amerických v Praze.

DOBRÉ VLÁDNUTÍ. Politika řádné veřejné správy pro Českou republiku

Autoři: JUDR. Josef Včelák, Ing. Lukáš Wagenknecht

Grafická úprava: Hana Dovinová

V roce 2014 vydalo Centrum of Excellence for Good Governance o.s. 

Všechna práva jsou vyhrazena pro Centrum od Excellence for Good Governance o.s.. 

Použití bez souhlasu vydavatele je trestné. Publikace vznikla s laskavým souhlasem 

Generálního ředitelství pro rozpočet Evropské komise. 

© Centrum of Excellence for Good Governance 2014

Vydání první



OBSAH

OBSAH

1. ÚVOD 7
1.1  Předmluva  8
1.2 Smysl politiky řádné veřejné správy  12

2. ZÁKLADNÍ KONCEPCE 17
2.1 Oddělení politické úrovně a úrovně veřejné správy   18
2.2 Synergie čtyř prvků řádné veřejné správy  21
2.3 Principy řádné veřejné správy a řízení soukromých společností dle IIA  22
2.4 Hlavní cíle VŘKS VS  24
2.5 Aplikace mezinárodně uznávaných standardů v VŘKS VS ČR  26
2.5 Pět kroků k dobrému vládnutí v České republice  32

3. KONTROLNÍ PROSTŘEDÍ 35
3.1 Vymezení standardu  36
3.2 Bezúhonnost a vztah k etickým hodnotám  38
3.3 Odborná způsobilost  41
3.4 Styl jednání  42
3.5 Organizační struktura, pravomoci a odpovědnost  43
3.6 Řízení lidských zdrojů  44
3.7 Vztahy s kontrolním výborem PSP ČR a MF ČR  44

4. ŘÍZENÍ RIZIK 50
4.1 Vymezení standardu  51
4.2 Působnost správce veřejného rozpočtu   53
4.3 Identifikace rizik nejvyššího stupně významnosti  54
4.4 Dohoda o koncepci přijatelného výskytu rizika nesprávnosti  56
4.5 Rozdělení odpovědnosti a odhad efektivních kontrol  56

5. KONTROLNÍ ČINNOSTI 60
5.1 Vymezení standardu  61
5.2 Kontrolní činnosti v systému manažerské odpovědnosti VŘKS VS  65
5.3 Zákonný rámec  65



6. INFORMACE A KOMUNIKACE 70
6.1 Vymezení standardu  70
6.2 Informace  72
6.3 Komunikace  74
6.4 Informační a komunikační systémy v rámci VŘKS VS  76

7. MONITOROVÁNÍ 85
7.1 Vymezení standardu  86
7.2 Zastřešující struktura monitorování  87
7.3 Monitorovací kontroly  88
7.4 Monitorování a mezinárodní doporučení  91
7.5 Shrnutí  95

PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK 96

POUŽITÁ LITERATURA 98

PŘÍLOHA 1 EVROPSKÉ PILÍŘE DOBRÉHO VLÁDNUTÍ 100

PŘÍLOHA 2 ÚLOHY A KOMPETENCE 103



1. ÚVOD



8

1.1  PŘEDMLUVA

Transformační proces společnosti od totalitní vlády k demokracii je hledá-
ním nového řádu, který vytvoří pevný rámec pro správu věcí veřejných v duchu 
nového politického systému. Česká republika je mladou demokracií, která his-
toricky nemá dlouhodobější zkušenost s demokratickým vládnutím. Z tohoto 
důvodu je nalezení kvalitního a fungujícího řádu demokratického vládnutí, 
který se v západních demokraciích tvořil stovky let, pomalým a bolestivým 
procesem. I z tohoto důvodu se v české veřejné debatě znovu a znovu ozývají 
hlasy, které kritizují, že si „neumíme vládnout“. Co ale v praxi dobré vládnutí 
v demokratickém duchu znamená?

Pojem dobré vládnutí neboli politika řádné veřejné správy, vznikl jako reakce 
na špatnou veřejnou správu, která se vyznačuje korupcí, vládní nezodpovědností 
a nedostatkem respektu k právu. 

Všeobecně se pod pojmem veřejná správa rozumí správa veřejných zdrojů 
a politik. Veřejnou správu vykonává vrcholové vedení1 veřejnosprávních or-
ganizací, které je správcem veřejných rozpočtů. Konkrétně je veřejná správa 
definována jako všechny nástroje, jejichž prostřednictvím správci veřejných 
rozpočtů vykonávají zákonem stanovená práva za účelem dosahovat politických, 
hospodářských, kulturních a sociálních cílů.

V evropském kulturním prostředí stojí řádná veřejná správa na šesti zá-
kladních nosných pilířích, kterými jsou spolehlivost, předvídatelnost, otevře-
nost, transparentnost, odpovědnost a efektivita. Z pohledu hospodářského jde 
o transparentnost vládních účtů, účinnost veřejných zdrojů a stabilitu právního 
prostředí, z hlediska sociálního jsou důležité demokratické instituce a z hlediska 
politického legitimita vlády, zodpovědnost vlády a respektování právního řádu. 
V nepřetržitém procesu výkonu veřejné správy jsou usměrňovány konfliktní 
a rozdílné zájmy a současně jsou přijímána opatření k součinnosti. Tyto prin-
cipy jsou dále rozvedeny v Doporučení Rec(2007)7 o dobré veřejné správě „good 
governance2“, které jsou popsány v příloze 1.

V praxi jsou základní nosné pilíře dobrého vládnutí realizovány skrze vnitřní 
řídící a kontrolní3 systém veřejnosprávní organizace (dále jen „VŘKS VS“). Ten 
tvoří integrovaný rámec pro politiku řádné veřejné správy, která je dále rozpra-
cována za pomoci vnitřní organizační úpravy postavení, oprávnění a odpověd-

1 Vrcholovým vedením správců veřejných rozpočtů se rozumí zastupitelské sbory (obdobně 
jako rady nevýkonných ředitelů v organizacích soukromého sektoru (vlastníků) musí mít 
pod kontrolou orgány výkonného vedení).

2 Zásady dobré veřejné správy.

3 Dále také regulační, který je ekvivalentem výrazu kontrolní.
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nosti výkonného vedení a vedoucích zaměstnanců veřejnosprávních organizací4, 
jako správců veřejných rozpočtů a jejich resortních subjektů5. 

Politika řádné veřejné správy, kterou představuje tato publikace, poskytuje 
koncepční základ pro reengineering6 jednotlivých prvků VŘKS VS v České re-
publice a pro aktualizaci vnitřní regulace tohoto rámce, v souladu s platnými 
českými zákony. Ve své podstatě se jedná o strategii, která umožní českým 
správcům veřejných rozpočtů zajišťovat veřejné záležitosti efektivně a účinně 
a řídit se přitom principy, které jsou proveditelné a žádoucí na všech úrovních 
veřejné správy - politické, administrativní, hospodářské, kulturní a sociální. 
Doporučení pro VŘKS VS vycházejí z obdobných procesů v Evropské unii (dále 
jen EU) a ve Spojených státech amerických (dále jen USA.) Konkrétně vychází 
z následujících mezinárodně uznávaných standardů a doporučení7: 

 – Pokyny pro standardy vnitřní kontroly8, vypracované a vydané Meziná-
rodní organizací nejvyšších auditorských institucí (dále jen INTOSAI) 
v roce 1992. Tyto pokyny napomáhají při tvorbě, zavádění, provozová-
ní a hodnocení vnitřních řídících a kontrolních systémů ve veřejném 
sektoru. V roce 2001 došlo k aktualizaci těchto standardů pro vnitřní 
kontrolu, kterou je aktualizovaný rámec vnitřního řízení a kontroly 
pro organizace soukromého sektoru, vydaný Výborem sponzorských 
organizací COSO9 (dále jen AR VŘKS COSO).

 – Standardy pro řízení a kontrolu10, vydané v roce 1983 Úřadem generál-
ního auditora USA, které byly uplatněny rovněž ve směrnici Úřadu pro 
řízení a rozpočet a ve vnitřní regulaci celého vládního sektoru. Tyto 
standardy bylo nezbytné v roce 2000 nahradit novými. Nové vypra-

4 Výkonné vedení organizací veřejné správy.

5 Resortním subjektem se rozumí přímo a nepřímo řízená organizace v resortní / rozpočtové 
působnosti správce veřejného rozpočtu.

6 Výraz reengineering v podstatě znamená zásadní přehodnocení a radikální rekonstrukci 
(také redesign) podnikových procesů tak, aby bylo dosaženo výrazného zdokonalení z hle-
diska kritických měřítek výkonnosti, jako jsou náklady, kvalita, služby a rychlost. Jedná se 
tedy o zavádění radikálních organizačních změn v organizaci.

7 Přehled nejvýznamnějších mezinárodních standardů pro veřejný sektor uvádíme na konci 
této publikace v kapitole Použitá literatura. 

8 Výraz vnitřní kontrola je v uváděných souvislostech ekvivalentem výrazu vnitřní řídící a kon-
trolní systém.

9 The Commitee of Supporting Organizations of the Tredway Comission ś (COSO). 

10 Standardy vydané k provedení zákona o finanční integritě vedení veřejných federálních in-
stitucí z roku 1982.
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cování standardů pro systémy vnitřního řízení a kontroly organizací 
veřejného sektoru v působnosti federální vlády USA (dále jen Standardy 
pro VŘKS VS působnosti vlády USA) bere v úvahu zejména vzrůstající 
užívání informačních technologií při důležitých vládních činnostech, 
uznává význam lidského kapitálu a ve vhodné míře si osvojuje dobré 
zkušenosti, získané v soukromém sektoru. Hlavním účelem je zkoordi-
novat systémy řízení financování veřejného sektoru v souladu s vládními 
standardy pro vnitřní řízení a kontrolu.

 – Základní koncepce a standardy pro aktualizovaný VŘKS VS pro organi-
zace veřejného sektoru (dále jen AIR VŘKS pro veřejný sektor INTOSAI), 
kterou odsouhlasil kongres INTOSAI v roce 2004, a které vycházejí z AR 
VŘKS COSO a nově koncipovaných Standardů pro VŘKS vlády USA. 

Publikace je členěna do čtyř kapitol. V první kapitole jsou popsány důvody, 
účel a struktura politiky řádné veřejné správy. Ve druhé kapitole je představena 
základní koncepce VŘKS VS ČR. Ve třetí kapitole jsou vysvětleny charakteristiky 
jednotlivých složek VŘKS ve veřejnosprávních organizacích, resp. u správců 
veřejných rozpočtů podle INTOSAI, které se stávají prostřednictvím politiky 
řádné veřejné správy standardy pro VŘKS správce veřejného rozpočtu. Poslední 
kapitola obsahuje klíčové úkoly k aktualizaci VŘKS veřejné správy ČR.

Autoři této publikace doufají, že politika řádné veřejné správy začne být ko-
ordinovaně prosazována i v České republice a podaří se tak posílit zodpověd-
nost za rozvržení a fungování vnitřního řídícího a kontrolního systému v in-
tegrovaném rámci české veřejné správy, a to především při spravování kapitol 
státního rozpočtu podle zvláštních právních předpisů11, krajského rozpočtu 
podle zvláštních právních předpisů12, obecního rozpočtu, rozpočtu městských 
částí hlavního města Prahy a rozpočtu dobrovolného svazku obcí podle zvlášt-
ních právních předpisů13, rozpočtu Regionální rady regionu14, rozpočtu příjmů 
a výdajů státního fondu15 a rozpočtu příjmů a výdajů platební agentury podle 

11 Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve 
znění pozdějších předpisů a zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně ně-
kterých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. 

12 Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 
131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 250/2000 Sb. 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

13 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

14 Zákon č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů.

15 Např. zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění 
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zvláštního předpisu16 (dále jen veřejný rozpočet). Díky politice řádné veřejné 
správy se může i v České republice začít dobře vládnout. Dobré vládnutí je 
základem pro udržení demokratického politického systému, který jako jediný 
zajišťuje všem občanům stejné svobody a práva, a tím i podmínky pro šťastný 
a smysluplný život. Věříme, že právě toto je řešením současné politické nesta-
bility a vzrůstající nedůvěry občanů v demokratický politický systém ustavený 
v České republice po roce 1989. 

V Praze dne 11. ledna 2014
Josef Včelák a Lukáš Wagenknecht

pozdějších předpisů.

16 Nařízení Rady (EU) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské 
politiky. 
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1.2 SMYSL POLITIKY ŘÁDNÉ VEŘEJNÉ SPRÁVY

Politika řádné veřejné správy je cestou ke zdokonalení správy veřejných 
rozpočtů. Za tímto účelem jsou s využitím mezinárodně uznávané dobré praxe 
modelovány všeobecné postupy pro přípravu a uskutečnění programů, které 
mají za cíl posílit odpovědnost17 správců veřejných rozpočtů. 

Jedním z hlavních faktorů k dosažení co nejlepších výsledků v této oblasti 
a ke snižování či odstraňování provozních problémů je uplatnění vhodného 
VŘKS VS18 . Účinný VŘKS VS může napomoci příslušnému správci veřejného 
rozpočtu zvládat a překonávat změny v prostředí, jakož i realizovat požadavky 
a priority naplňující poslání tohoto správce. 

Pro snadné pochopení členění odpovědností ve VŘKS VS ČR – který je pro-
vozovaný v resortní působnosti19 správců veřejných rozpočtů – rozlišujeme 
dvě úrovně:

1. Subsystém vedení, spravování a monitorování. Tyto úkoly20 plní orgány 
vrcholového vedení21 a výkonného vedení22 správce veřejného rozpočtu.

2. Subsystém řízení a kontrolování. Pojem řízení specifikuje rozdělení odpo-
vědností a pravomocí mezi orgány výkonného vedení.23 

Se zvláštním zřetelem na skutečnost, že základem veřejných prostředků 
jsou veřejné finanční prostředky, jejichž užití vyžaduje zvláštní zacházení, je 
nutné v politice řádné veřejné správy zdůraznit význam etiky a ochrany veřej-
ných prostředků. 

17 Odpovědnost, anglicky accountability je významově ekvivalentem celkově odpovědného 
přístupu k plnění svěřených úkolů při řádném využití veřejných prostředků k tomuto účelu. 

18 Výraz vnitřní řídící a kontrolní systém je českým ekvivalentem anglického výrazu Internal 
Control. V této souvislosti je třeba připomenout oprávnění k použití výrazu vnitřní regulace, 
neboť výraz regulace, anglicky control obecně zahrnuje jak prvek řízení, tak i prvek kontroly.

19 Výraz resortní působnosti je třeba v této souvislosti vnímat i jako ekvivalent výrazu roz-
počtové působnost.

20 Rozuměj vedení, správa a dohled vykonávané u správce veřejného rozpočtu. 

21 Orgánem vrcholového vedení rozuměj kolegiátní orgán např. na úrovni státu poslaneckou 
sněmovnu, na úrovni kraje zastupitelstvo kraje a na úrovni obce zastupitelstvo obce, které 
je obdobou radě nevýkonných ředitelů v organizacích veřejného sektoru.

22 Orgánem výkonného vedení rozuměj kolegiátní orgán nebo též schvalující orgán, např. na 
úrovni státu vláda, na úrovni kraje rada kraje a na úrovni obce rada obce, a dále osoba, která 
plní úkoly statutárního orgánu monokraticky jako schvalující osoba. 

23 Obrázek 1. 
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Obrázek 1
Model integrovaného rámce VŘKS soukromé firmy ve srovnání s modelem integrovaného 
rámce VŘKS správce veřejného rozpočtu

CORPORATE GOVERNANCE
Rozdělení odpovědností ve dvou úrovních 
VŘKS organizace soukromého sektoru 
v zájmu zajištění řádné správy a řízení 
této organizace.

GOVERNMENT GOVERNANCE
Rozdělení odpovědností ve dvou úrovních 
VŘKS veřejnosprávní organizace v zájmu 
zajištění  řádné správy a  řízení  této or-
ganizace.

1. vedena, spravována a monitorována 1. vedena, spravována a monitorována

Vysvětlivky

IA funkce / útvar interního 
auditu

IA funkce / útvar interního 
auditu

I inspekce nesprávností I inspekce nesprávností

SO schvalující osoba SO schvalující osoba

PSO pověřená schvalující osoba PSO pověřená schvalující osoba

VM vyšší management VM vyšší management

HÚ hlavní účetní HÚ hlavní účetní

ÚVOD
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Systém 
FM&C

Systém manažerské 
odpovědnosti zahrnuje 
zejména tyto klíčové 
kontrolní mechanismy:
1. ex ante schvalovací 

postupy
2. controlling / manažerské 

účetnictví
3. on going (průběžné) 

ověřovací postupy (do 
vypořádání a vyúčtování)

4. inspekce nesrovnalostí

Systém 
FM&C

Systém manažerské 
odpovědnosti zahrnuje 
zejména tyto klíčové 
kontrolní mechanismy
1. ex ante schvalovací 

postupy
2. controlling / manažerské 

účetnictví
3. on going (průběžné) 

ověřovací postupy (do 
vypořádání a vyúčtování)

4. inspekce nesrovnalostí

V souladu s vymezením AIR VŘKS pro veřejný sektor INTOSAI a funkčním 
modelem PIFC EK byl do hlavních cílů VŘKS VS ČR doplněn mezinárodně 
uznávaný etický aspekt operací24.

Důležitými adresáty politiky řádné veřejné správy jsou především členové 
vrcholového a výkonného vedení veřejnosprávních organizací, kteří jsou správci 
veřejných rozpočtů: 

1. ministr (dále jen schvalující osoba)

2. náměstci ministra (dále jen pověřené schvalující osoby) 

3. náměstek ministra, zodpovědný za systém rozpočetnictví25, pokladní 
služby a účetnictví v rámci správy veřejného rozpočtu26 a účetní jednotky 
správce veřejného rozpočtu27 (dále jen hlavní účetní správce veřejného 
rozpočtu) 

4. vedoucí resortních subjektů (dále jen pověřené schvalující osoby)

24 V souladu se závěry INCOSAI (XVI. Kongresu INTOSAI), Montevideo, Uruguay 1998. 

25 Rozuměj správa agendy plnění kapitoly státního rozpočtu a účetní jednotku správce veřej-
ného rozpočtu (např. ministerstva), zejména pokud jde o zajištění evidence rozpočtových 
a právních závazků. 

26 Rozuměj 2. stupeň vedení účetnictví na konsolidovaném základě (tj. skupiny účetních jedno-
tek správce veřejného rozpočtu a subjektů v působnosti tohoto správce (dále jen resortních 
subjektů)).

27 Rozuměj 1. stupeň vedení účetnictví na úrovni správce veřejného rozpočtu jako účetní jed-
notky. 
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5. vedoucí zaměstnanec zodpovědný za systém rozpočetnictví, pokladní 
služby a účetnictví resortního subjektu28 (dále jen hlavní účetní resort-
ního subjektu)

Politiku řádné veřejné správy použijí pověřené schvalující osoby, které stojí 
v čele resortních subjektů v působnosti příslušného správce veřejného rozpočtu, 
pro zavedení a udržování vnitřního řídícího a kontrolního systému těchto sub-
jektů (dále jen VŘKS resortního subjektu).

VŘKS správce veřejného rozpočtu by měl být vnímán v kontextu specifických 
rysů resortní působnosti u tohoto správce v zaměření na: 

1. plnění cílů v oblasti veřejné správy podle zvláštního právního předpisu29

2. spotřebu veřejných prostředků k tomuto účelu

3. důležitost30 rozpočtového cyklu
 – tradičními hodnotami, jako je legalita, integrita a transparentnost
 – manažerskými hodnotami, jako je hospodárnost, efektivnost a účinnost

4. odpovídající rozsah odpovědnosti

Účelem politiky řádné veřejné správy a z ní vyplývající a navazující vnitřní 
regulace a metodiky je inovovat definice, hlavní cíle a základní koncepci VŘKS 
VS ČR, s využitím mezinárodně uznávaných standardů a evropské dobré praxe. 
Přitom je nutné se zaměřit na resortní působnost správce veřejného rozpočtu 
a vytvořit vhodné podmínky pro dostatečné porozumění politice řádné veřejné 
správy a její využití ke zdokonalení vnitřní regulace a metodiky VŘKS správce 
veřejného rozpočtu, a to v zájmu posílení spolehlivosti31 fungování tohoto 
systému na všech úrovních řízení tohoto správce a jeho resortních subjektů.

Všeobecně se očekává, že členové výkonného vedení příslušného správce 
veřejného rozpočtu a jeho resortních subjektů, tj. schvalující osoby, pověřené 
schvalující osoby, hlavní účetní a ostatní vedoucí zaměstnanci tohoto správce 

28 Rozuměj 1. stupeň vedení účetnictví na úrovni resortního subjektu jako účetní jednotky.

29 Např. zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

30 Také významnost.

31 Výraz spolehlivost je v této souvislosti ekvivalentem výrazu přiměřenost a účinnost.

ÚVOD
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a těchto subjektů použijí standardy, obsažené v politice řádné veřejné správy 
k aktualizaci VŘKS VS ČR, kterým zajistí: 

 – nestranný výkon veřejné služby32 
 – řádné hospodaření se spravovanými veřejnými prostředky k tomuto 

účelu

32 Výraz veřejná služba je v této souvislosti ekvivalentem výrazu poslání správce veřejného 
rozpočtu, a jeho resortních subjektů.



2. ZÁKLADNÍ KONCEPCE
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2.1 ODDĚLENÍ POLITICKÉ ÚROVNĚ A ÚROVNĚ 
VEŘEJNÉ SPRÁVY 

Smyslem řádné veřejné správy je naplnění veřejného zájmu. Svým charakte-
rem je veřejná správa odlišná od sféry soukromé, která slouží k naplnění indivi-
duálních zájmů. Veřejný zájem se v demokratických společnostech generuje skrze 
svobodné volby. V reprezentativních demokratických společnostech se dle typu 
politického systému – prezidentský, poloprezidentský, parlamentní – přenáší 
rozhodování o veřejném zájmu na užší či širší skupinu reprezentantů. Političtí 
reprezentanti nesou hlavní zodpovědnost za realizaci řádné veřejné správy. 

Aparát státní správy, skládající se z úředníků a dalších státních zaměst-
nanců, je pověřen realizací politických rozhodnutí. Jelikož žádný úředník ani 
státní zaměstnanec nemá legitimitu z voleb, nesmí být tvůrcem politiky. Jeho 
úkolem je naplnění politického zadání dle jeho nejlepšího vědomí a svědomí, 
s respektem k právním předpisům. V tom se demokratické systémy odlišují od 
nedemokratických politických systémů. 

V mezinárodní praxi neexistuje ideální model nastavení interakcí mezi 
politickou a úřednickou úrovní veřejné správy. Každý stát má svá specifika – 
historickou zkušenost, politickou kulturu, mentalitu, ústavu, institucionální 
design, velikost, kapacity hospodářských a lidských zdrojů atd. Tato specifika 
musí nastavení interakcí mezi politickou a úřednickou úrovní respektovat a re-
flektovat. V transatlantickém kontextu nacházíme jak systémy řádné veřejné 
správy, které jsou na všech úrovních politicky řízeny a s příchodem nové poli-
tické reprezentace se do velké míry mění i úřednický aparát (Americký model), 
tak i systémy s velmi silným oddělením politické a úřednické roviny, kdy je 
úřednický aparát personálně stabilní (Westminsterský model). Mezi těmito 
dvěmi póly nalezneme systémy veřejné správy, které balancují vliv politický 
a úřednický, úřednický aparát je stabilní na nižních úrovních, ovšem s častější 
fluktuací na vrcholových úřednických postech (kontinentální evropské modely). 
Hlavní výzvou pro systémy s malou mírou politického vlivu je zajistit loajalitu 
úředníků k realizaci politických rozhodnutí, což předpokládá rozvinutou de-
mokratickou kulturu a úřednický étos. Naopak pro systémy s velkou mírou 
politického vlivu je hlavní výzvou respekt k právu a pravidlům, která zajistí 
určitou míru nezávislosti úředníků. Kvůli vysoké fluktuaci je také nezbytnou 
podmínkou dostatečný kapitál lidských zdrojů. 
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Obrázek 2
Politický vliv na veřejnou správu

V zemích, které trpí špatnými formami vládnutí, se často objevují snahy 
o odpolitizování veřejné správy. Tento termín je zavádějící, protože faktickým 
důsledkem odpolitizování veřejné správy by byla marginalizace vlivu voleb, 
a tedy přechod k nedemokratické formě vládnutí. Špatné formy vládnutí se na-
opak projevují zejména privatizací výkonu veřejné správy. A to jak na úrovni 
politické, tak i úřednické. Cesta k řádné veřejné správě by v zemích procházejí-
cích transformací neměla vést skrze plné odpolitizování, ale nastavení jasného 
řádu a pravidel. S tím úzce souvisí i rozdělení odpovědnosti a její vymáhání.

Interakce mezi politickou a úřednickou úrovní z pohledu řádné veřejné 
správy pro Českou republiku 

Ústřední vláda a krajské a obecní rady zajišťují občanům na území státu, 
kraje a obce veřejné služby ve stanoveném a spravovaném právním a institu-
cionálním rámci. Výkon a transparentnost veřejných služeb33, jako strukturo-
vaných a měřitelných činností vedoucích a ostatních výkonných zaměstnanců 
správců veřejných rozpočtů a jejich resortních subjektů, které zajišťují jednotlivé 
působnosti ústřední vlády a krajských a obecních rad je podpořen standardy, 
které usměrňují výkony všech těchto zaměstnanců:

33 Nebo také služeb veřejnosti.

ZÁKLADNÍ KONCEPCE
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1. politiků – členů zastupitelských orgánů veřejné moci34 (dále jen vrcholové 
vedení)

2. politiků – v pozici schvalující osoby monokratického výkonného typu, např. 
ministra, hejtmana, primátora nebo starosty, nebo člena kolegiátního 
výkonného orgánu veřejné moci, např. vlády, rady kraje nebo obce (dále 
jen výkonné vedení)

3. vyšších a nižších vedoucích zaměstnanců35 (dále jen manažer) a zaměst-
nanců36 (dále jen výkonný pracovník) 

Výkonné vedení37 
 – není vybaveno pravomocí pro subjektivní rozhodování o metodice řízení 

odborného rozvoje jednotlivých působností
 – má politický mandát od voličů nařídit vyššímu manažerovi38 pro činnost 

veřejnosprávní organizace sjednání nápravy v této činnosti39 
 – přestože profesionální vyšší manažer veřejnosprávní organizace je oddě-

len od politických závazků politiků, zůstávají obě složky – jak politická, 
tak manažerská – pod veřejnou kontrolou

34 Obdoba pozice členů správních a dozorčích rad soukromých společnosti v postavení tzv. ne-
výkonných ředitelů.

35 Také vedoucích úředníků.

36 Také úředníků.

37 Rozumí se personální monokratické obsazení pozic ministr, hejtman, starosta nebo uvolněný 
člen rady.

38 Výraz vyšší manažer je v této souvislosti ekvivalentem výrazu pověřená schvalující osoba 
nebo hlavní účetní správce veřejného rozpočtu.

39 Například pokud určitá organizační jednotka neplní úkoly programového prohlášení vlády, 
nebo jako reakci na výrok auditora, pokud tak ředitel úřadu neučiní sám, či jako reakci na 
výsledek průzkumu veřejného mínění.
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2.2 SYNERGIE ČTYŘ PRVKŮ ŘÁDNÉ  
VEŘEJNÉ SPRÁVY

Systém řádné správy a řízení veřejnosprávních organizací závisí na syner-
gii40 mezi klíčovými čtyřmi prvky tohoto systému, za který nesou odpovědnost 
vrcholové vedení41 a výkonné vedení42.

Pokud chce daná veřejnosprávní organizace zavést trvalý a efektivní proces 
řádné správy a řízení, všechny čtyři prvky prezentované na obrázku 3 musí 
navzájem spolupracovat. Tyto čtyři prvky spoluvytváří efektivní kontrolní 
systém procesů veřejné správy, potřebnou rovnováhu v rámci veřejnosprávní 
organizace a propojují vnitřní chápání uvedených procesů s nezávislým vněj-
ším zhodnocením. 

Hlavním úkolem výkonného vedení je:

1. formulovat pravidla a postupy, jakým způsobem budou přijímána rozhod-
nutí o činnosti veřejnosprávní organizace / správce veřejného rozpočtu

2. určit způsob, jakým budou veřejnému subjektu stanovovány
 – cíle
 – prostředky k jejich dosažení (personální, finanční a materiální)
 – způsoby k jejich dosažení (metody a postupy)
 – způsoby měření úspěšnosti při dodržení objektivity

Obrázek 3
Schéma systému správy  
a řízení veřejnosprávní organizace 

40 Výraz synergie je ekvivalentem výrazu součinnost ne též společné působení. 

41 Vrcholové vedení veřejnoprávní organizace tvoří kolegiátní orgán veřejné moci, např. zastu-
pitelstvo kraje.

42 Výkonné vedení veřejnoprávní organizace tvoří kolegiátní výkonný orgán veřejné moci, top 
– manažer, interní audit a externí audit. Výraz top manažer je ekvivalentem výrazu nejvyšší 
manažer nebo též vrchní manažer (monokratický princip v oblasti řízení a kontroly veřejno-
právní organizace).

ZÁKLADNÍ KONCEPCE
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LEGISLATIVA
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2.3 PRINCIPY ŘÁDNÉ VEŘEJNÉ SPRÁVY 
A ŘÍZENÍ SOUKROMÝCH SPOLEČNOSTÍ DLE IIA

1. INTERAKCE  
Řádný systém správy a řízení veřejnosprávní organizace vyžaduje efektivní 
interakci výkonného vedení, zejména top manažera / schvalující osoby, vyš-
ších manažerů / pověřených schvalujících osob, hlavního účetního správce 
veřejného rozpočtu, vedoucího interního auditu a externího auditora.

2. ÚČEL ORGÁNU VEŘEJNÉ MOCI  
Členové výkonného vedení veřejnosprávní organizace by měli chápat, 
že jejich úkolem je chránit v prvé řadě zájmy držitelů podílů / daňových 
poplatníků a dalších zainteresovaných osob, např. orgánů EU, věřitelů, 
zaměstnanců.

3. POVINNOSTI VÝKONÉHO VEDENÍ   
Hlavní povinností výkonného vedení by mělo být sledování práce top 
manažera, dohled nad přijatou strategií a monitorování rizik a VŘKS VS. 
Výkonné vedení – ať již jako kolegiátní orgán43 či jako manažer – by mělo 
při plnění svých povinností v oblasti vedení, spravování, dohledu a v ob-
lasti řízení a kontroly uskutečňovaných operací přistupovat k hodnoceným 
skutečnostem se zdravou obezřetností.

4. NEZÁVISLOST  
Měla by být definována nezávislost členů výkonného vedení jako osob, 
které nemají žádné profesní ani osobní závazky44 v dané veřejnosprávní 
organizaci nebo jejím managementu a pouze plní své povinnosti, které 
z role tohoto orgánu vyplývají. Většina členů výkonného vedení by měla 
být nezávislá svou podstatou i chováním, aby mohli vykonávat skutečně 
nezávislý dohled.

5. ODBORNOST  
Členové výkonného vedení veřejnosprávní organizace by měli mít patřičnou 
odbornost v oblasti služeb, kde daná organizace působí, včetně odborných 
znalostí systémů řádné správy a řízení. Všichni členové vrcholového or-

43 Kolegiátním orgánem je na centrální úrovni vláda, na krajské úrovni rada kraje a na obecní 
úrovni rada obce. 

44 Závazky současné nebo minulé.
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gánů vedení by se měli průběžně vzdělávat, aby si udrželi svou odbornost 
na odpovídající úrovni.

6. INFORMACE A KOMUNIKACE  
Členové výkonného vedení veřejnosprávní organizace by se měli pravidelně 
scházet na delších jednáních a měli by mít dostatečný přístup k informacím 
a všem zaměstnancům, aby mohli plnit své povinnosti. 

7. VŮDCOVSTVÍ  
Role pověřených schvalujících osob, hlavního účetního správce veřejného 
rozpočtu, manažera inspekce nesprávností a rizik a vedoucího interního 
auditu by měly být odděleny.

8. VÝBORY  
Výbor pro rizika a audit, výbor pro nominace nových pracovníků a výbor 
pro odměňování, které se zřizují v rámci veřejnosprávní organizace, by se 
měly skládat pouze z nezávislých členů.

9. INTERNÍ AUDIT  
Organizace by měly mít zřízenu efektivní funkci interního auditu, ve kte-
rém působí pracovníci na plný úvazek. Tyto osoby by měly být funkčně 
podřízeny přímo výboru pro rizika a audit, jemuž by také měly poskytovat 
informace o svých zjištěních.

ZÁKLADNÍ KONCEPCE
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2.4 HLAVNÍ CÍLE VŘKS VS

VŘKS VS každé veřejnosprávní organizace, která je správcem veřejného 
rozpočtu, by měl být rozvržen tak, aby poskytoval přiměřenou míru jistoty45, 
že bude dosaženo těchto hlavních cílů:

1 Soulad s příslušnými právními předpisy a opatřeními přijatými v me-
zích těchto předpisů.

2
Ochrana aktiv před ztrátou, zneužitím a poškozením, tzn. prevence 
nebo aktuální odhalování neoprávněných přírůstkových operací a ne-
správností.

3
Plnění povinnosti „zodpovídat se“, tj. zajistit spolehlivost podávání 
zpráv o plnění rozpočtu, finančních výkazů a dalších zpráv pro interní 
a externí použití.

4 Řádně, eticky, hospodárně, efektivně a účinně prováděné schválené 
operace, včetně činností potřebných k provedení těchto operací.

Definice pojmů uvedených mezi hlavními cíly

Efektivně  
Naplnění cíle by mělo být dosaženo za použití minimální možné výše vstupních 
peněžních prostředků, se kterými je možné dosáhnout požadované hodnoty 
a kvality výstupu.46 

Eticky  
Veřejná etika je předpokladem řádné správy47. Význam etického chování, zvláště 
pokud jde o prevenci a odhalování podvodů a korupce ve veřejném sektoru, 
z mezinárodního hlediska od devadesátých let vzrostl.

Důraz na uplatnění morálních principů:

45 Nebo také přiměřené ujištění.

46 Nebo také maximálního výstupu, tedy kvantity při dané kvalitě.

47 Výraz správa je v této souvislosti vnímán jak ekvivalent výrazu vládnutí nebo též řízení.
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1. Veřejní48 zaměstnanci budou vykonávat veřejnou službu nestranně a budou 
řádně hospodařit s veřejnými prostředky.

2. Občanům se bude dostávat nestranného zacházení založeného na principu 
spravedlnosti.

Hospodárně  
Ne zbytečné anebo přehnané, tj. použití správné výše peněžních prostředků 
k úhradě včasné a přesné dodávky v příslušné kvalitě při nejnižších nákladech.

Ochrana aktiv   
Zdroje, jako např. informace, podklady a účetní záznamy, jsou základem pro 
dosažení transparentnosti operací. Tyto zdroje by se měly uchovávat a chránit, 
neboť hrozí riziko, že budou neoprávněně zcizeny, zneužity nebo zničeny.

Povinnost „zodpovídat se“  
Členové vedení jsou odpovědní za svá rozhodnutí a řízení činností při plnění po-
slání správce veřejného rozpočtu, případně jeho resortních subjektů, a to včetně 
hospodaření s veřejnými prostředky.
Tyto procesy mohou být realizovány prostřednictvím shromažďování, uchovávání 
a zpřístupňování spolehlivých a významných finančních a nefinančních informací.

Řádné  
Dobře metodicky organizované provádění operací.

Soulad  
Od správce veřejného rozpočtu, případně jeho resortního subjektu, se vyžaduje, 
aby postupoval podle mnoha různých právních předpisů49.
Tyto předpisy a opatření přijatá v mezích těchto předpisů:

 – dávají správci/subjektu mandát přijímat a vydávat veřejné prostředky,
 – určují způsob fungování tohoto správce, případně tohoto subjektu.

Účinně  
Rozsah, v jakém je výstup činnosti (veřejné služby) v souladu s cílem nebo za-
mýšleným výsledkem.

48 Rozuměj též státní.

49 Například zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy 
(kompetenční zákon), zákon č. 218/200 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), zákon č. 500/2004 Sb., správní řád a předpisy 
upravující boj proti podvodům a korupci.
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2.5 APLIKACE MEZINÁRODNĚ UZNÁVANÝCH 
STANDARDŮ V VŘKS VS ČR

Východiskem pro vypracování konceptu VŘKS VS ČR50 jsou mezinárodní 
standardy AIR VŘKS pro veřejný sektor INTOSAI spolu s nově koncipovanými 
standardy pro VŘKS v působnosti vlády USA a s funkčním modelem PIFC, vy-
pracovaným EK. Tyto mezinárodně uznávané a přijímané standardy poskytují 
celkový rámec pro:

1. Zajištění řádné správy a řízení veřejnosprávních organizací.
2. Rozpoznávání a zaměření na:

 – hlavní oblasti výkonů v rámci stanoveného předmětu činnosti těchto 
organizací51,

 – oblasti největšího rizika podvodů, plýtvání, zneužívání a chyb při řízení 
v těchto organizacích.

VŘKS VS tvoří základ vnitřní regulace veřejnosprávní organizace. Vnitřní 
regulace obsahu činností ve VŘKS zahrnuje plány, pracovní metody a postupy 
využívané k plnění poslání veřejnosprávní organizace52 a k tomu účelu přijatých 
záměrů53 a stanovených cílů54.

LEGALITA A PRINCIP 3E – základ schvalování záměrů a cílů
Správnost schvalování záměrů / programů k zajištění veřejné služby, sta-

novení cílů a přijímání konkrétních úkolů k jejich dosažení je vedle právního 
hlediska – princip legality – charakterizována i výkonnostními hledisky sledu-
jícími zásady řádného finančního řízení – dosažení optimálního vztahu mezi 
hospodárností, efektivnosti a účelností tzv. 3E. 

Nejsou-li kritéria pro měření a hodnocení výkonu předem stanovena, např. 
právními předpisy, technickými normami nebo smlouvami, stanoví se v pro-
cesu vnitřního řízení.

50 Jedním z hlavních prvků VŘKS / regulace činnosti veřejnosprávní organizace jsou kontroly 
v manažerské odpovědnosti, zabezpečované prostřednictvím vedoucích zaměstnanců v rámci 
liniového řízení. Výraz vnitřní regulace zahrnuje ve vnitřním řídícím a kontrolním systému 
jak prvek řízení tak i prvek kontroly. 

51 Výkon předmětu činnosti veřejnoprávní organizace, tj. správce veřejného rozpočtu a jeho 
resortních subjektů, je charakterizován 3 E, tzn. hospodárností, efektivností a účinností. 

52 Výrazem poslání se rozumí výkon služby ve veřejném zájmu nebo též výkon veřejné služby.

53 Slovem záměry se rozumí především programy. 

54 Strategické nebo též dlouhodobé cíle a operativní nebo též krátkodobé cíle. 
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Určování kritérií pro stanovení a hodnocení výkonu vychází z této charak-
teristiky tzv. 3E:

 – Hospodárnost, jako hledisko pro hodnocení na vstupu, lze chápat jako 
minimalizaci nákladů na zdroje nebo využití veřejných aktiv pro da-
nou aktivitu (vstupy) s ohledem na příslušnou kvalitu55. Jinými slovy 
to znamená vykonávat služby ve veřejném zájmu levně.

 Poznámka

Hospodárnost se týká standardu dobrého hospodaření při vynakládání veřejných 
prostředků. Co je třeba považovat za dobré hospodaření” a co za plýtvání je otázkou 
úsudku, který vyžaduje externí kriteria. 

Zvažování hospodárnosti často vede manažera, či zvláště auditora, ke zkoumání 
např. zpracování specifikací pro dodávku zboží nebo služeb a další aspekty veřej-
ných zakázek při předkládání nabídek nebo uzavírání smluv.

 – Efektivnost, jako hledisko pro porovnání dosažených výsledků se sta-
novenými cíli, vyjadřuje vztah mezi výstupy ve formě zboží, služeb či 
jiných výsledků a zdroji (vstupy) použitými pro jejich vyprodukování 
(pořízení). Obecně to znamená vykonávat služby ve veřejném zájmu 
správnými postupy56. Jako takový je tento termín těsně spojen s po-
jmem produktivita.

 Poznámka

Efektivnost, stejně jako hospodárnost, potřebuje často k plnému ocenění referenč-
ní ukazatel, např. porovnání poměru vstup a výstup v podobné organizaci užitím 
metod benchmarking, osvědčené praxe, standardů, technických norem apod.

Pojem účinnosti nákladů se týká efektivnosti auditovaného subjektu, činnosti, pro-
gramu či operací při dosahování daných výsledků intervence ve vztahu k nákladům. 
Analýzy účinnosti nákladů studují vztah mezi náklady na projekt a jeho výsledky, 
vyjádřené náklady na jednotky získaného výstupu. 

55 Při určitých auditech, např. při auditech příjmů, výnosů či zisků, může hospodárnost znamenat 
maximalizaci či optimalizaci příjmu plynoucího z dané činnosti, např. maximalizace příjmů 
z privatizace státního podniku, zajištění prodeje státních publikací za tržní ceny, apod..

56 Realizovat správné metody; slovo metoda, řecky methodos, je v těchto souvislostech ekvi-
valentem slova cesta. 
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Účinnost nákladů je pouze jedním z prvků v celkovém hodnocení efektivnosti, které 
může zahrnovat i analýzu např. termínu dodání výstupu v porovnání s optimálním 
načasováním pro optimalizaci dopadu.

 – Účinnost, jako hledisko porovnání dosažených výsledků se stanovený-
mi cíli, se týká měření toho, do jaké míry bylo dosaženo záměrů a cílů, 
a vztahu mezi zamýšleným a faktickým dopadem činnosti.

 Poznámka

Auditor se může rozhodnout, že bude hodnotit nebo měřit účinnost pomocí porovná-
ní výsledků se stanovenými záměry a cíli; tento přístup se často nazývá dosažení cílů.

Při auditu účinnosti je však obvykle vhodnější snažit se určit i do jaké míry použité 
nástroje přispěly k dosažení stanovených cílů. To je audit účinnosti ve svém pravém 
významu, který vyžaduje doklady o tom, že pozorované výstupy jsou opravdu vý-
sledkem kroků, které podnikl auditovaný subjekt ve vztahu ke stanoveným záměrům 
a cílům, a nikoli výsledkem nějakých externích faktorů. 

Pro úplnost nutné zmínit i pojem účelnost, který znamená použít veřejné 
prostředky k výkonu činnosti ve shodě s přijatými záměry a stanovenými cíli, 
které vychází z poslání veřejnosprávní organizace. Jinými slovy vykonávat to, 
co je skutečně ve veřejném zájmu.

Hospodárnost a efektivnost se obvykle týkají procesů a rozhodnutí výkonné-
ho vedení a vyššího managementu uvnitř veřejnosprávní organizace, i když se 
mohou týkat i srovnání s podobnými externími subjekty či procesy. Přitom je 
třeba vzít na zřetel, že je nutné měřit nejenom výstupy, ale i výsledky či dopa-
dy v rámci veřejnosprávní organizace, ale i dopady na výstupy této organizace, 
které mohou mít externí faktory, jež výkonné vedení a vyšší manažeři nemůžou 
ovlivnit, jak blíže ukazuje obrázek 4.

Koncepce rozvržení VŘKS VS je podřazena principu legality při plnění jejího 
poslání tak, aby tento systém poskytoval přiměřenou míru jistoty při ochraně 
aktiv57.

57 VŘKS slouží jako linie obrany aktiv, která je realizovaná prevencí a aktuálním odhalováním 
neoprávněných, nebo-li tzv. přírůstkových operací, nebo neoprávněného užití nebo naklá-
dání s aktivy.
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Obrázek 4
Koncept rozvržení VŘKS VS

Při procesu zavádění VŘKS VS dochází k:

 – průběžnému ustavování jednotlivých prvků VŘKS do činností veřej-
nosprávní organizace,

 – rozdělení odpovědnosti schvalující osoby, pověřených schvalujících osob 
a hlavního účetního veřejnosprávní organizace, jako hlavních činitelů 
manažerské odpovědnosti58,

 – ujištění, že kontrolní mechanismy poskytují přiměřenou – nikoli ab-
solutní – míru jistoty.

Uvedené pojetí je východiskem pro navrhování a uplatňování standardů 
VŘKS VS a je založeno na následujících principech:

1. Fungující VŘKS VS není jednorázovou událostí, ale je nepřetržitým pro-
cesem plánovacích, organizačních, usměrňujících a kontrolních aktivit 
v celém rozsahu činnosti veřejnosprávní organizace. 

 Není izolovaným systémem, ale je integrální součástí infrastruktury od-
povědností správního systému. Tento systém je prostředkem, který užívají 
členové výkonného vedení k regulaci vzájemných vztahů uvnitř veřej-
nosprávní organizace při plnění jejího poslání59 a k tomu účelu přijatých 
záměrů a stanovených cílů.

58 Nebo také odpovědnosti za manažerskou kontrolu či vnitřní regulaci.

59 Také služba ve veřejném zájmu nebo též veřejná služba.
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2. Nositelem odpovědnosti za vnitřní regulaci procesů při zajišťování řádné 
správy a řízení veřejnosprávní organizace jsou schvalující osoba, pově-
řené schvalující osoby, hlavní účetní a ostatní vedoucí zaměstnanci této 
organizace. 

 Schvalující osoba jako nositel primární odpovědnosti ve veřejnosprávní 
organizaci schvaluje konkrétní cíle k realizaci správní politiky stanovené 
/schválené vrcholovým nebo výkonným vedením60 této organizace, uvádí 
do chodu řídící a kontrolní mechanismy jednotlivých činností a zajišťuje 
jejich soustavné sledování a vyhodnocování.

 Nositelem sekundární odpovědnosti v rámci delegace jsou pověřené schva-
lující osoby a hlavní účetní veřejnosprávní organizace, jako vyšší manažeři, 
v roli hlavních činitelů zavedených řídících a kontrolních mechanismů.

3. Rozvržení VŘKS veřejnosprávní organizace je limitováno vztahem mezi 
veřejnými výdaji vynaloženými na jeho zavedení a udržování a přínosy při 
plnění poslání této organizace.

 Hlavní činitelé řídících a kontrolních mechanismů nemohou poskytnout 
absolutní ujištění, že veřejnosprávní organizace dosáhne optimálních 
kvantitativních a kvalitativních výsledků u všech přijatých záměrů a sta-
novených cílů při plnění svého poslání.

Existují rizika, která mohou více či méně ovlivňovat schopnost veřejnosprávní 
organizace dosáhnout přijatých záměrů a stanovených cílů, a která stojí mimo 
oblast vnitřní regulace nebo oblast vlivu hlavních řídících a kontrolních me-
chanismů61. 

VŘKS VS je vymezen: 

1. Infrastrukturou správního a finančního systému tohoto správce a jeho 
resortních subjektů, která je dána: 

 – přesnou definicí kontrolních / auditorských úkolů k zajištění hlavních 
cílů IR VŘKS tohoto správce,

60 Výkonné vedení veřejnoprávní organizace, jako kolegiátní orgán je vláda, rada kraje nebo 
rada obce. Pro tento orgán je ekvivalentem výraz schvalující orgán.

61 Riziko mimo oblast vnitřní regulace s důsledky omylů, chyb, opomenutí nebo obcházení na-
staveného právního rámce pro vnitřní regulaci.
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 – určením potřeby provozních veřejných zdrojů62 a jejich přidělením do 
předem vymezených organizačních struktur. Uspořádání organizačních 
útvarů vychází z předem stanovených výkonových kritérií k zabezpe-
čování přidělených činností v procesech naplňování poslání63 správce 
veřejného rozpočtu a jeho resortních subjektů.

2. Stanovením pravidel pro organizování pracovních postupů64 k zabezpečo-
vání přidělených činností v procesech naplňování poslání veřejnosprávní 
organizace, které jsou současně předpokladem pro ustavení přiměřených 
a účinných kontrolních mechanismů. 

3. Rozdělením řídících a  výkonných povinností a  oprávnění s  vymeze-
ním přesných hranic odpovědností při zabezpečování jednotlivých čin-
ností veřejnosprávní organizace a jejích resortních subjektů65, pokud jde 
o řídící a výkonné funkce66.

4. Ustavením kontrolních mechanismů do pracovních postupů řídících a vý-
konných funkcí pro účinnou vnitřní regulaci procesů při zajišťování jed-
notlivých činností veřejnosprávní organizace / jejích resortních subjektů 
k dosažení optimálních výsledků při realizaci hlavních cílů při plnění 
poslání této organizace.

Výkonné vedení veřejnosprávní organizace
 – Rozvrhuje a zavádí VŘKS správce veřejného rozpočtu tak, aby byl za-

chován optimální vztah mezi náklady a přínosy. 

62 Systemizace pracovních míst a vyčlenění veřejných prostředků.

63 Služba ve veřejném zájmu.

64 Jednotlivé činnosti k zajištění základních cílů a funkce orgánu veřejné správy se realizují 
prostřednictvím pracovních postupů, které jsou uspořádány podle stanovených pravidel. 
Pravidly regulované pracovní postupy vytvářejí podmínky, že jednotlivé činnosti zabezpečo-
vané organizačními útvary se nevymknou kontrole (Obecná zásada: „každá aktivita orgánu 
veřejné správy musí být pod kontrolou“). 

65 Systemizace řídících a výkonných funkcí/pozic.

66 Pro organizování vzájemných vztahů organizačních struktur k zajištění řádné správy a řízení 
v procesech naplňování poslání veřejnoprávní organizace platí zásada, že řízení a vykonávání 
zabezpečovaných činností není soustředěno do působnosti jedné osoby. Dispozice pro oddě-
lení řídících a výkonných funkcí v pravidlech pro organizování pracovních postupů zajistí, 
aby systematicky uspořádané úkony k zabezpečování přidělených činností byly v pracovních 
postupech přiřazovány do odpovědnosti vždy více osobám. Součástí řídící a výkonné funkce 
těchto osob v procesech rozhodování, přímého výkonu, evidenčního zpracování a podávání 
zpráv o výsledcích je vzájemnou kontrolou vytvořit podmínky pro řádnou správu a řízení 
veřejnoprávní organizace a jejích resortních subjektů. 
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 – nemůže poskytnout ujištění, že: 
1. tento správce či jeho resortní subjekt dosáhne kvantitativních a kva-

litativních výsledků při plnění úkolů veřejné služby,
2. existují rizika, která

 • mohou více či méně ovlivňovat schopnost tohoto správce nebo 
jeho resortního subjektu uskutečnit přijaté programy a splnit 
stanovené cíle,

 • stojí mimo oblast vnitřní regulace nebo mimo oblast vlivu schvalu-
jící osoby, případně pověřené schvalující osoby či hlavního účetní-
ho tohoto správce, například pokud jde o omyly, chyby, opomenutí 
nebo obcházení zavedeného rámce pro vnitřní regulaci.

Rozvržení VŘKS správce veřejného rozpočtu je limitováno vztahem mezi 
veřejnými výdaji, vynaloženými na zavedení, provozování a udržování tohoto 
systému (náklady), a přínosy fungování tohoto systému při zajišťování poslání 
tohoto správce a jeho resortních subjektů.

Po uvedení do chodu (provozu) může VŘKS správce veřejného rozpočtu po-
skytovat pouze přiměřenou – nikoli absolutní – míru ujištění, že cílů tohoto 
správce, případně jeho resortního subjektu, bude dosaženo.

2.5 PĚT KROKŮ K DOBRÉMU VLÁDNUTÍ  
V ČESKÉ REPUBLICE

Základem pro dobré vládnutí v České republice je správná aplikace VŘKS 
VS v souladu s mezinárodními standardy. VŘKS každé veřejnosprávní organi-
zace je synonymním výrazem pro řídící, tj. zákonnou a vnitřní regulaci, která 
pomáhá výkonnému vedení a ostatním vedoucím zaměstnancům organizace 
dosahovat žádoucích výsledků ve veřejné službě67 pomocí účinného nakládání 
s veřejnými prostředky.

Politika řádné veřejné správy inovuje pro vnitřní regulaci hlavní cíle VŘKS 
VS ČR ve shodě se zákonnou regulací hlavních cílů finanční kontroly68. 

67 Také poslání správce veřejného rozpočtu, případně jeho resortních subjektů.

68 § 4 odst. 1 ZFK stanoví: „Hlavními cíli finanční kontroly je prověřovat: a) dodržování právních 
předpisů a opatření přijatých orgány veřejné správy v mezích těchto předpisů při hospodaře-
ní s veřejnými prostředky k zajištění stanovených úkolů těmito orgány, b) zajištění ochrany 
veřejných prostředků proti rizikům, nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům způsobeným 
zejména porušením právních předpisů, nehospodárným, neúčelným a neefektivním naklá-
dáním s veřejnými prostředky nebo trestnou činností, c) včasné a spolehlivé informování ve-
doucích orgánů veřejné správy o nakládání s veřejnými prostředky, o prováděných operacích, 
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Schvalující osoba, případně pověřená schvalující osoba, určí ve shodě se zá-
konnou regulací69 a v rozsahu liniové působnosti správce veřejného rozpočtu 
nebo působnosti resortního subjektu, kritéria pro hodnocení hospodárnosti, 
efektivnosti a účinnosti, nestanoví-li je právní předpis, technická nebo jiná 
norma70, a to na základě objektivně zjištěných skutečností. 

Politika řádné veřejné správy je realizována v pěti krocích: 

1. Formování resortního kontrolního prostředí, pokud jde o zavedení a do-
držování všech významných právních předpisů71.

2. Identifikaci možných faktorů, které mohou bránit zajištění poslání správ-
ce veřejného rozpočtu nebo resortního subjektu v souladu se zásadou 
dodržování právních předpisů (legality) a zásadou účinnosti, pokud jde 
o řízení rizik72.

3. Zajištění fungujících právních záruk (pojistek), pokud jde o kontrolní me-
chanismy (a inspekční mechanismy).

4. Plnění související úlohy komunikace a informace.

5. Monitorování73, včetně zajištění funkce IA v resortu správce veřejného 
rozpočtu.

Politika řádné veřejné správy inovuje hlavní cíle VŘKS správce veřejného 
rozpočtu ve shodě se zákonnou regulací hlavních cílů finanční kontroly v § 4 ZFK 
pro účely vnitřní regulace.

Závěrem této části je třeba konstatovat, že VŘKS VS: 

o jejich průkazném účetním zpracování za účelem účinného usměrňování činnosti orgánů 
veřejné správy v souladu se stanovenými úkoly, d) hospodárný, efektivní a účelný výkon ve-
řejné správy.“

69 § 4 odst. 2 ZFK.

70 Zpravidla např. ve smlouvě.

71 ZFK a PV ZFK. 

72 Tzn. bránit v plnění úkolů veřejné služby při zajišťování působnosti tohoto ministerstva nebo 
tohoto subjektu, jako vykonavatelů veřejné správy.

73 Také průběžné sledování.
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 – Není izolovaný systém, ale integrální součást infrastruktury správní 
působnosti, provozované v působnosti správce veřejného rozpočtu 
a jeho resortních subjektů.

 – Je prostředkem, který užívá ministr, hejtman, primátor / starosta jako 
schvalující osoby k vnitřní regulaci řídících a kontrolních vztahů při 
plnění poslání správce veřejného rozpočtu a jeho resortních subjektů, 
jakož i při užívání veřejných prostředků k plnění přijatých programů 
a stanovených cílů74.

Nositelem primární odpovědnosti za dobrou vnitřní regulaci je schvalující 
osoba, která v podmínkách správce veřejného rozpočtu:

1. Schvaluje konkrétní cíle k uskutečňování politiky řádné veřejné správy 
v resortní působnosti tohoto správce. 

2. Uvádí do chodu řídící a kontrolní mechanismy při výkonu veřejné služby, 
zajišťující působnost tohoto správce, případně jeho resortních subjektů.

3. Zajišťuje průběžné sledování a vyhodnocování75 spolehlivosti (přiměřenosti 
a účinnosti) kontrolních mechanismů.

74 Také plnění úkolů veřejné služby.

75 Self – assessment. 
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3.1 VYMEZENÍ STANDARDU

Kontrolní prostředí76

 – Tvoří základ VŘKS VS. 
 – Je struktura a atmosféra, které ovlivňují celkovou kvalitu fungování 

řídících a kontrolních mechanismů.
 – Má vliv na to, jaká politika, resp. strategie a jaké konkrétní cíle budou 

stanoveny a jak bude uspořádána kontrolní činnost (metody a postupy).

Obrázek 5
Standard „Kontrolní prostředí“ v modelu VŘKS 

76 Anglicky Control enviroment.
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Obrázek 10 

Standard „Řízení rizik“ v modelu VŘKS 
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Hlavní aktéři řídících a kontrolních mechanismů77 mají vytvářet a udržovat 
podmínky, aby prostředí veřejné správy podporovalo u ostatních výkonných za-
městnanců zajištění řádné správy a řízení veřejnosprávních subjektů při plnění 
jejich poslání78 a k tomu účelu přijatých záměrů a stanovených cílů. Pozitivní 
kontrolní prostředí ve veřejnosprávních organizacích79 je základnou pro dosažení 
vyšší úrovně úspěšnosti v praktickém uplatnění ostatních obecných standardů. 

Kontrolní prostředí je výsledkem působení hlavních faktorů80. Kvalitu kont-
rolního prostředí ovlivňuje v rozhodující míře aktivita vedoucích zaměstnanců 
orgánů veřejné správy k podpoře těchto hlavních faktorů.

Pozitivní kontrolní prostředí81: 
 – Je základem všech dalších standardů, tj. řízení rizik, kontrolní činnosti, 

informace a komunikace a monitorování.
 – Poskytuje disciplinu a uspořádanost, které podporují positivní klima 

v kontrolním prostředí a v konečném důsledku ovlivňuje i kvalitu VŘKS VS.
 – Je výsledkem působení klíčových faktorů, schematicky znázorněných 

na obrázku 6.
 – Výkonné vedení veřejnosprávní organizace, tj. především schvalující 

osoba správce veřejného rozpočtu spolu s pověřenými schvalujícími 
osobami v čele resortních subjektů:

 – Vytváří a udržuje takové prostředí, které v celém resortu správce veřej-
ného rozpočtu vyvolává positivní a podpůrné přístupy k VŘKS tohoto 
správce a k zodpovědné veřejné službě82.

 – Využije znalosti faktorů, vyznačených na předchozím obrázku, k for-
mování pozitivního kontrolního prostředí.

77 Hlavními aktéry řídících a kontrolních mechanismů jsou 

a) primární nositel odpovědnosti, kterým je generální manažer subjektu veřejné správy, 

b) sekundární nositelé odpovědnosti, kterými jsou všichni vedoucí zaměstnanci subjektu 
veřejné správy v rozsahu jim vymezené působnosti.

78 Také služba ve veřejném zájmu nebo též veřejná služba.

79 Pojem veřejnosprávní organizace je v této souvislosti vnímán jako ekvivalent výrazu orgán 
veřejné správy.

80 Lat. síla uplatňující se v konkrétním procesu.

81 Rozuměj ve shodě s § 5 ZFK.

82 Veřejnou službou se rozumí činnosti vykonávané k plnění poslání správce veřejného rozpočtu 
a jeho resortních subjektů v stanoveném rozsahu jejich působnosti.
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3.2 BEZÚHONNOST A VZTAH  
K ETICKÝM HODNOTÁM

Obrázek 6
Schéma klíčových faktorů, působících na kontrolní prostředí83

Formálním projevem etických hodnot v rámci kontrolního prostředí je etický 
kodex84. Praktickým projevem je jednání schvalující osoby, pověřené schvalující 

83 Význam faktoru zákonné a vnitřní regulace je zdůrazněn ve standardech pro vnitřní řídící 
a kontrolní systémy organizací veřejného sektoru v USA.. Lze proto vnímat jako ekvivalent 
výrazu kontrolní prostředí výraz regulační prostředí.

84 Uvnitř pracovního nebo jiného organizovaného společenství a v širším pojetí v občanské spo-
lečnosti. Etické normy jsou otevřeně nebo latentně odmítány pragmatismem (podstatou je 
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osoby, hlavních účetních správce veřejného rozpočtu a resortních subjektů, 
ostatních vedoucích a výkonných zaměstnanců veřejnoprávní organizace v sou-
ladu s deklarovanými etickými hodnotami.

Vedoucí zaměstnanci prokazují svůj vztah k významu tohoto faktoru:

1. Poskytováním osobního příkladu, jednáním podle etického kodexu ve 
vzájemných vztazích uvnitř této organizace a vůči okolnímu prostředí.

2. Odstraňováním příležitostí pro neetické chování a vedením k disciplině 
tam, kde je to potřebné.

Abychom v plné míře pochopili význam morálních faktorů85 pro výkon řádné 
veřejné správy, je nutné zodpovědět následujících otázky: 

1. Co je bezúhonnost?

 Doporučení k vnitřní regulaci

1. Definice pojmu bezúhonnost:
„Za bezúhonného se považuje každý vedoucí nebo jiný zaměstnanec správce ve-
řejného rozpočtu nebo resortního subjektu, který nebyl pravomocně odsouzen 
pro úmyslný trestný čin související s výkonem veřejné správy, pokud odsouzení 
nebylo zahlazeno nebo pokud se podle jiného právního předpisu1) na dotyčného 
hledí, jako by nebyl odsouzen.“
_______________
1) Zákon č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozděj-
ších předpisů.

2. Definice pojmu střet zájmů:
„Žádný zaměstnanec, který se podílí na uskutečňování programů nebo operací 
a s nimi spojených finančních transakcí, nesmí přijímat taková opatření, při kte-
rých by se jeho vlastní zájmy dostaly do rozporu se zájmy chráněnými při správě 
veřejných prostředků podle této vnitřní regulace.“

upřednostnění užitku v subjektivním zájmu, což nemusí vybočovat v konkrétních projevech 
s uznávané míry morálky). 

85 Rozuměj také výraz síla.
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2. O jaké hodnoty jde?

Klíčovými hodnotami jsou integrita, objektivita, důvěrnost informací a kom-
petentnost. Tyto hodnoty jsou rozhodujícím předpokladem pro úspěšné plnění 
úkolů veřejné služby. Klíčovou osobou, která má tyto hodnoty prosazovat je 
schvalující osoba a případně i ostatní členové výkonného vedení, včetně pově-
řených schvalujících osob v čele resortních subjektů. 

3. Je vytvořena vnitřní regulace, která zahrnuje etická pravidla a prin-
cipy, závazné pro všechny úrovně veřejnosprávní organizace86? 

Doporučení k vnitřní regulaci:

Etická pravidla zavést pro všechny úrovně organizace resortu správce veřejného rozpočtu:

1. V zájmu řádného a etického vedení:

Otázka Odpověď

Co je řádné vedení?
Řádné vedení je vnímáno jako povinnost zodpovídat za dodržování 
zásady řádného finančního řízení, tj. dodržování zásad legality1) a 3E2) 
při zajištění ochrany aktiv, tj. prevence a odhalování nesprávností.

Co je etické vedení?
Etické vedení je vnímáno jako řízení v souladu s etickými hodnotami 
a principy.

1) Český výraz dodržování zásady legality je ekvivalentem angl. výrazu compliance.
2) Rozuměj hospodárnost, efektivnost a účinnost.

2. Etické hodnoty3) a principy4) pro řádné a etické vedení:

Integrita Podnět k vnitřní regulaci:
„Všichni vedoucí a ostatní zaměstnanci

• se nezúčastní žádných činností nebo vztahů, které mohou narušovat 
nebo mohou být chápány jako narušení nestranného a objektivního 
úsudku, tzn. i činností a vztahů, které mohou být v konfliktu se zájmy 
správce veřejného rozpočtu či jeho resortního subjektu,

• uvedou všechny významné skutečnosti, které jsou jim známy a jejichž 
neuvedení by mohlo vést ke zkreslení zprávy o činnostech, které byly 
předmětem aktivit IR VŘKS správce veřejného rozpočtu.“

86 Rozuměj v zájmu prosazování vhodného chování, podporou iniciativ k odstraňování příle-
žitostí pro neetického chování a obnovení kázně tam, kde je to potřebné. 
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Důvěrnost 
informací

Podnět k vnitřní regulaci:
„Všichni vedoucí a ostatní zaměstnanci

• budou obezřetní při použití a ochraně informací, které získají při 
plnění své zodpovědnosti v aktivitách v rámci VŘKS správce veřej-
ného rozpočtu,

• nepoužijí získané informace pro jakýkoliv osobní prospěch a ani 
žádným jiným způsobem, který by byl v rozporu se zákonem nebo na 
újmu oprávněných zájmů správce veřejného rozpočtu či resortního 
subjektu a jejich etických cílů.“

Kompetentnost Podnět k vnitřní regulaci:
„Všichni vedoucí a ostatní zaměstnanci

• budou při zapojení do aktivit v rámci VŘKS správce veřejného roz-
počtu vykonávat pouze takové veřejné služby, pro které mají nezbytné 
vědomosti, dovednosti a zkušenosti,

• budou dbát při výkonu veřejné služby o to, aby postupovali v souladu 
s těmito standardy politiky řádné veřejné správy a aby zohlednili me-
zinárodně uznané standardy, je-li tato povinnost stanovena zákonnou 
a vnitřní regulací,

• budou soustavně (průběžně) zdokonalovat svou odbornost, kvalitu 
a účinnost poskytované (vykonávané) veřejné služby.“

3) Etickými hodnotami se rozumí hodnoty, které uznávají, resp. by měli uznávat členové výkonného 
vedení správce veřejného rozpočtu (angl. compliance) a členové vedení jeho resortních subjektů.
4) Etické principy vyjadřují základní myšlenky etických hodnot.

3.3 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST

Odborná způsobilost je nutnost osvojení si a udržování úrovně odbornos-
ti zaměstnanců veřejnoprávní organizace, resp. správce veřejného rozpočtu 
a jeho resortních subjektů, která jim dovolí plnit stanovené povinnosti a chápat 
význam jejího dalšího rozvíjení.

Vedoucí zaměstnanci přispívají k pozitivnímu vývoji kontrolního prostředí:

1. Rozpoznáním a určením znalostí a dovedností nezbytných pro jednotlivá 
pracovní místa k zajišťování jednotlivých činností subjektů veřejné správy 
v souladu s jeho posláním.

2. Stanovením postupů při přijímání a rozmísťování zaměstnanců.
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3. Poskytováním potřebných školení (studijní projekty87) a poradenství.
4. Zajištěním dohledu, hodnocením výkonnosti a motivováním88. 

Doporučení k vnitřní regulaci:

Pro účely naplňování podmínky udržování odborné způsobilosti je třeba upravit ve vnitřní 
regulaci tyto závazky vedoucích a výkonných zaměstnanců:
„Všichni vedoucí a ostatní zaměstnanci jsou 

1. povinni dbát o udržení úrovně nabyté odborné způsobilosti při zapojení do aktivit VŘKS 
správce veřejného rozpočtu, která jim umožní: 

• pochopit význam jeho rozvoje a udržování, 
• plnit zodpovědnost k naplňování hlavních cílů tohoto VŘKS a poslání jak správce veřejného 
rozpočtu, tak i jeho resortních subjektů.

2. zodpovědní za plnění plánu průběžného profesního rozvoje, s důrazem na systemizovaná 
pracovní místa manažerů financování, interních auditorů, inspektorů nesprávností.

3. povinni prokazovat udržování schopnosti pro posouzení rizik a osobní podíl na efektivním 
a účinném provádění aktivit IR VŘKS správce veřejného rozpočtu.

3.4 STYL JEDNÁNÍ

Postoje a styl jednání vedoucích zaměstnanců, především schvalující osoby 
a pověřených schvalujících osob ovlivňují stupeň rizika, který je veřejnoprávní 
organizace ochotna přijmout při plnění svého poslání a pro zajištění výkonnosti 
veřejnoprávní organizace a jejích jednotlivých účetních jednotek. Projevují se 
v míře pozornosti, která je věnována informačním systémům, účetnictví, prů-
běžnému sledování, ověřování a vyhodnocování.

Tento faktor určuje míru rizika, jaké bude ochotna schvalující osoba, pří-
padně pověřené schvalující osoby, přebírat89. Hranice míry rizika by měla být 
předmětem vnitřní regulace. Dále tento faktor poskytuje rámec pro plánování, 
usměrňování a provazování činností k dosažení stanovených cílů pro naplňo-

87 Vedení potřebuje určit program školení k podpoře prohlubování znalostí a dovedností ne-
zbytných pro zapojení do aktivit v řídích a kontrolních procesech a hodnocení výkonnosti.

88 Především odměňování.

89 Manažerský přístup, který má vliv na řízení výkonnosti, je závislý na prostředí, tj. konkrétně 
rizikový přístup, charakteristický pro prostředí soukromého sektoru, a přístup s dodržením 
zásady obezřetnosti a opatrnosti, charakteristický pro prostředí veřejného sektoru. 
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vání poslání správce veřejného rozpočtu či jeho resortního subjektu. Za účelem 
dobré vnitřní regulace je nezbytné, aby organizační struktura:

1. Definovala zřetelně klíčové oblasti pravomocí a odpovědností.
2. Nastavila vhodné vazby pro příslušná hlášení.

Například při ověřování plnění veřejných výdajů je možno použít metodu 
semaforu podle obrázku 7:

Obrázek 7
Míra chybovosti

Hranice míry rizika, tzn. limit pro financování operací v oblasti informačních 
systémů, účetnictví, monitorování, ověřování (kontroly) a vyhodnocování, má 
významný vliv na vnitřní regulaci90.

3.5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA, PRAVOMOCI 
A ODPOVĚDNOST

Organizační struktura tvoří rámec pro plánování, organizování (provázání) 
a usměrňování jednotlivých činností k naplňování poslání veřejnoprávní or-
ganizace, přičemž předpokladem pro pozitivní vývoj regulačního/kontrolního 
prostředí jsou:

90 Rozuměj především konkrétnost vnitřní regulace na základě zásady 3E.
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1. Jasná definice rozhodujících oblastí odpovědnosti a oprávnění, včetně 
nastavení vazeb pro hlášení, která splňují požadavek včasnosti a úplnosti 
informací pro rozhodování v příslušné úrovni řízení.

2. Delegace konkrétních odpovědností a pravomocí pro schvalování, výkon 
a podávání zpráv v celém rozsahu zajišťovaných činností subjektu veřejné 
správy.

Nositel primární zodpovědnosti, tj. schvalující osoba, musí dbát při přená-
šení pravomocí v rámci VŘKS VS na dodržení zásady zákazu dvojí delegace. 
V takovém případě vždy platí, že vykonavatel těchto pravomocí jedná na zod-
povědnost pověřené osoby. Z tohoto důvodu má zásadní důležitost jak způsob 
realizace pravomocí a odpovědností ve výkonu činností, tak i způsob podávání 
všech druhů zpráv, včetně úředních záznamů při předběžných schvalovacích 
kontrolách operací a souvisejících finančních transakcí.

3.6 ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Účinné řízení zaměstnanců v působnosti veřejnoprávní organizace, tj. správce 
veřejného rozpočtu a jeho resortních subjektů, tzn. lidského kapitálu tohoto 
resortu, je pro dosahování výsledků podstatné a je relevantní součástí VŘKS 
tohoto správce. 

Je proto nezbytné, aby vedení správce veřejného rozpočtu, jakož i vedení jeho 
resortních subjektů chápalo lidský kapitál jako aktivum, než jako nákladovou 
položku. To v praxi znamená úzký vztah s faktorem odborné způsobilosti.

Pro udržování odborné způsobilosti je klíčovým předpokladem vhodný pro-
gram průběžného vzdělávání. Ten by se měl vztahovat na všechny úrovně VŘKS 
VS, tedy manažery financování, interní auditory i inspektory nesprávností. 

Program průběžného vzdělávání má zejména funkci motivační a napomáhá 
tak dosažení hlavních cílů VŘKS VS. Vypracování takového programu by mělo 
zohledňovat výkonnostní, personální i nákladovou dimenzi. Vypracování ta-
kového programu by mělo být v odpovědnosti výkonného vedení. 

3.7 VZTAHY S KONTROLNÍM VÝBOREM  
PSP ČR A MF ČR

Organizační struktura řádné veřejné správy a řízení byla znázorněna v mo-
delu integrovaného rámce VŘKS VS na obrázku 1. Více je tato struktura roz-
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pracována v obrázku 8, kde je znázorněn způsob, kterým je tento správce veden, 
spravován, monitorován, řízen a kontrolován.

Obrázek 8
Hlavní prvky řádné správy a řízení správce veřejného rozpočtu

Vysvětlivky

ČR Česká republika

IA Interní audit

PS Poslanecká sněmovna

NM HÚ Náměstek ministra – hlavní účetní

S Senát
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NM PSO Náměstek ministra – pověřená schvalující osoba

SO Schvalující osoba

KV Kontrolní výbor

VA Výbor pro rizika a audit

Kontrolní výbor PS Podílí se na zajištění externího dohledu nad výkonem řádné 
správy a řízení plnění kapitol rozpočtu. Externí dohled je 
vykonáván prostřednictvím informace a komunikace jak 
s externím auditorem, tj. Nejvyšším kontrolním úřadem, 
tak se schvalující osobou, případně pověřenými schvalují-
cími osobami či hlavním účetním, tohoto správce kapitoly.

MF Ministerstvo financí je ústředním orgánem státní správy, 
mimo jiné i pro státní rozpočet, státní závěrečný účet, fi-
nanční hospodaření a finanční kontrolu, tzn., že metodicky 
řídí a koordinuje výkon finanční kontroly ve veřejné správě, 
vykonává funkci centrální harmonizační kontroly a provádí 
kontroly v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpi-
sem . V současné době je metodická regulace a předávání 
zpráv mezi MF a ostatními správci veřejných rozpočtů 
uskutečňována prostřednictvím informace a komunikace 
v zákonném rámci.

Kromě toho je třeba zdůraznit, že nezávislost interního auditu je v soukro-
mém sektoru zaručena statutem a vlastním rozpočtem.

Závěrem ke standardu Kontrolní prostředí lze shrnout, že schvalující osoba 
stanoví kontrolní prostředí91, jehož složky jsou vyznačeny na obrázku 6. Schva-
lující osoba aktualizuje v případě potřeby jeho složky, které jsou znázorněny 
na obrázku 1 a rozdělí a přenese zodpovědnost za organizování a zajištění při-
měřenosti a účinnosti subsystémů VŘKS resortu správce veřejného rozpočtu v: 

 – Příslušné linii působnosti tohoto správce na své náměstky, tj. pověřené 
schvalující osoby. 

91 Rozuměj ve shodě s § 5 ZFK.
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 – Systému rozpočetnictví92, pokladní služby a účetnictví správy veřejné-
ho rozpočtu93 a účetní jednotky tohoto správce94 na svého náměstka, tj. 
hlavního účetního správce veřejného rozpočtu.

 – Působnosti resortních subjektů na vedoucí zaměstnance v čele těchto 
subjektů, tj. pověřené schvalující osoby.

 – Systému rozpočetnictví, pokladní služby a účetnictví resortního sub-
jektu95 na vedoucího zaměstnance, tj. hlavního účetního resortního 
subjektu.

Pozitivní kontrolní prostředí96 je základem pro všechny další standardy 
a poskytuje jasný řád a rámec, jakož i klima, které ovlivňuje kvalitu VŘKS na 
základě výsledného působení klíčových faktorů, jejichž charakteristiky byly 
představeny v této kapitole. Dobře nastavené kontrolní prostředí je klíčem pro 
stanovení a vymáhání odpovědnosti za správu veřejných prostředků.

92 Rozuměj správa agendy plnění kapitoly státního rozpočtu a účetní jednotku MMR (evidence 
rozpočtových a právních závazků). 

93 Rozuměj 2. stupeň vedení účetnictví na konsolidovaném základě (tj. skupiny účetních jed-
notek MMR a resortních subjektů.

94 Rozuměj 1. stupeň vedení účetnictví na úrovni MMR jako účetní jednotky. 

95 Rozuměj 1. stupeň vedení účetnictví na úrovni resortního subjektu jako účetní jednotky.

96 Standard kontrolní prostředí je ekvivalentem standardu regulační prostředí, používaného 
pro vnitřní řídící a kontrolní systém veřejného sektoru v USA. 
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Obrázek 9
Struktura vnitřního řídícího a kontrolního systému organizace soukromého

a veřejného sektoru

Vysvětlivky

PS Poslanecká sněmovna MF Ministerstvo financí

nezávislost výboru pro rizika 
a audit je zaručena autoritou 
jeho členů

M SO ministr – schvalující osoba

nezávislost interního 
auditu je zaručena statutem 
a vlastním rozpočtem

NM PSO náměstek ministra – 
pověřená schvalující osoba

Systém 
FM&C

systém kontrol financování 
v zodpovědnosti manage-
mentu v organizacích soukro-
mého sektoru

NM HÚ

náměstek ministra – hlavní 
účetní správce veřejného 
rozpočtu (tj. v případě minis-
terstva správce kapitoly)

soukromý sektor veřejný sektor
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matka 

mateřská společnost, která 
zcela nebo částečně vlastní 
jinou (dceřinou) společnost 
a ovládá jí. To obvykle zna-
mená, že mateřská společ-
nost vlastní více než polovi-
nu akcií dceřiné společnosti

systém 
FM&C

dtto ve veřejném sektoru 
jako v soukromém sektoru

dcery X, Y

dceřiné společnosti, které 
jsou zcela nebo částečně ve 
vlastnictví jiné (mateřské) 
společnosti a je jí ovládána

Ř PSO ředitel – pověřená schvalující 
osoba

HÚ hlavní účetní resortního 
subjektu

IA 
interní audit ve veřejném 
sektoru jako v soukromém 
sektoru
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 – Po stanovení jasných cílů a vytvoření efektivního kontrolního prostředí 
musí následovat zhodnocení rizik, kterým správce veřejného rozpočtu, 
případně jeho resortní subjekt, bude čelit při dosahování svých cílů.

 – Hodnocení rizik je základem pro vytvoření vhodné reakce na případná 
rizika. 

Obrázek 10
Standard „Řízení rizik“ v modelu VŘKS

 
Obrázek 5 

Standard „Kontrolní prostředí“ v modelu VŘKS 
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VŘKS VS je prostředkem k  ohodnocení rizika, kterému  budou veřejno-
právní organizace čelit při využití vlastních i vnějších zdrojů. Výchozím kro-
kem pro hodnocení rizik je jasná definice cílů a konkrétních úkolů (operací) 
veřejnosprávní organizace tak, aby bylo dosaženo stanoveného rozsahu a kvality 
služeb v příslušném časovém období. Aktivity zaměřené na rozpoznání rizik, 
které jsou spojeny s plánovanými operacemi potřebnými pro dosažení stano-
vených cílů v příslušné časové období, provádí management veřejnosprávní 
organizace. 

Uvedené aktivity zahrnují zpravidla rozbor kvantitativních a kvalitativních 
ukazatelů činnosti veřejnosprávní organizace a jejích připravovaných záměrů 
(programů) a cílů, hodnocení vývoje vztahů uvnitř této organizace a jejích 
vztahů s ostatními subjekty vnějšího prostředí, analýzy auditních nálezů a ji-
ných ověřovacích a hodnotících zdrojů se zvláštním důrazem na oblasti největ-
šího rizika, tzn. podvodů, plýtvání, zneužívání a chyb v řízení.

Rozpoznaná rizika jsou podrobena analýze z hlediska jejich možných účinků. 
Riziková analýza, provedená managementem obecně zahrnuje:

1. Určení závažnosti rizik spojených se zajišťováním jednotlivých činností 
veřejnosprávní organizace a pravděpodobnosti výskytu uvedených rizik 
ve vazbě na úkoly, které vyplývají z připravovaných záměrů a cílů této 
organizace do dalšího období.

2. Návrhy na rozhodnutí schvalující osoby, případně pověřených schvalujících 
osob o způsobu zvládání rozpoznaných rizik a opatřeních, která je potřeba 
přijmout k tomuto účelu.

Schvalující osoby, pověřené schvalující osoby, hlavní účetní správce veřej-
ného rozpočtu a hlavní účetní resortních subjektů nese v součinnosti s ostat-
ními vedoucími zaměstnanci této organizace odpovědnost za řídící a kontrolní 
mechanismy prováděných rizikových analýz a určování postupů ke zvládání 
rozpoznaných rizik v příslušné veřejnoprávní organizaci (dále jen řízení rizik), 
které mají být průběžně upravovány dle aktuálních změn právních, exekutiv-
ních a ekonomických podmínek. Ohodnocení a řízení rizik, jimž celý resort čelí 
při plnění svého poslání, a to jak uvnitř97 resortu, tak i z venčí98 tohoto resortu, 
zajišťuje VŘKS VS.

97 Také vnitřní prostředí.

98 Také vnější prostředí.
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Výkonné vedení správce veřejného rozpočtu musí: 
 – Stanovit cíle a poté identifikovat a ohodnotit rizika pro jejich splnění.
 – Přihlížet při identifikaci a ohodnocení rizik k probíhajícím změnám 

v regulačních a provozních podmínkách99.
 – Zabývat se riziky, u nichž se předpokládá, že mohou ovlivnit poskyto-

vání veřejných služeb a dosažení požadovaných výstupů. 
 – Přijmout opatření potřebné k jejich řízení, tzn. vybrat vhodnou přimě-

řenou reakci, a to především kontrolní činnosti100.

4.2 PŮSOBNOST SPRÁVCE VEŘEJNÉHO 
ROZPOČTU 

Působnost správce veřejného rozpočtu v oblasti veřejné správy je stanovena 
vždy zvláštním právním předpisem. 

Příklad působnosti ministerstva podle zvláštního právního předpisu101 – 
Ministerstvo pro místní rozvoj102:

1. Zajišťování státní regionální politiky v oblastech podnikání, bydlení, roz-
voje domovního a bytového fondu, věcí nájmů bytů a nebytových prostor, 
územního plánování, stavebního řádu, investiční politiky a cestovního 
ruchu.

 – Spravování finančních prostředků za účelem zabezpečování státní re-
gionální politiky a politiky bydlení.

 – Koordinace činnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní 
správy při zabezpečování státní regionální politiky a politiky bydlení, 
včetně koordinace financování těchto činností, pokud tyto prostředky 
nespravuje.

99 Proces identifikace a ohodnocení rizik pro plnění a dosažení cílů se zpravidla v ročním cyklu 
opakuje, a to za účelem výběru vhodných zaměření kontrolních aktivit.

100 Aby tyto reakce či kontrolní činnosti mohly přiměřeně a účinně reagovat na měnící se rizika.

101 § 1, § 4 až § 28a zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů stání 
správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, přičemž ustanovení § 28 a § 28a dopl-
ňují působnost a poradenskou službu prostřednictvím Úřadu vlády ČR a Legislativní rady.

102 § 14 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy 
České republiky.
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2. Zabezpečení informační metodické pomoci územním samosprávným cel-
kům, tj. krajům, městům, obcím a jejich sdružením. 

3. Zajišťování činností v procesech zapojování územních samosprávných 
celků do evropských regionálních struktur.

4.3 IDENTIFIKACE RIZIK NEJVYŠŠÍHO STUPNĚ 
VÝZNAMNOSTI

Popis cílů VŘKS správce veřejného rozpočtu je výchozí podmínkou pro 
ohodnocení rizik. Ke každému hlavnímu cíly tohoto systému stanoví výkonné 
vedení rizika nejvyššího stupně významnosti.

Riziko Charakteristika

Nesprávnost Porušení, resp. nedodržení ustanovení právních předpisů v důsledku 
jednání nebo opomenutí správce veřejného rozpočtu, případně jeho 
resortního subjektu nebo příjemce dotace, jejímž poskytovatelem je 
správce veřejného rozpočtu, které vede nebo by mohlo vést ke ztrátě ve-
řejného rozpočtu tohoto správce v důsledku neuskutečnění oprávněného 
veřejného příjmu, anebo uskutečnění neoprávněného veřejného výdaje 
z veřejného rozpočtu.

Podvod Jednání osoby, která obohatí sebe nebo někoho jiného tím, že uvede 
správce veřejného rozpočtu, případně resortní subjekt, v omyl, využije 
omylu tento správce, případně resortního subjektu, zamlčí správci ve-
řejného rozpočtu, případně resortnímu subjektu, podstatné skutečnosti, 
anebo zneužije nevědomosti správce kapitoly.

Nesprávnost nebo podvod103 jsou způsobeny porušením právních předpisů neúčelným nakládáním 
s veřejnými prostředky, nedodržením zásady řádného finančního řízení a neprůkazností auditní 

stopy104 a nedodržením odpovídající kvality účetnictví podle zvláštního právního předpisu105.

103 Rozuměj odhalení tohoto spáchaného činu.

104 Auditní stopou se rozumí souhrn dokumentů, které poskytnou vyčerpávající informace, tý-
kající se všech etap rozhodovacího procesu o programu nebo operace, související finanční 
transakce a rekonstrukce postupů použitých při jejich uskutečňování a vyhodnocení souladu 
těchto postupů s právními předpisy a zásadou řádného finančního řízení. 

105 Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
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Riziko Charakteristika

Ztráta aktiv Vyplývá z nedostatečnosti nebo selhání vnitřní regulace106, osob, systémů, 

anebo z externích událostí107.

Omyl Důsledek chyby nebo informací shromážděných v klíčovém souboru, které 

obsahují chyby.

Krádež Manipulace procesu nebo informace, v jejímž důsledku může dojít k osob-

nímu obohacení108.

Nesoulad109 Proces/postup/systém nesplňuje požadavky stanovené právním předpisem 
nebo závazným opatřením přijatým vládou nebo k tomu oprávněným 
orgánem.

Únik Neautorizovaný únik informací nebo prozrazení způsobu, jakým je pro-
ces (postup) prováděn, který může vést ke ztrátě, potížím nebo k jiným 

škodám110. 

Narušení Ztráta nebo narušení, které ztíží nebo znemožní fungování VŘKS správce 
veřejného rozpočtu nebo procesu111 v rámci tohoto systému, anebo vede 
ke ztrátě či poškození dat.

Nehospodárné Nehospodárné (neefektivní a neúčinné) použití veřejných prostředků.
použití veřejných
prostředků

106 Rozuměj též vnitřní předpisy. 

107 Např. přírodní katastrofy.

108 Např. krádež know-how.

109 Též nedodržení.

110 Rozuměj k vícenákladům.

111 Mezi události narušení je třeba zahrnout i neoprávněný únik informací nebo prozrazení způ-
sobu fungování systému či procesu, které by mohly vést ke ztrátě, poškození pověsti nebo 
jiné újmě.
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4.4 DOHODA O KONCEPCI PŘIJATELNÉHO 
VÝSKYTU RIZIKA NESPRÁVNOSTI

Vysvětlivky

PR 

Přijatelné riziko
Úroveň neodhalených chyb, která je přijatelná nebo může být to-
lerována, pokud je nevyhnutelné riziko zmírněno nákladově efek-
tivními kontrolami.

NR

Nevyhnutelné riziko
Riziko spojené s činností112 (prováděním operace) v systému FM&C, 
které zahrnuje složitost právních předpisů113, stabilitu vnitřního 
prostředí, počet a typ příjemců a povahu činností (měkké a tvrdé 
projekty).

RZNEK

Riziko zmírněné nákladově efektivními kontrolami
Např. doplnění 100 % dokladových kontrol průběžnou kontrolou 
operace na místě před vyúčtováním dotace na základě vhodného 
vzorku.

112 113

4.5 ROZDĚLENÍ ODPOVĚDNOSTI A ODHAD 
EFEKTIVNÍCH KONTROL

Kvalifikovaný odhad nákladově efektivních kontrol vychází z koncepce nepře-
tržitého úplného kontrolního procesu, tj. ze zjišťovací i nápravné fáze. Věnuje 
se proto jak systému manažerské odpovědnosti, tak i systému interního auditu. 

112 V této souvislosti je ekvivalentem výrazu činnost výraz provádění operace.

113 Dobře navržená pravidla a právní předpisy, které lze jasně vyložit a jednoduše použít, snižují 
riziko výskytu chyb.

PR = NR - RZNEK
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1. Systém manažerské zodpovědnosti114 
 – ex ante schvalovací kontrola – 100 % před uskutečněním právního 

závazku (odpovědnost schvalující osoby, případně pověřené schvalu-
jící osoby) a před platbou (odpovědnost veřejného hlavního účetního)

 – on going dokladová kontrola – 100 % před vyúčtováním
 – on going průběžná kontrola operací na místě – na vhodném vzorku 15 %.

Účelem těchto kontrol je předcházení nesprávnostem, jejich odhalování 
a provedení jejich oprav.

2. Systém interního auditu 
 – Audit operací – 15 %

 Do 2 % Od 2 do 5 % Od a více %

O zkratka výrazu „operace“

 – Audit systému – spolehlivosti (přiměřenosti a účinnosti) systému 
FM&C pro priority politik správce veřejného rozpočtu

Například115

1. Priorita v politice podpory bydlení zahrnuje roční plán dotací 561 198 000 Kč.
• chybovost do 2 %, tj. do 11 223 966 Kč
• chybovost 2 a více % do 5 %, tj. 11 223 966 Kč a více do 28 059 900 Kč
• chybovost 5 % a více, tj. 28 059 900 Kč

114 Také FM&C.

115 Za příklad slouží linie působnosti MMR (politika podpory bydlení, politika podpory regio-
nálního rozvoje a cestovního ruchu.

O O O
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2. Priorita v politice podpory regionálního rozvoje a cestovního ruchu zahrnuje roční plán 
dotací 27 884 924 000 Kč.

• chybovost do 2 %, tj. 557 698 480 Kč
• chybovost 2 a více % do 5 %, tj. 557 698 480 a více do 1 394 246 200 Kč
• chybovost 5 % a více, tj. 1 394 246 200 Kč

V procesu identifikace, ohodnocení a řízení rizik hraje klíčovou úlohu pově-
domí členů vedení116 o

1. pořizování seznamů rizik spojených se zajišťováním výstupů (cílů) v jimi 
řízených systémech a procesech,

2. ohodnocení těchto rizik z hlediska zranitelnosti vůči podvodům a korupci 
a za řízení těchto rizik, jehož atributem117 je obecný standard kontrolní 
činnosti.

odhad stupně zranitelnosti charakteristika

Do 2 %
1. stupeň 
zranitelnosti

Systém dává malou příležitost k pod-
vodu a/nebo korupci.

Od 2 a více % 
do 5 %

2. stupeň 
zranitelnosti

Systém poskytuje nějakou příležitost 
k podvodu a/nebo korupci, ale v mi-
nulosti ještě nebyl zaznamenán výskyt 
takového jednání.

Od 5 % a více %
3. stupeň 
zranitelnosti

Vysoké riziko a praktická zkušenost 
s podvodem a/nebo s korupcí.

ZPK  zkratka výrazu zranitelnost, podvody a korupce 

116 Rozuměj schvalující osobu, případně pověřené schvalující osoby a hlavního účetního správce 
kapitoly, případně pověřenou schvalující osobu v čele resortního subjektu a hlavního účet-
ního této účetní jednotky.

117 Také charakteristickým znakem.

ZPK

ZPK

ZPK
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K ohodnocení věrohodnosti systému FM&C z hlediska skutečně zjištěné míry 
chybovosti je možno použít tento příklad:

odhad stupně zranitelnosti charakteristika

Do 2 % 1. stupeň Systém spolehlivý – účinný

Od 2 a více % 
do 5 %

2. stupeň Systém méně spolehlivý – méně účinný

Od 5 % a více % 3. stupeň Systém nespolehlivý – neúčinný

Uvedené míry výskytu chyb, resp. chybovosti jsou stanoveny v zájmu snížení 
rizika, že u veřejnosti bude vznikat dojem, že správce kapitoly (a v konečném 
důsledku vláda) není schopen (-na) přiměřeným způsobem řídit většinu svých 
politik.

Výroční zpráva, resp. prohlášení interního auditu správce kapitoly proto musí 
v přímé souvislosti s audity operací a audity systému kapitoly118 jasně označit 
stupeň jeho spolehlivosti - účinnosti119.

118 Kraj nebo obec u svého územního rozpočtu.

119 Z celkového objemu veřejných výdajů na příslušnou prioritu.

S

S

S
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5.1 VYMEZENÍ STANDARDU

Kontrolní činnosti120

 – Jsou hlavní strategií ke zmírnění rizika.
 – Mohou být preventivní a/nebo detektivní.
 – Jejich nezbytnou součástí jsou opatření k nápravě, a to s cílem dosáh-

nout stanovené cíle.
 – Náklady na ně a na opatření k nápravě by neměly přesáhnout užitek 

z nich121.

Obrázek 11
Standard „Kontrolní činnosti“ v modelu VŘKS

120 Anglicky control activities.

121 Efektivnost nákladů.
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Obrázek 14 
Standard „Informace a komunikace“ v modelu VŘKS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MONITOROVÁNÍ 

INFOMACE A KOMUNIKACE 

KONTROLNÍ ČINNOSTI 

ŘÍZENÍ RIZIK 

KONTROLNÍ PROSTŘEDÍ 

 

INFOMACE A KOMUNIKACE 

KONTROLNÍ PROSTŘEDÍ 
ŘÍZENÍ RIZIK 

KONTROLNÍ ČINNOSTI 

MONITOROVÁNÍ 



62

Kontrolními činnostmi v rámci VŘKS se rozumí koncepce, postupy, metody, 
a mechanismy, které slouží k prosazování opatření výkonného vedení správce 
veřejného rozpočtu, přijatých k zajištění činnosti tohoto správce122. VŘKS by 
měl fungovat tak, aby opatření přijímaná výkonným vedením správce veřejného 
rozpočtu a jeho resortních subjektů k plnění poslání tohoto správce a tohoto 
subjektu123 byla náležitě plněna. Vyšší manažeři a ostatní vedoucí zaměstnanci 
nesou přímou odpovědnost za realizaci těchto opatření prostřednictvím svých 
zaměstnanců. Účinnost těchto opatření je dána dosahovanou efektivností pl-
nění přijatých záměrů124 a stanovených cílů125.

Při plnění stanovených úkolů je management povinen zajišťovat, aby byla 
brána v úvahu příslušná rizika, která jsou spojená s plánovanými operacemi, 
skrze které se realizují činnosti veřejnosprávní organizace.

Kontrolní činnosti se prolínají procesem plánování konkrétních úkolů a ope-
rací, organizování, koordinace a usměrňování aktivit k jejich realizaci, poři-
zování záznamů o využití veřejných zdrojů a předávání zpráv o dosahovaných 
výsledcích. 

Určité druhy kontrolních činností jsou společné pro všechny veřejnosprávní 
organizace. Jedná se o zajištění úplnosti, přesnosti a včasnosti informací pro 
vnitřní regulace činnosti této organizace. 

Příklady

1. Zajištění vysoké kvality sledování výkonů uskutečněných subjektem veřejné správy při 
plnění jemu přidělených činností.

• Schvalující osoba správce veřejného rozpočtu sleduje v pravidelných časových intervalech 
skutečně dosažené výsledky při plnění hlavních úkolů jím řízeného správce a porovnává je se 
schválenými záměry a stanovenými cíly v příslušných plánovacích dokumentech (především 
ve schváleném veřejném rozpočtu).

122 Například v oblasti důsledného přístupu při sestavování finančního plánu (rozpočtu) správce 
veřejného rozpočtu a hospodaření podle něho.

123 Předmět a působnost k zajišťování služeb ve veřejném zájmu jsou stanoveny právními před-
pisy a opatřeními přijatými v mezích těchto předpisů. 

124 Záměry se rozumí především programy. 

125 Strategické (dlouhodobé), taktické (střednědobé) a operativní (krátkodobé) cíle. 
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2. Prověřování jednotlivých funkčních oblastí a činností veřejnosprávní organizace.
• Vedoucí zaměstnanci prověřují funkčnost jimi řízených oblastí porovnáváním skutečných 
výkonů podřízených organizačních struktur s předem stanovenými výkonovými kritérii pro 
zabezpečování přidělených činností k naplňování poslání veřejnoprávní organizace a ana-
lyzují významné odchylky, včetně hodnocení jejich příčin.

3. Kontrolní činnost při řízení rozvoje intelektuálního kapitálu veřejnosprávní organizace.
• Pro dosahování žádoucích výsledků při naplňování poslání veřejnosprávní organizace je 
jako důležitá součást VŘKS VS podstatné účinné řízení zaměstnanců jako základu lidského 
kapitálu této organizace.

• Schvalující osoba, pověřené schvalující osoby, hlavní účetní správce veřejného rozpočtu 
a ostatní vedoucí zaměstnanci musí chápat a posuzovat intelektuální kapitál nejen jako 
položku v kapitole veřejných výdajů, nýbrž jako aktivum pro zabezpečení optimálních výkonů 
při zajišťování stanoveného předmětu činnosti veřejnoprávní organizace. 

• Regulační funkce při řízení rozvoje intelektuálního kapitálu za účelem zajištění přidělených 
činností k naplňování poslání veřejnosprávní organizace spočívá v organizování kompetent-
ních personálních zdrojů především:

– Výběrem zaměstnanců a jejich rozmístěním do přesně definovaných odpovědností za 
výkony těchto činností.

– Ovlivňováním postojů, přístupů a intelektuálního nasazení zaměstnanců (vazby propojení 
tohoto hodnocení na účinný systém odměňování, které je potřebné rozvrhnout tak, aby 
zaměstnanci chápali provázanost mezi vlastní výkonností a úspěchem veřejnosprávní 
organizace).

– Vytvářením podmínek pro další profesionální rozvoj lidského kapitálu dle potřeb ve-
řejnosprávní organizace (tj. vypracováním, realizací a kontrolou rozvojových programů 
odborné přípravy zaměstnanců jako součásti strategie rozvojového kapitálu správce 
veřejného rozpočtu a jeho resortních subjektů).

– Soustavným dohledem a průběžným hodnocením stavu intelektuálního kapitálu za úče-
lem získávání zaměstnanců, u nichž existují předpoklady k vyrovnání se s požadovanými 
nároky na výkony, které jsou nezbytné k dosahování schválených záměrů a stanovených 
cílů veřejnosprávní organizace.

– Obsazením klíčových pozic kompetentními zaměstnanci, včetně jejich nástupců, v souladu 
s plány kariérního růstu, které tvoří součást strategie rozvojového kapitálu veřejnoprávní 
organizace.
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4. Vnitřní kontrolní mechanismy pracovních postupů nutné pro:
• Zajištění správnosti zpracování informací, například zadávací kontroly vstupních dat do 
informačních systémů správce veřejného rozpočtu, regulovaně dokumentované přístupy 
k údajům, souborům a programům, přiřazování operací v číselných řadách účetní evidence 
a porovnávání součtu souborů s kontrolními účty.

• Ochranu snadno napadnutelných aktiv, např. zavedení režimu zabezpečení a omezeného 
přístupu k hotovosti, cenným papírům, inventáři a vybavení s rizikem ztráty nebo neopráv-
něného užití, včetně jejich pravidelné inventarizace.

• Schvalování, uskutečnění a zdokumentování jednotlivých operací a zabezpečení průběžného 
dohledu nad nakládáním s jakýmikoliv aktivy. To se děje za pomoci rozčlenění a oddělení 
odpovědností za uvedené úkony mezi různé osoby tak, aby žádný jednotlivec nemohl ovlá-
dat uvedené klíčové aspekty procesu prováděných operací a s nimi souvisejících transakcí.

• Přípravu a využití zdrojů pouze prostřednictvím řádných úkonů osob jednajících v rámci jim 
vymezených povinností, oprávnění a odpovědností, včetně zajištění informovanosti vedoucích 
a ostatních zaměstnanců o příslušnosti konkrétních osob k těmto úkonům.

• Přesné, úplné a včasné vedení dokumentace o všech úkonech a událostech, které provázejí 
celý proces od podnětu (iniciace) k uskutečnění operace, přes jejich schvalovací postupy, 
vlastní uskutečnění a zatřídění těchto operací a s nimi souvisejících finančních transakcí 
v příslušných souborech až po jejich vypořádání a vyúčtování.

• Omezení přístupu ke zdrojům a záznamům týkajících se hospodaření pouze na osoby s vy-
mezenou odpovědností za jejich správu. Zavedení pravidelné kontroly zdrojů a příslušné do-
kumentace s cílem snížit rizika chyb, podvodů, zneužití nebo provádění neoprávněných změn.

5. Správa dokumentace o zavedeném VŘKS VS, záznamů o jeho aktivitách, událostech 
významných pro plnění jeho funkce a přístupnosti této dokumentace pro účely případného 
přezkoumání.

• Vnitřní předpisy, koncepce správy, řízení subjektu veřejné správy a vypracované metodo-
logie (směrnice – manuály) musí jasně stanovit způsob dokumentování aktivit a událostí 
zavedeného VŘKS. Dokumentace může být pořizována v listinné nebo elektronické podobě.

Na závěr obecného pojednání o kontrolních činnostech je třeba připomenout, 
že struktura kontrolních mechanismů veřejnosprávní organizace by měla být 
flexibilní. To znamená, že by měla umožňovat uzpůsobení kontrolních činností 
pro zvládání specifických potřeb veřejnosprávní organizace. Tyto specifické 
potřeby jsou závislé na celé řadě faktorů spojených s odlišnostmi v činnostech 
veřejnosprávní organizace. Patří mezi ně především specifická rizika, kterým 
musí správce veřejného rozpočtu čelit. Tato specifická rizika se odlišují například 
podle různých záměrů a cílů, velikosti, složitosti a členitosti organizace vnitř-
ních vztahů a úkolů, charakteru výstupů a jejich důsledků (citlivostí, hodnotou), 
příslušného kontrolního prostředí a požadavků na spolehlivost a dosažitelnost 
výkonnostních kritérií.
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5.2 KONTROLNÍ ČINNOSTI V SYSTÉMU 
MANAŽERSKÉ ODPOVĚDNOSTI VŘKS VS

Kontrolní činnosti126 jsou koncepce127, techniky128 nebo mechanismy129, které 
slouží k prosazování nařízení vlády a rozhodnutí výkonného vedení veřej-
nosprávní organizace v celé její působnosti, jako je např. postup důsledného 
zajišťování poslání tohoto správce a plnění schváleného veřejného rozpočtu při 
zajišťování tohoto účelu. Jako takové tvoří nedílnou součást řídícího systému, 
tzn. plánování, provozování, dohled a účetnictví správce veřejného rozpočtu 
a jeho resortních subjektů, jejichž účelem je napomáhat dosažení účinných 
výsledků veřejné služby při řádném využití veřejných zdrojů k tomuto účelu.

Kontrolní činnosti musí být přiměřené, to znamená:
 – V souladu s plánem pro dané období (nelze obcházet kontroly po dobu 

nepřítomnosti klíčových zaměstnanců, nebo kontroly v období vyso-
kého pracovního vytížení).

 – Nákladově efektivní (náklady na zavedení kontrol by neměly přesáhnout 
prospěch z nich).

 – Komplexní (musí se přímo vztahovat na cíle kontroly).

Kontrolní techniky130 jsou vytvářeny za účelem řešení (zmírnění či elimi-
nace) rizika a v konečném důsledku dosažení cílů. Jsou prováděny v rámci celé 
infrastruktury organizace131 a zahrnují detektivní i preventivní kontrolní ak-
tivity, jako např. schvalovací postupy. Kontrolní techniky musí být přiměřené. 

5.3 ZÁKONNÝ RÁMEC

Politika řádné veřejné správy zavádí v systému manažerské odpovědnosti 
(FM&C) nové pojmy:

126 Výraz kontrolní činnosti je ekvivalentem výrazu regulační činnosti, používaného v USA. 

127 Výraz koncepce je ekvivalentem výrazů pojetí nebo způsob nazírání.

128 Výraz techniky je v této souvislosti vnímán jako ekvivalent výrazu způsob či postup prová-
dění určité činnosti.

129 Ustálená soustava úkonů.

130 Výraz kontrolní techniky je ekvivalentem výrazu kontrolní mechanismy, tj. systematicky 
uspořádané úkony do postupů využívajících kontrolní metody.

131 Tzn. na každém stupni /úrovni a u všech funkcích.
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 – Schvalující osoba, zkratka SO, pro vedoucího zaměstnance, např. pro 
ministra jako příkazce operace132 v čele ministerstva jako správce ve-
řejného rozpočtu. 

 – Iniciátor / navrhovatel operace, zpravidla pověřená schvalující osoba, 
zkratka PSO, např. náměstek ministra v čele příslušné sekce minister-
stva jako správce veřejného rozpočtu.

 – Manažer veřejného rozpočtu nebo též manažer financování, jako správce 
rozpočtu podle § 26 odst. 1 písm. b) ZFK133.

Politika řádné veřejné správy zavádí tří fáze průběžné kontroly:

1. Správní fáze předběžné kontroly podle § 11 odst. 1 a 2 a podle § 26 ZFK, 
provedená § 13 PV ZFK. 

2. Finanční fáze předběžné kontroly podle § 11 odst. 1 a 2 a podle § 26 ZFK, 
provedená § 14 PV ZFK.

3. Průběžná kontrola provádění operace až do okamžiku vypořádání a vyúč-
tování podle § 11 odst. 3 a § 27 ZFK.

Na základě zákonné regulace134 lze konkretizovat zaměření průběžné kont-
roly na místě dle následujícího přehledu: 

1. Dodržení stanovených podmínek a postupů při provádění, vypořádání 
a vyúčtování schválené operace.
 – Dodržení postupu pro oddělený výkon činností přímého provádění 

operací a jejich zpracování v účetnictví s cílem minimalizovat provozní, 
finanční, právní a jiná rizika.

 – Plnění stanovených opatření k zajištění ochrany a bezpečnosti veřej-
ných prostředků před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo 
zneužitím.

132 Podle § 26 odst. 1 písm. a) ZFK. 

133 Pozor – výraz správce veřejného rozpočtu není ekvivalentem pojmu, správce rozpočtu pou-
žitého v ZFK. 

134 Viz též operační postupy podle § 19 PV ZFK.
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2. Přizpůsobení provádění operace při změnách ekonomických, práv-
ních, provozních a jiných podmínek novým rizikům.
 – Včasné předávání informací a instrukcí, vyžaduje-li to potřeba k usměr-

nění procesu provádění operace nebo činnosti.
 – Plnění opatření, přijatých k nápravě zjištěných nedostatků, zejména 

těch, jejichž cílem je včas odhalovat a znemožňovat provádění nehos-
podárných, neefektivních a neúčinných operací nebo operací, které jsou 
v rozporu s právními předpisy.

3. Provedení včasného a přesného zápisu o prováděné operaci v zavedené 
evidenci (v automatizovaném informačních systému).

4. Zajištění včasné přípravy stanovených finančních výkazů (hlášení).

Obrázek 12
Schéma předběžných kontrol v systému FM&C (před platbou)

 Vysvětlivky
1. Aktivity VŘKS správce veřejného rozpočtu
Předběžné kontroly v odpovědnosti schvalující osoby a rozpočtáře kapitoly, jejichž 
výsledkem je rozhodnutí o rozpočtovém závazku135 podle

135 Rozhodnutí o rozpočtovém závazku MMR, vydává rozpočtář nebo také superintendant správ-
ce kapitoly, zodpovědný za vedení rozpočetnictví MMR.

K1
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1. § 26 odst. 1 písm. b) ZFK – operace k zajištění provozu správce kapitoly,
2. § 11 odst. 1 a 2 a § 26 odst. 1 písm. b) ZFK – operace poskytování peněžních  
prostředků kapitoly k zajištění provozu resortního subjektu a dotační politiky.

Předběžné kontroly v odpovědnosti schvalující osoby, jejichž výsledkem je rozhodnutí 
o právním závazku136 správce kapitoly137.

Předběžné kontroly v odpovědnosti schvalující osoby, jejichž výsledkem je vydání 
příkazu k platbě a v odpovědnosti hlavního účetního kapitoly, jejichž výsledkem je 
ověření příkazu k platbě a provedení platby138.

Předběžné kontroly na místě podle § 11 odst. 1 a 2 ZFK139, a to především k podpoře 
předběžných kontrol K2.

P Platba

2. Auditní stopa (audit trail)140

ZK zpráva o kontrole (při kontrole na místě – KM)

RZ rozhodnutí o rozpočtovém závazku

PZ rozhodnutí o právním závazku

PP příkaz k platbě

PD pokladní doklad (deník)

136 Rozuměj: například rozhodnutí o poskytnutí dotace podle § 14 rozpočtových pravidel nebo 
dohoda o poskytnutí dotace podle § 17 rozpočtových pravidel (zákon č. 218/2000Sb.). 

137 Obdobně vzniká právní závazek resortního subjektu jako výsledek předběžné kontroly orga-
nizované u tohoto subjektu.

138 Obdobně probíhá kontrolní postup v odpovědnosti pověřené schvalující osoby v čele resort-
ního subjektu a hlavního účetního tohoto subjektu.

139 Tyto předběžné kontroly na místě podle § 11 odst. 1 a 2 ZFK jsou prováděny k podpoře výsled-
ku předběžných kontrol podle § 26 odst. 1 písm. b) ZFK, jako podklad pro uzavření právního 
závazku.

140 Auditní stopa, angl. audit–trail, vyjadřuje souhrn dokumentů, které poskytnou vyčerpávají-
cí informace týkající se všech etap rozhodovacího procesu o programu nebo operaci, souvi-
sejících finančních transakcích a rekonstrukce postupů použitých při jejich uskutečňování 
a vyhodnocení souladu těchto postupů s právními předpisy a zásadou řádného finančního 
řízení (3 E). 

K2

K3

KM
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Obrázek 13
Schéma průběžných kontrol systému FM&C

 po provedení platby až do okamžiku vypořádání a vyúčtování

Vysvětlivky
1. Aktivity IR VŘKS správce veřejného rozpočtu:

průběžná kontrola souladu / dodržení na místě na vhodném vzorku operací (podle § 
27 a § 11 odst. 3 ZFK)

průběžná kontrola správnosti dokladů každé operace (100 %)

P Platba
V Vypořádání všech právních závazků operací a vyúčtování vykázaných výdajů

2. Auditní stopa (audit trail)141

PD pokladní doklad/deník

ZK zpráva o kontrole (při kontrole na místě – zkratka KM) 

VV výkaz vyúčtování

141 Auditní stopa, angl. audit–trail, vyjadřuje souhrn dokumentů, které poskytnou vyčerpávají-
cí informace týkající se všech etap rozhodovacího procesu o programu nebo operaci, souvi-
sejících finančních transakcích a rekonstrukce postupů použitých při jejich uskutečňování 
a vyhodnocení souladu těchto postupů s právními předpisy a zásadou řádného finančního 
řízení (3 E). 

 

 

DK

KM
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6.1 VYMEZENÍ STANDARDU
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Mají zásadní význam pro chod správce veřejného rozpočtu, případně jeho 

resortního subjektu jako účetní jednotky a pro kontrolu jimi uskutečňovaných 
operací.

V zájmu dosažení stanovených cílů je potřebné informování v rámci celého 
resortu.

Obrázek 14

Standard „Infomace a komunikace“ v modelu VŘKS

 
Obrázek 11 

Standard „Kontrolní činnosti“ v modelu VŘKS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 14 
Standard „Informace a komunikace“ v modelu VŘKS 
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6.2 INFORMACE

Předpokladem pro spolehlivé a relevantní informace je okamžité zazname-
nání a správná klasifikace finančních transakcí a případů142. Relevantní143 in-
formace by měly být identifikovány, zachyceny a oznámeny ve formě a ve lhůtě 
tak, aby mohli zaměstnanci provést svou vnitřní kontrolu a další povinnosti, 
např. uskutečnit včasnou komunikaci s příslušnými osobami. Z tohoto důvo-
du musí být všechny finanční transakce a významné případy / události a celý 
VŘKS zdokumentovány.

Páteří VŘKS je informační systém, který produkuje zprávy, které: 

 – Obsahují provozní, finanční i nefinanční operace, operace týkající se 
souladu / dodržení a které umožňují realizaci a kontrolu operací.

 – Zabývají se vnitřně vygenerovanými daty, ale i informacemi o externích 
činnostech / případech / událostech a podmínkách potřebných pro přijetí 
rozhodnutí a pro výkaznictví.

Schopnost schvalující osoby, pověřených schvalujících osob, hlavního účet-
ního správce veřejného rozpočtu a ostatních vedoucích zaměstnanců tohoto 
správce a jeho resortních subjektů přijmout přiměřené rozhodnutí je ovlivně-
na kvalitou informací. Kvalita informace znamená, že informace by měly být 
vhodné, včasné, aktuální, přesné a dostupné. 

Informace a jejich komunikace jsou důležité pro plnění všech cílů VŘKS, pro-
tože umožňují hodnotit uspořádání, etiku, hospodárnost, účinnost a efektivnost 
operací. V řadě případů je nutné poskytnout určité informace nebo komuniko-
vat, protože to vyžadují zákony nebo nařízení. Jedním z cílů VŘKS je splnění 
povinnosti – odpovědnosti vůči veřejnosti. Toho se dá dosáhnout vytvořením 
a udržením spolehlivých a relevantních finančních i nefinančních informací 
a zveřejňováním těchto informací v pravidelných zprávách.

K vytvoření efektivního VŘKS a k dosažení cílů veřejnosprávní organizace je 
třeba informování na všech jejích organizačních úrovních. Proto je nutné iden-
tifikovat všechny spolehlivé a relevantní informace a oznámit je v takové formě 
a lhůtě, aby zaměstnanci mohli realizovat své aktivity ve VŘKS a své povinnosti. 

142 Výraz případ je ekvivalentem výrazu událost. 

143 Výraz relevantní je ekvivalentem výrazu mající rozhodující význam nebo výrazu závažný.
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Předpokladem spolehlivých a relevantních informací je okamžité zazname-
nání a správná klasifikace transakcí a případů / událostí. Jestliže mají mít infor-
mace význam pro vedoucí zaměstnance, tj. pro řízení a vydávání rozhodnutí, 
musí se finanční transakce a případy / události zaznamenat ihned. To platí pro 
celý proces životního cyklu finanční transakce nebo případu / události. Také se 
to týká okamžité aktualizace všech dokumentů, aby byly relevantní.

Správná klasifikace finančních transakcí a případů / událostí je též nutná pro 
zabezpečení toho, aby vedoucí zaměstnanci měli relevantní informace k dis-
pozici. To znamená organizování, kategorizaci a třídění informací, z nichž se 
připravují zprávy, plány a finanční výkazy, např. účetní závěrka. 

Informační systémy produkují zprávy, které obsahují provozní, finanční i ne-
finanční informace a informace týkající se souladu, a které umožňují realizaci 
a kontrolu operací. Tyto systémy se zabývají nejen kvantitativními a kvalita-
tivními formami vnitřně vygenerovaných dat, ale i informacemi o externích 
případech, činnostech a podmínkách potřebných pro přijetí rozhodnutí.

Schopnost vedoucích zaměstnanců144 přijímat přiměřená rozhodnutí je ovliv-
něna kvalitou informací, tj. zda informace jsou:

1. vhodné (Jde o potřebnou informaci?)

2. včasné (Je informace k dispozici, když je potřebná?)

3.  aktuální (Jde o poslední dostupnou informaci?)

4. přesné (Jde o informace správné?)

5. přístupné (Mohou informaci snadno získat příslušné strany?)

Aby bylo možné zajistit vyšší kvalitu informací, podávat zprávy, provést 
účinněji vnitřní kontrolu a provádět monitoring, musí být prostřednictvím 
vnitřního kontrolního systému veškeré transakce a významné případy plně 
zdokumentovány (např. vývojové diagramy). Tato dokumentace musí být snadno 
přístupná k přezkoumání.

144 Také řídících pracovníků.
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Dokumentace VŘKS by měla obsahovat identifikaci: 

1. organizační struktury
2. zásad / politiky 
3. provozní kategorie a souvisejících cílů a kontrolních postupů

Veřejnosprávní organizace, tzn. správce veřejného rozpočtu a jeho resortní 
subjekty, jsou povinny mít písemné podklady k prvkům VŘKS, včetně jeho 
cílů a kontrolních činností. Rozsah dokumentace o VŘKS se liší v závislosti na 
velikosti tohoto správce nebo tohoto subjektu, složitosti činností a podobných 
faktorů.

6.3 KOMUNIKACE

Efektivní a účinná komunikace postupuje směrem dolů, napříč, i nahoru, 
přes všechny prvky a celou strukturu veřejnosprávní organizace. Komunikovat 
je potřeba i s externími stranami. Základem komunikace jsou informace, které 
musí naplňovat očekávání skupiny nebo jednotlivce a umožnit jim efektivní 
plnění jejich povinností. Jeden z nejdůležitějších komunikačních kanálů se 
nachází mezi vedoucími zaměstnanci a podřízenými výkonnými zaměstnanci. 

Vedoucí zaměstnanci jsou povinni:

 – Být „v obraze“ pokud jde o výkon, rozvoj, rizika a fungování VŘKS a ji-
ných podobných relevantních akcích a problémech.

 – Oznámit svým zaměstnancům, jaké informace potřebují a musí jim 
poskytnout zpětnou vazbu. 

 – Přímo oznámit, jaké chování se od zaměstnanců očekává, to zahrnuje 
jasné stanovení filozofie a přístupu VŘKS veřejnosprávní organizace 
a delegování pravomocí.

Ve veřejnosprávní organizaci musí být ustaveny věcně příslušné, spolehlivé 
a včasné systémy komunikace o událostech vnitřního a vnějšího prostředí této 
organizace, významných z hlediska potřeby vnitřní regulace, která je nezbytná 
pro plnění jejího poslání145 a k tomu účelu přijatých záměrů a stanovených cílů. 

145 Služba ve veřejném zájmu nebo též veřejná služba.
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Za tím účelem jsou shromažďovány, tříděny, vyhotovovány a poskytovány in-
formace vedoucím a ostatním zaměstnancům veřejnosprávní organizace, kteří 
je potřebují k zajištění přidělené činnosti, a to ve formě a časovém rozvrhu, 
jaké jim umožní dostát odpovědnosti, která jim byla stanovena za tuto činnost.

Výkonné vedení 
Schvalující osoba, pověřené schvalující osoby, hlavní účetní správce veřej-

ného rozpočtu a ostatní vedoucí zaměstnanci pověření řízením jednotlivých 
funkčních oblastí a činností146 v působnosti veřejnosprávní organizace potřebují:

1. Získávat provozní a finanční údaje o stavu věcného plnění přijatých kon-
krétních úkolů k monitorování147 dodržování schválených záměrů148 a do-
sahování stanovených cílů, včetně spotřeby k tomu určených veřejných 
zdrojů, na základě předem stanovených kritérií výkonu v oblasti hospo-
dárnosti, efektivnosti a účinnosti.

2. Shromažďovat informace pro ověřování, zda správce veřejného rozpočtu a/
nebo jeho resortní subjekt dosahuje souladu s požadavky právních předpisů.

3. Vyhodnocovat uvedené údaje a informace od rozdělování finančních zdro-
jů, pořizování a poskytování zboží a služeb, poskytování veřejné finanční 
podpory149 a jiných operací a s nimi souvisejících finančních transakcí při 
nakládání s veřejnými prostředky, až po údaje o stálých aktivech, inven-
turách, pohledávkách a závazcích. 

Pro pravidelné podávání zpráv jsou získané informace zpracovávány do 
finančních výkazů, které slouží jak pro externí uživatele, tak i pro přijímání 
provozních rozhodnutí příslušných úrovní řízení uvnitř veřejnosprávní orga-
nizace, sledování výkonnosti jeho jednotlivých funkčních oblastí a činností, 
jakož i k regulaci rozmísťování veřejných zdrojů k tomuto účelu. 

Účinná komunikace má být zajišťována všestranně, pomocí toků informací 
uvnitř veřejnosprávní organizace, a to jak ve vertikálních vztazích (v obou 
směrech nadřízenosti a podřízenosti), tak i v horizontálních vztazích (prů-
řezově v rámci organizačního propojení zajišťovaných činností), a dále vně 

146 Také jednotlivých působností správce veřejného rozpočtu nebo jeho resortních subjektů.

147 Také k průběžnému sledování.

148 Také programů. 

149 § 2 písm. j) ZFK.
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této organizace vůči externím uživatelům, kteří mohou mít významný vliv na 
dosažení schválených záměrů a stanovených cílů při plnění jejího poslání150.

6.4 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY 
V RÁMCI VŘKS VS

Vnitřní regulace veřejnosprávní organizace musí vymezit věcně příslušné, 
spolehlivé a včasné informační a komunikační systémy o událostech vnitřní-
ho a vnějšího prostředí, které jsou významné pro činnost této organizace, a to 
zvláště z hlediska prevence, odhalování nesprávností, podvodů a korupce. Jde 
o informační systémy hlášení nesprávností a závažných zjištění a jejich využi-
tí151, protikorupční linky a e-mailové adresy. Vnitřní regulace by měla podporo-
vat udržování náležité dokumentace o zavedeném systému prevence podvodů 
a korupce a boje proti nim, záznamů o aktivitách a událostech významných pro 
fungování tohoto systému, a to včetně dostupnosti této dokumentace a záznamů 
pro účely jejich případného přezkoumání.

Zpravodajství v systému manažerské odpovědnosti152 VŘKS VS
1.1 Písemné zprávy o výsledcích kontrol na místě 
1.2 Výroční kontrolní zpráva153

Výroční kontrolní zpráva154 by měla představovat spolehlivý a věrný obraz 
skutečnosti155. Zákonná regulace by měla upravovat automatizovaný zpravo-
dajský systém (dále jen „AIS“), jehož model je uveden na obrázku 13.

150 Také služba ve veřejném zájmu nebo též veřejná služba.

151 § 22 odst. 6 ZFK.

152 Výraz manažerská odpovědnost je v této souvislosti ekvivalentem anglické zkratce systém 
FM&C, tj. Financial Management and Control. 

153 Schvalující osoba by měla každoročně zajistit vypracování výroční kontrolní zprávy, tj. zprávy 
o stavu systému finančního řízení a kontroly a o výsledcích manažerské hodnotící a kontrol-
ní činnosti v působnosti správce veřejného rozpočtu, včetně svého prohlášení, které je její 
součástí.

154 Rozuměj podpis schvalující osoby za výkonné vedení správce veřejného rozpočtu.

155 Prohlášení vydávají i osoby, které stojí v čele dalších veřejnoprávních organizací, které mají 
povinnost vypracovat výroční kontrolní zprávy. 
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 – úroveň AIS je na úrovni účetní jednotky, kde do AIS jsou zadány data 
za systém manažerské odpovědnosti / systém FM&C v působnosti po-
věřených schvalujících osob. 

 – úroveň AIS je na úrovni správce veřejného rozpočtu, kde do AIS jsou 
zadány data za systém manažerské odpovědnosti / systém FM&C v pů-
sobnosti schvalující osoby, za systém inspekce nesprávností v působnosti 
schvalující osoby a za systém interního auditu v působnosti vedoucího 
interního auditu / výboru pro rizika a audit. 

 – úroveň AIS na úrovni centrální harmonizace VŘKS VS ČR v MF gene-
ruje souhrnná data v modulech státní správa ČR, územní samospráva 
ČR a veřejná správa ČR. 

AIS dovoluje vždy na vyšší úrovni organizace prohlížet data nižší úrovně 
organizace. 

1.3 Plán průběžných kontrol na místě před vypořádáním a vy-
účtováním na vhodném vzorku operací 15 %
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Obrázek 15
Model automatizovaného zpravodajského systému veřejné správy ČR

Vysvětlivky

MF Ministerstvo financí

AIS Automatizovaný informační systém

ČR Česká republika
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1.4 Hlášení detekovaných nesprávností Evropskému úřadu pro boj 
proti korupci (dále jen „OLAF“)156, včetně všech dokumentů a in-
formací, které souvisí s probíhajícím prošetřováním zjištěné ne-
správnosti, pokud o to OLAF požádá157.

1.5 Hlášení detekovaných nesprávností158; 159 způsobem a v termínu, 
který upravuje PV ZFK.

Ochrana informací o totožnosti oznamovatelů nesprávností z řad fyzických 
osob musí být zaručena. To znamená, že vedoucí inspekce nesprávností správce 
veřejného rozpočtu musí zajistit ochranu informací o totožnosti oznamovatele 
před zveřejněním nebo předáním bez jejího souhlasu. Jen tak lze vyloučit riziko 
porušení práv rovného zacházení a riziko zákazu jakékoliv diskriminace pro 
plnění oznamovací povinnosti inspekci nesprávností. Schvalující osoba, které 
byly inspekcí nesprávností poskytnuty informace o oznámené nesprávnosti, 
je nesmí nikomu poskytnout, pokud jejich poskytnutí není nutné k uvedeným 
účelům. Nedodržení povinnosti schvalující osoby, vedoucího inspekce nespráv-
ností nebo inspektora k zajištění ochrany informací o totožnosti oznamovatele 
by mělo být v zákonné regulaci zakotveno jako závažné porušení povinnosti. 
Pokud existuje tato nedokonalost či nedostatečnost v zákonné regulaci, je ne-
dodržení této povinnosti považováno za závažné porušení zásady, uznávané 
mezinárodní dobrou praxí.

156 Správce veřejného rozpočtu, včetně toho správce, jehož inspekce nesprávností plní úkoly lo-
kálního kontaktního bodu v koordinované struktuře pro spolupráci s OLAF, předává hláše-
ní o všech zjištěných nesprávnostech v jeho působnosti MF, které je centrálním kontaktním 
bodem v koordinované struktuře pro spolupráci s OLAF pro hlášení zjištěných nesprávností 
při provádění určených programů, dotýkajících se finančních zájmů Evropského společenství 
OLAFu v rozsahu, způsobem a termínu, které upravuje zvláštní právní předpis (např. Nařízení 
Rady (EUROATOM) č. 1074/1999 z 25. května o vyšetřování prováděném OLAF).

157 Tím nejsou nijak dotčeny oprávnění a povinnosti jiných orgánů podle jiných právních před-
pisů, zejména orgánů činných v trestním řízení.

158 Schvalující osoba, případně pověřená schvalující osoba, hlavní účetní správce veřejného roz-
počtu veřejného rozpočtu nebo jeho resortního subjektu, jehož činnost je plně nebo částečně 
financovaná tímto správcem, a vedoucí interního auditu by měly být povinny bezodkladně 
podat hlášení inspekci nesprávností správce veřejného rozpočtu, Inspekce nesprávností to-
hoto správce předá hlášení o detekovaných nesprávnostech v působnosti tohoto správce MF 
způsobem a v termínu, který upravuje PV ZFK. Inspekce nesprávností předá hlášení o dete-
kovaných nesprávnostech MF způsobem a termínu, který upravuje PV ZFK.

159 Prvotní zjištění nesprávnosti nasvědčuje tomu, že došlo nebo by mohlo dojít k chybě, včetně 
trestného činu. 
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1.6 Oznámení nesprávnosti160; 161

1.7 Inspekční zprávy o výsledcích prošetření nesprávností

Inspekce nesprávností postupuje při pořizování inspekční zprávy nebo v sou-
vislosti s ním podle bodu 1.6 takto:

 – Předloží v průběhu prošetřování důkazy o nesprávnosti k písemnému 
vyjádření osobám, s jejichž činností nesprávnost souvisí.

 –  Vyhotoví o výsledcích prošetření nesprávnosti písemnou inspekční 
zprávu s nálezy162, které doloží odpovídajícími důkazy.

 –  Projedná nálezy obsažené v inspekční zprávě a navrhovaná opatření 
s pověřenou schvalující osobou, odpovědnou za řízení příslušné pů-
sobnosti správce veřejného rozpočtu nebo resortního subjektu, anebo 
s příjemcem veřejné finanční podpory163.

 –  Zajistí vyhotovení záznamu o projednání inspekční zprávy, resp. nálezů 
s poučením o právu dotčené osoby, která byla předmětem prošetřování, 
podat písemné stanovisko k tomuto záznamu a k doporučeným opatře-
ním v inspekcí stanovené lhůtě164.

 – Opatří záznam doložkou s popisem dále uváděné okolnosti v případě, že 
se příslušná pověřená schvalující osoba, odpovědná za řízení příslušné 
působnosti správce veřejného rozpočtu nebo resortního subjektu, anebo 
příjemce veřejné finanční podpory vyhýbá projednání inspekční zprávy 
a navrhovaných opatření, anebo odepře podepsat stejnopis záznamu 
o projednání inspekční zprávy. 

160 Každý orgán veřejné správy, právnická nebo fyzická osoba oznámí bezodkladně inspekci 
nesprávností, jestliže zjistí skutečnosti nasvědčující tomu, že došlo nebo by mohlo dojít ke 
vzniku nesprávnosti, včetně trestného činu, anebo se o těchto skutečnostech dozví. Tato 
povinnost se nevztahuje na fyzickou osobu v případech, kdy by jejím splněním způsobila 
nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobám blízkým.

161 Pokud není oznámení učiněno písemně, ale ústně či telefonicky, inspekce nesprávností pořídí 
záznam, který zachytí sdělené informace vztahující se k možné nesprávnosti, který podepíše 
inspektor, který jej vyhotovil, s uvedením data převzetí oznámení a vyhotovení tohoto zá-
znamu, přičemž v něm uvede zdroj informací a skutečnost, zda oznamovatel žádá informaci 
o výsledku prošetření. Přijetí oznámení nesprávnosti, pokud nejde o anonymní podání, musí 
inspekce nesprávnosti oznamovateli písemně potvrdit do 5 pracovních dnů od data jeho při-
jetí. 

162 Také zjištěními.

163 Je-li příjemcem veřejné finanční podpory právnická osoba, pak s odpovědným zástupcem 
této osoby.

164 Seznámení se záznamem o projednání a převzetí stejnopisu záznamu o projednání inspekční 
zprávy, resp. nálezů potvrdí odpovědný zástupce povinné osoby, případně třetí osoby, svým 
podpisem na doložce k tomuto záznamu.
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 – Uzavře prošetřování nesprávnosti po obdržení písemného stanoviska od 
pověřené schvalující osoby, odpovědné za řízení příslušné působnosti 
správce veřejného rozpočtu nebo resortního subjektu, anebo od příjemce 
veřejné finanční podpory ve lhůtě stanovené inspekcí nesprávnosti165. 
Uzavření prošetřování nesprávnosti s písemně odůvodněným závěrem 
je konáno za přítomnosti pověřené schvalující osoby, odpovědné za 
dotčenou působnost správce veřejného rozpočtu, případně resortního 
subjektu, anebo příjemce veřejné finanční podpory, resp. jeho odpo-
vědného zástupce.

2. Zpravodajství v systému interního auditu VŘKS veřejnoprávní orga-
nizace166

2.1 Auditní strategie

2.2 Střednědobé priority výkonu interního auditu167

2.3 Roční plán interního auditu168

 – audity operací – testy na vhodném vzorku operací po jejich vypo-
řádání a vyúčtování 15 %169

• u správce veřejného rozpočtu (cca 4 sekce – působnosti) 

165 Např. nejpozději do 30 dnů ode dne, ve kterém byly nálezy projednány, nebo bylo převzetí 
stejnopisu tohoto záznamu odmítnuto. Inspekce může s ohledem na složitost a rozsáhlost 
nesprávnosti nebo z jiných vážných důvodů a objektivních příčin tuto lhůtu prodloužit, o dal-
ších 15 dnů.

166 V  oblasti interního auditu se zdá být hranice mezi požadavky standardu Informace 
a komunikace a standardu Monitorování překrývající. 

167 Střednědobé priority výkonu interního auditu, odráží potřeby správce veřejného rozpočtu 
a jeho resortního subjektu z hlediska dosavadních výsledků dosahovaných v jejich činnosti 
a předpokládaných záměrů a cílů na víceleté období.

168 Roční plán interního auditu musí na základě střednědobých priorit výkonu interního auditu 
upřesnit předmět a rozsah jednotlivých auditů, jejich konkrétní cíle, rozvržení času a per-
sonálních kapacit k zajištění těchto úkolů, včetně času potřebného pro odbornou přípravu 
interních auditorů k jejich plnění a času potřebného k pokrytí neočekávaných činností správce 
veřejného rozpočtu.

169 Popis metody výběru vzorku.
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 – audity systému170 – posouzení spolehlivosti systému manažerské 
odpovědnosti / systému FM&C171 na základě extrapolace výsledků 
auditu operací 15 %
• u správce veřejného subjektu (cca 4 sekce)
• u resortního subjektu (cca 4 subjekty)

Vedoucí CIA172 nebo DIA173 dále zavede: 
 – Systém sledování plnění opatření z provedených auditů.
 – Systém péče o zlepšování znalostí, dovedností a dalších schopností 

interních auditorů prostřednictvím průběžného profesního vzdělávání.
 – Program pro zabezpečení a zvyšování kvality interního auditu, obsahu-

jící interní hodnocení a externí hodnocení interního auditu prováděné 
v souladu se standardy.

2.4 Písemné zprávy o provedení auditu174 ( dále jen „auditní 
zpráva“) 

2.5 Výroční auditní zpráva175

Výroční auditní zpráva by měla především obsahovat zhodnocení úrovně 
spolehlivosti VŘKS správce veřejného rozpočtu, včetně oblastí, ve kterých 
byly detekovány významné systémové nesprávnosti a údaje o míře chybovosti, 
zjištěné při auditech operací, tedy: 

 – Výsledky činnosti organizační jednotky CIA či DIA.

170 Orientační plánování auditů systému u správce veřejného rozpočtu a jiného veřejného subjek-
tu v působnosti tohoto správce, zejména pokud jde o rovnoměrné rozložení jejich provádění 
a periodické opakování v celém strategickém plánovacím období.

171 U správce veřejného rozpočtu a u jeho resortních subjektů.

172 Audity u správce veřejného rozpočtu a u jeho resortních subjektů jsou prováděny z úrovně 
MF. 

173 Audity u správce veřejného rozpočtu a u jeho resortních subjektů jsou prováděny z úrovně 
tohoto správce.

174 Také zprávy o plnění auditního úkolu.

175  Součástí výroční auditní zprávy je prohlášení schvalující osoby, že informace obsažené v této 
zprávě podávají věrný a spolehlivý obraz skutečnosti a stanovisko vedoucího interního au-
ditu o tom, zda zavedený VŘKS, resp. systém FM&C je dostatečně účinný a zda poskytuje 
přiměřené ujištění, že veřejné příjmy a veřejné výdaje vykazované v rámci programů nebo 
operací jsou správné. Toto stanovisko i ujištění vychází z výsledků provedených auditů. 
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 – Souhrn významných zjištění v systému manažerské odpovědnosti176. 

 – Opatření přijatá schvalující osobou, pověřenou schvalující osobou nebo 
hlavním účetním k významným zjištěním interního auditu.

 – Přehled rizik, identifikovaných interním auditem u těch doporučení, 
ke kterým nebyla provedena opatření.

 – Informace o případném nesouladu výkonu interního auditu se standardy 
a jeho dopadech, pokud má tento nesoulad dopad na celkový rozsah 
stanovené působnosti a postupy interního auditu.

Ve správní působnosti ministerstva financí je provoz automatizovaného in-
formačního systému, prostřednictvím kterého je zpracováno výroční shrnutí 
VŘKS VS ČR na základě sumarizovaných dat z výročních auditních zpráv jed-
notlivých správců veřejných rozpočtů, které do tohoto systému uvedení správci 
vložily. Výroční shrnutí VŘKS VS ČR je každoročně předkládáno vládě ČR, která 
projedná dosažený stav a výsledky tohoto systému. Kopie výročního shrnutí 
VŘKS VS ČR je předkládána Nejvyššímu kontrolnímu úřadu177. 

Výroční shrnutí VŘKS VS ČR178 obsahuje: 

1. Výsledky dosažené při zavádění opatření, která vláda přijala při projed-
návání předchozího výročního shrnutí za účelem odstranění nedostatků 
a zvýšení efektivnosti systému FM&C a systému interního auditu a při 
zabezpečování souladu VŘKS správců veřejných rozpočtů s požadavky 
zákonné regulace.

2. Souhrnné údaje z
 – výročních kontrolních zpráv 

176 FM&C, tj. schvalovací a průběžné kontroly až do vypořádání a vyúčtování a inspekce ne-
správností. 

177 Nejvyšší kontrolní úřad plní funkci externího auditora VŘKS VS ČR.

178 Výroční shrnutí jako celek, jakož i jednotlivé výroční kontrolní zprávy a jednotlivé výroční 
auditní zprávy, musí podat aktuální obraz o tom, zda VŘKS plní regulační požadavky, které 
se na ně vztahují, jsou provozovány hospodárně, efektivně a účelně, a zda výsledky plnění 
veřejných rozpočtů, vykazované v závěrečných účtech a výsledky hospodaření s veřejnými 
prostředky zachycené v účetních závěrkách jsou správné a v důsledku toho poskytují přimě-
řené ujištění, že související finanční operace jsou zákonné a řádné.
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 – výročních auditních zpráv179

 – výsledků vlastních šetření v rámci dohledu nad zajištěním kvality čin-
nosti interního auditu, včetně případných doporučení vlády k zajištění 
funkčnosti a účinnosti VŘKS VS ČR

179 Součástí výroční auditní zprávy bude výrok interního auditu k míře spolehlivosti VŘKS 
správce veřejného rozpočtu, resp. k přiměřenosti a účinnosti systému FM&C, který posky-
tuje dostatečné ujištění, že veřejné příjmy a veřejné výdaje vykazované v rámci programů 
nebo operací jsou správné. Tento výrok o úrovni spolehlivosti systému vychází z výsledků 
provedených auditů.



7. MONITOROVÁNÍ
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Monitorování180

VŘKS správce veřejného rozpočtu je nutné průběžně sledovat v zájmu za-
bezpečení toho, aby tento systém fungoval v souladu se změněnými cíly, pro-
středím, zdroji a riziky.

Obrázek 16

Standard „Monitorování“ v modelu VŘKS

Celkové zajištění řádné správy a řízení veřejných rozpočtů vyžaduje komplex-
ní strukturu dohledu nad fungováním řídících a kontrolních procesů v mana-
žerské odpovědnosti a nad plněním ujišťovací funkce interního auditu, včetně 
ověřování kvality jeho činnosti. 

180 Anglicky Monitoring.
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7.2 ZASTŘEŠUJÍCÍ STRUKTURA MONITOROVÁNÍ

V zastřešující struktuře dohledu je odpovědnost za monitorování rozdělena 
následujícím způsobem. 

1. Vláda181, rady územních samosprávných celků182 a výbory pro řízení ri-
zik a audit183 provádí dohled a vedení správce veřejného rozpočtu a jeho 
resortních subjektů. Nastavují jejich rizikový apetit tím, že znají nejvý-
znamnější rizika u tohoto správce a těchto subjektů a to, zda schvalující 
osoba, pověřené schvalující osoby a hlavní účetní tohoto správce a těchto 
subjektů budou přiměřeně reagovat na tato rizika.

2. Schvalující osoba, pověřené schvalující osoby a hlavní účetní správce ve-
řejného rozpočtu a jeho resortních subjektů mají konečnou odpovědnost 
za organizaci systému řízení rizik a za přiměřený a účinný kontrolní rámec. 
Poskytují vrcholovému vedení tohoto správce a těchto subjektů184 moni-
torování185 řídících a kontrolních procesů v rizikově ohrožované činnosti 
správce veřejného rozpočtu a jeho schopnost mít tato rizika pod kontrolou. 

Výbor pro rizika a audit a schvalující osoba, pověřené schvalující osoby 
a hlavní účetní správce veřejného rozpočtu a jeho resortních subjektů by měly 
mít možnost spolehnout se 

na monitorování, a to jak manažerské sebehodnocení, tak i na funkci interního 
auditu. V tomto ohledu ECAM186 a ECIIA187 schválila model „tří linií obrany“, 
který je již široce přijímán v soukromém sektoru, zejména ve finanční oblasti, 
a měl by být rozšiřován i v zájmu řádné správy a řízení i do veřejného sektoru.

181 Pokud jde o výkon správní působnosti státu a jeho financování ze státního rozpočtu nebo 
z veřejných zdrojů, za které ČR převzala odpovědnost.

182 Pokud jde o výkon správní působnosti těchto celků a jeho financování z příslušného územního 
rozpočtu nebo z veřejných zdrojů, za které tento celek převzal odpovědnost. 

183 Výbory pro audit dislokované zřízené u správců veřejných rozpočtů pro VŘKS těchto správců, 
tj. i na část VŘKS u resortních subjektů těchto správců.

184 Vrcholovým vedením se rozumí vláda ČR, pokud jde o uskutečňování programu nebo prová-
dění operací, financovaných z veřejných zdrojů, spravovaných státem, anebo rady územních 
samosprávných celků, pokud jde o uskutečňování programů nebo provádění operací, finan-
covaných z veřejných zdrojů spravovaných územním samosprávným celkem. 

185 Zejména prostřednictvím funkce interního auditu.

186 Evropská konfederace asociací managementu/ředitelů.

187 Evropská konfederace Institutů interních auditorů.
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7.3 MONITOROVACÍ KONTROLY

Struktura „Tří linií obrany“ vymezuje regulačních úroveň, úroveň monito-
rování kontrol a linii nezávislého ujištění.

1. linie obrany   
V manažerské odpovědnosti za posouzení, kontrolu a zmírnění rizik při prová-
dění operací, zejména rizik vzniku nesprávností a podvodů.

2. inie obrany   
V manažerské odpovědnosti za monitorovací kontroly, tj. činnosti, na něž se 
vztahuje několik složek vnitřní správy188.

3. inie obrany  
V odpovědnosti CIA nebo DIA, prostřednictvím přístupu, založeného na ri-
zicích jeho činností, poskytuje ujištění výkonnému vedení189. Toto ujištění se 
soustřeďuje na to, jakým způsobem správce veřejného rozpočtu a jeho resortní 
subjekty posuzují svá rizika a bude obsahovat ujištění o způsobu, jakým 1. a 2. li-
nie obrany funguje.

Funkce interního auditu je jedinečnou obrannou pozicí, a to nejen s ohle-
dem na poskytování celkové záruky vrcholovému vedení, tj. vládě nebo radě 
územního samosprávného celku a schvalující osobě o účinnosti správy a řízení 
subjektu veřejného rozpočtu a jeho resortních subjektů a kontrolních procesů 
v 1. a 2. linii obrany, ale také s ohledem na poskytování poradenství ohledně 
účinných způsobů, jak zlepšit stávající kontrolní procesy. 

Při převzetí úlohy interního auditu by měly platit v plném rozsahu tyto tři 
podmínky:

1. Zpravodajské linky v rámci celé veřejnosprávní organizace zajišťující po-
třebnou nezávislost. 

2. Rizika jsou oceňována na základě rozvíjení a provádění plánu interního 
auditu.

188 Rozuměj např. compliance / dodržení, řízení rizik, kontroly financování, včetně inspekce 
nesprávností. 

189 Tj. zejména jeho významným členům, kterými je schvalující osoba a dále vyšším manažerům 
/vedoucím zaměstnancům, kterými jsou pověřené schvalující osoby a hlavní účetní správce 
veřejného rozpočtu a jeho resortních subjektů. 
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3. Je zajištěna trvale vysoká úroveň profesionality a kvality činnosti perso-
nálu interního auditu.

Monitorování

1. Průběžné sledování
Obecně lze uvést, že průběžné sledování VŘKS správce veřejného roz-

počtu a jeho resortních subjektů je včleněno do běžných opakujících se 
provozních činností tohoto správce a těchto subjektů. Zahrnuje pravidelné 
dohledové činnosti vedoucích zaměstnanců a ostatních výkonných zaměst-
nanců, které tito zaměstnanci provádějí při plnění svých povinností. Tyto 
činnosti pokrývají především všechny prvky VŘKS190 a obsahují opatření 
proti nesprávnému, neetickému, nehospodárnému, neúčinnému a neefek-
tivnímu fungování VŘKS.

V podmínkách VŘKS správce veřejného rozpočtu lze průběžné sledová-
ní konkretizovat jako pravidelnou aktivitu schvalující osoby, pověřených 
schvalujících osob a hlavního účetního tohoto správce a jeho resortních 
subjektů na úrovni řízení jednotlivých působností / sekcí a činností tohoto 
správce a tohoto subjektu. Jeho atributem191 je informace a komunikace. 
Vedle nepřetržitého dohledu nad uskutečňováním operací je součástí této 
aktivity samostatné vyhodnocování fungování VŘKS správce veřejného 
rozpočtu a jeho resortních subjektů v určitých pravidelných časových 
intervalech. Rozsah a frekvenci tohoto vyhodnocování je třeba odvozo-
vat z hodnocení rizik a z rozboru hlavních faktorů kontrolního prostředí. 
Samostatné vyhodnocování může být vykonáváno:

1.1 ve formě sebehodnocení,
1.2 prostřednictvím nezávislé funkce interního auditu,
1.3 externím auditorem.

O zjištěních, zejména o odhalených nesprávnostech, je nezbytné in-
formovat vedoucího zaměstnance, který je odpovědný za přímé řízení 
činností v rámci jemu vymezené působnosti správce veřejného rozpočtu 
nebo jeho resortního subjektu.

190 Prvky VŘKS se rozumí především kontrolní prostředí, řízení rizik, kontrolní činnosti a in-
formace a komunikace.

191 Trvale přisuzovaná vlastnost nebo charakteristický znak.
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Současně je třeba předat informaci o tom i schvalující osobě nebo pověřené 
schvalující osobě, anebo hlavnímu účetnímu tohoto správce či tohoto subjek-
tu192. Současně je třeba předat informaci o tom i vedoucímu zaměstnanci na 
úrovni vnitřního řízení nejméně o jeden stupeň vyšší a v případech závažných 
zjištění193 i schvalující osobě v každém případě, dále pověřené schvalující osobě 
nebo hlavnímu účetnímu správce veřejného rozpočtu či resortního subjektu, 
pokud jde o závažné zjištění odhalené v rámci jemu vymezené řídící působnosti. 

Průběžné sledování VŘKS správce veřejného rozpočtu a jeho resortních 
subjektů zahrnuje koncepční opatření194 a postupy k zajištění neprodleného 
řešení zjištěných nedostatků.

Schvalující osoba, pověřené schvalující osoby a hlavní účetní správce veřejné-
ho rozpočtu, případně resortního subjektu, ve spolupráci s ostatními vedoucími 
zaměstnanci jsou povinni:

1. Vyhodnotit neprodleně výsledky kontrolní činnosti a případná do-
poručení interního auditu ke zkvalitnění VŘKS správce veřejného 
rozpočtu a jeho resortních subjektů, zejména jeho kontrolní činnost 
v manažerské odpovědnosti.

2. Zajistit ve stanoveném čase realizaci opatření k nápravě zjištěných 
nedostatků a případných doporučení ke zkvalitnění systému vnitř-
ního řízení a jeho kontrolní činnosti.

Regulační proces průběžného sledování začíná, když jsou výsledky kontrolní 
činnosti oznámeny vedoucímu zaměstnanci příslušné úrovně řízení a je dokon-
čen jen po splnění všech přijatých opatření, jejichž realizací jsou:

1. Napraveny všechny zjištěné nedostatky.

192 V mezinárodně uznávané praxi je ustáleno pravidlo předat tuto informaci vedoucímu za-
městnanci o jeden stupeň vyšší a v případech závažného zjištění schvalující osobě / inspekci 
nesprávností správce veřejného rozpočtu. 

193 Podle § 22 odst. 6 ZFK se za závažné zjištění považuje zjištění, na jehož základě kontrolní 
orgán oznámil podle zvláštního právního předpisu státnímu zástupci nebo policejním orgá-
nům skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, anebo zjištění neoprávně-
ného použití, zadržení, ztráty nebo poškození veřejných prostředků v hodnotě přesahující 
300 000 Kč.

194 Rozuměj v oblasti legislativy, organizace / reengineeringu a metodiky. Reengineering v podstatě 
znamená zásadní přehodnocení a radikální rekonstrukci ne také redesign řídících a kontrolních 
procesů tak, aby bylo dosaženo zdokonalení kritických měřítek výkonnosti, jako jsou náklady, 
kvalita veřejné služby a rychlost / účinnost. Jedná se tedy o zavádění radikálních organizač-
ních změn v organizaci IR VŘKS správce veřejného rozpočtu a jeho resortních subjektů.
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2. Okolnosti spojené s doporučovaným zavedením zdokonalení VŘKS 
neprokazují, že zjištění a na jejich základě předkládaná doporučení 
poskytují podklad pro regulaci funkční oblasti a činnosti správce 
veřejného rozpočtu, případně jeho resortního subjektu, při uskuteč-
ňování operací za účelem plnění poslání195 tohoto správce, případně 
tohoto subjektu.

2. Samostatné hodnocení
Četnost a rozsah samostatných hodnocení závisí v prvé řadě na hod-

nocení rizik a účinnosti postupů průběžného sledování. Konkrétní samo-
statné hodnocení zahrnuje posouzení účinnosti VŘKS správce veřejného 
rozpočtu a jeho resortních subjektů, tzn. dosažení požadovaných výsledků 
nepřetržitého kontrolního procesu, založeného na předem definovaných 
metodách a postupech, je uváděno v části standardu Kontrolní činnosti“. 

7.4 MONITOROVÁNÍ A MEZINÁRODNÍ 
DOPORUČENÍ

Pro standard Monitorování jsou významná doporučení, vztahující se k hod-
nocení jednotlivých prvků VŘKS správce rozpočtu:

1. Kontrolní prostředí
1.1 Integrita196 a etické hodnoty 

Vliv integrity a etických hodnot, a to zejména na úrovni vrcholového197 
a výkonného198 vedení, zejména u schvalující osoby199, případně pověře-
ných schvalujících osob a hlavního účetního správce veřejného rozpočtu, 
je podporován, vyvíjen a pochopen, a tento princip a hodnoty jsou nasta-
veny jako komponenta standardu chování v oblasti finančního vykazování 
/výkaznictví.

195 Také služba ve veřejném zájmu nebo též veřejná služba.

196 Také celistvost nebo též neporušenost.

197 Rozuměj na úrovni státní správy Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR a na úrovni územní 
samosprávy zastupitelstvo kraje nebo zastupitelstvo obce. 

198 Rozuměj na úrovni státní správy Vládu ČR a na úrovni územní samosprávy radu kraje nebo 
radu obce.

199 Rozuměj na úrovni státní správy např. ministra a na úrovni územní samosprávy např. hejtma-
na nebo starostu.
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1.2 Orgán dohledu

Vláda / rada a výbor pro audit chápe a vykonává dohled nad manažerskou 
odpovědností, týkající se finančního výkaznictví, a nad související vnitřní 
kontrolou: kontrolní procesy – cíle – výsledky.

1.3 Filozofie výkonného vedení a styl činnosti 

Filozofie a styl podpory výkonného vedení, jakož i schvalující osoby, pově-
řených schvalujících osob, hlavního účetního správce veřejného rozpočtu 
a jeho resortních subjektů za účelem dosažení účinné vnitřní kontroly 
v oblasti finančního výkaznictví.

1.4 Organizační struktura 

Organizační struktura veřejnosprávní organizace200 podporuje efektivní 
vnitřní kontroly nad finančním výkaznictvím.

1.5 Kompetence pro finanční výkaznictví

Veřejnosprávní organizace vyhrazuje kompetentním osobám finanční 
výkaznictví a související roli dohledu.

1.6 Pravomoc201 a zodpovědnost202

Vedoucím a ostatním zaměstnancům jsou přiřazeny vhodné úrovně pra-
vomocí a zodpovědností s cílem usnadnit efektivní vnitřní kontrolu nad 
finančním výkaznictvím.

1.7 Lidské zdroje

Politiky a postupy v oblasti lidských zdrojů jsou navrženy a implemen-
továny s cílem usnadnit účinnou vnitřní kontrolu v oblasti finančního 
výkaznictví.

2. Hodnocení rizik
2.1 Cíle finančního výkaznictví 

Výkonné vedení203, případně schvalující osoba v součinnosti s hlavním 
účetním správce veřejného rozpočtu, specifikuje cíle finančního výkaz-

200 Výrazem veřejnosprávní organizace se v rozumí výraz správce veřejného rozpočtu a jeho 
resortní subjekty. 

201 Authority.

202 Responsibility.

203 Rozuměj vláda nebo rada. 
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nictví s dostatečnou jasností a kritéria, která umožní identifikaci rizik pro 
spolehlivé finanční / účetní vykazování.

2.2 Rizika finančního výkaznictví 

Společnost/organizace identifikuje a analyzuje rizika pro dosažení cílů 
finančního výkaznictví, jako základ k určení, jak by měla být řízena rizika.

2.3 Riziko podvodů

Potenciál pro významné nesprávnosti, způsobené podvodem, je výslovně 
zvažován při hodnocení rizik ve vztahu k dosažení cílů finančního vý-
kaznictví.

3. Kontrolní činnosti
3.1 Integrace204 s hodnocením rizik

Činnosti jsou vyvíjeny k řešení rizik za účelem dosažení cílů finančního 
výkaznictví.

3.2 Výběr a rozvoj kontrolních činností

Kontrolní činnosti jsou vybírány a vyvíjeny s ohledem na jejich náklady 
a jejich potenciální účinnost při zmírňování rizika k dosažení cílů finanč-
ního výkaznictví.

3.3 Zásady a postupy 

Politiky týkající se spolehlivých finančních zpráv / výkazů jsou stanoveny 
a komunikovány v celé veřejnoprávní organizaci odpovídajícími postupy 
vyplývajícími z prováděcích směrnic pro řízení.

3.4 Informační technologie 

Kontroly v oblasti informačních technologií jsou případně navrženy a im-
plementovány za účelem podpory dosažení cílů finančního výkaznictví.

4. Informační a komunikační činnosti 
4.1 Informace finančního výkaznictví

Relevantní informace jsou označeny a zachyceny způsobem, který se pou-
žívá na všech úrovních veřejnosprávní organizace a distribuovány ve formě 
a časovém rámci, který podporuje dosažení cílů finančního výkaznictví. 

204 Také zcelení nebo též sjednocení.
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4.2 Informace vnitřní kontroly 

Informace, používané ke spuštění dalších kontrolních prvků205, jsou iden-
tifikovány, zachyceny a distribuovány ve formě a lhůtě, která umožní per-
sonálu plnit své vnitřní kontrolní povinnosti.

4.3 Interní komunikace

Komunikace umožňuje a podporuje porozumění a realizaci cílů vnitřní 
kontroly, procesy a individuální odpovědnost na všech úrovních organizace.

4.4 Externí komunikace 

Záležitosti, které mají vliv na dosažení cílů finančního výkaznictví, jsou 
komunikovány s externími stranami.

5. Monitorování
5.1 Průběžná a samostatná hodnocení 

Průběžná a /   nebo samostatná hodnocení umožňují managementu určit, 
zda vnitřní kontroly v oblasti finančního výkaznictví jsou k dispozici a zda 
jsou funkční.

5.2 Podávání zpráv o nedostatcích

Nedostatky, odhalené kontrolami v rámci manažerské odpovědnosti nebo 
interním auditem, jsou identifikovány a oznámeny včas, aby byly předlo-
ženy osobám odpovědným za přijetí nápravných opatření a výkonnému 
vedení / schvalující osobě a výboru pro rizika a audit, jestliže je to vhodné.

Samostatné hodnocení může provádět Nejvyšší auditní instituce206, externí 
a interní auditoři.

Závěrem lze dodat, že aby si VŘKS veřejnoprávní organizace udržel účin-
nost, pomůže kombinace průběžného monitorování a samostatného hodnocení. 
Důležitým aspektem monitorování, obdobně jako u kontrolních činností, je 
prezentace potenciální nebo skutečné chyby, nebo příležitosti k posílení tohoto 
systému, aby se zvýšila pravděpodobnost dosažení jeho hlavních cílů207. V tomto 
smyslu je vnímána chyba nebo selhávání tohoto systému jako nedostatek. 

205 Také kontrolních mechanismů nebo též kontrolních postupů.

206 V ČR je touto institucí Nejvyšší kontrolní úřad.

207 Hlavními cíli IR VŘKS veřejnoprávní organizace se rozumí legalita, ochrana veřejných 
prostředků, povinnost podávat zprávy nebo též zodpovídat se a hospodárnost, efektivnost 
a účinnost provádění činností a operací. 
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Pojem nedostatek odkazuje na okolnosti, které ohrožují schopnost veřej-
nosprávní organizace dosahovat hlavní cíle jejího VŘKS. Podávané zprávy, které 
sdělují informace o nedostatcích, odrážejí obecné pravidlo, že vedoucí zaměst-
nanci by měli dostávat informace, které ovlivňují činnost a chování ostatních 
výkonných zaměstnanců v jejich řídící působnosti, jakož i informace nezbytné 
pro dosažení specifických cílů. 

Informace, získané v průběhu provádění operací se obyčejně předávají ve-
doucímu zaměstnanci, odpovědnému za danou oblast a také alespoň jeho prv-
nímu přímému nadřízenému. Mohou však existovat alternativní komunikační 
kanály pro přenos relevantních nebo citlivých informací, jako např. informace 
o nezákonné činnosti / nesprávnostech nebo podvodné činnosti. 

7.5 SHRNUTÍ

Monitorování vnitřní kontroly by mělo zahrnovat zásady a postupy určené 
k zajištění adekvátního a včasného vyřešení kontrolních zjištění. 

Schvalující osoba, pověřené schvalující osoby a hlavní účetní správce veřej-
ného rozpočtu a jeho resortních subjektů, by měly: 

 – Včas vyhodnotit zjištění auditu nebo jiných prověrek, včetně těch, které 
poukazují na nedostatky a obsahují doporučení auditorů a dalších osob, 
které hodnotí operace veřejnoprávní organizace.

 – Určit příslušná opatření podle zjištění a doporučení.
 – Splnit ve stanovené lhůtě všechna opatření, která napraví nebo jinak 

vyřeší otázky, na které bylo upozorněno.

Proces nápravy začíná tehdy, když se výsledky auditu nebo jiné prověrky 
oznámí managementu a končí se přijetím opatření: 

 – Náprava zjištěných nedostatků.
 – Zlepšení.
 – Důkaz, že zjištění a doporučení si nevyžadují angažovanost vedoucích 

zaměstnanců.



PŘEHLED POUŽITÝCH  
ZKRATEK
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AIR VŘKS pro 
veřejný sektor 
INTOSAI

Aktualizovaný integrovaný rámec vnitřního řídícího a kontrolního 
sektoru pro veřejný sektor zpracovaný Mezinárodní organizací 
Nejvyšších auditorských institucí

AR VŘKS COSO
Aktualizovaný rámec vnitřního řízení a kontroly COSO pro organizace 
soukromého sektoru na integrovaném základě

ČR Česká republika

EU Evropská unie

EK Evropská komise

GŘ Generální ředitelství

INCOSAI Kongres Mezinárodní organizace nejvyšších auditorských institucí

IR VŘKS VS ČR
Integrovaný rámec vnitřního řídícího a kontrolního systému veřejné 
správy České republiky

INTOSAI Mezinárodní organizace Nejvyšších auditorských institucí

PIFC
Funkční model systému vnitřní finanční kontroly ve veřejném 
sektoru, vypracovaný Evropskou komisí (anglicky „Public Internal 
Financial Control“)

PV ZFK Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí ZFK

USA Spojené státy americké

VŘKS Vnitřní řídící a kontrolní systém

VS Veřejná správa, kterou se rozumí státní správa a územní samospráva

ZFK
Zákon č. 320/2001 Sb., o  finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákon. (zákon o finanční kontrole)

3 E
Začáteční písmena anglických výrazů „economy“, „efficiency“ 
a „effective“ tvoří zkratku pro „princip 3E“
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1. Vítejte ve světě PIFC
Odborná pomůcka o systému vnitřní finanční kontroly ve veřejné správě208, 
který jako funkční model na pomoc vládám členských a kandidátských států 
Evropské unie vyvinula Evropská komise pro modernizaci a reformu veřejné 
správy těchto států a jejího vnitřního regulačního / kontrolního prostředí. Tuto 
knihu pracovně přeložil a odborně upravil v roce 2008 kolektiv odborníků ve 
složení JUDr. Michaela Kotalíková a JUDr. Josef Včelák. 

2. Standardy pro vnitřní řízení a kontrolu v působnosti federální vlády USA
Diskusní veřejný návrh209 Integrovaného rámce vnitřního řízení a kontroly, 
vydaného v září 1992 Výborem sponzorských organizací210 (COSO) pro veřejný 
sektor USA, vypracovaný U.S. Government Accountability Office, pracovně 
přeložil v roce 2000 PhDr. Václav Peřich.

3. Metodologie k aplikaci mezinárodně uznávaných standardů pro integro-
vaný rámec vnitřního řídícího a kontrolního systému veřejné správy
Pracovní pomůcku na pomoc vedoucím zaměstnancům v orgánech veřejné 
správy České republiky vypracoval v roce 2005 JUDr. Josef Včelák. 

4. Manuál interního auditu – sektor auditu a hodnocení služeb auditorského 
a ujišťovacího charakteru odvětví pro indiánské a severské záležitosti Kanady, 
verze 1 – 25.dubna 2008211.

5. Model, kterým se provádí způsob hodnocení Vnitřní finanční kontroly 
János Ivanyos, Memolux s.r.o., Maďarský institut IIA.

6. Valné shromáždění Rezoluce A/66/209 Podpora efektivity, zodpověd-
nosti, účelnosti a transparentnosti veřejné správy posílením nejvyšších 
auditních institucí.

208 PIFC je zkratkou anglického překladu výrazu „systém vnitřní finanční kontroly ve veřejné 
správě“, který zní „Public Internal Financial Control“. 

209 exposure draft.

210 Committee of Sponsoring Organizations Treadway Commission.

211 Internal Audit, vision 1.0, Audit and Evaluation sector audit and assurance services branch 
india nand northern affairs Canada, april 25, 2008. 
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Základní právo na dobrou veřejnou správu je definováno v Doporučení 
Rec(2007)7 o dobré veřejné správě „good governance“, přijaté dne 20. 6. 2007. 
Důraz je kladen na kontrolu kvality a efektivnosti výkonu veřejné správy, které 
jsou dále rozvedeny do devíti zásad dobré veřejné správy:

ZÁKONNOST (čl. 2)
Orgány veřejné správy 

 – jsou povinny konat a postupovat v souladu s právem, mají dodržovat 
zákony, mezinárodní právo a obecné zásady, které řídí jejich organizaci, 
fungování a činnosti.

 – nemají vydávat svévolná opatření, oproti tomu mají konat v souladu 
s pravidly, jež definují jejich pravomoci a postupy – je zakázána svévole, 
a to i při využití správního uvážení.

 – vykonávají své pravomoci pouze tehdy, když k tomu jsou zákonem opráv-
něny, a pouze za tím účelem, pro který jim tato pravomoc byla svěřena.

ROVNOPRÁVNOST (čl. 3)
Orgány veřejné správy jsou povinny konat v souladu s touto zásadou, kterou 
naplňují tím, že jednají se soukromými osobami, které jsou ve stejné situaci, 
stejným způsobem. Nerozlišují přitom mezi soukromými osobami podle pohlaví, 
národnosti, vyznání či přesvědčení. Rozdíly v přístupu možné jsou, ale musí 
být objektivně ospravedlněny.

  
NESTRANOST (čl. 4) 
Orgány veřejné správy 

 – mají konat objektivně a nezaujatě, pouze s ohledem na příslušnou zá-
ležitost.

 – mají zajistit, aby jednotliví veřejní činitelé vykonávali své povinnosti 
nestranně, bez ohledu na jejich vlastní osobní přesvědčení a zájmy.

  
PROPORCIONALITA (čl. 5)
Opatření, která ovlivňují práva nebo zájmy soukromých osob, mají být zavá-
děna jen tam, kde je to nutné, a to pouze v rozsahu požadovaném k dosažení 
žádoucího cíle. 
Přijatá opatření nesmějí být nepřiměřená.
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PRÁVNÍ JISTOTA (čl. 6)
Nesmějí se provádět retroaktivní opatření, s výjimkou právně ospravedlněných 
okolností. Veřejné orgány nemají ovlivňovat nezadatelná práva nebo konečné 
právní situace, ledaže to vyžaduje veřejný zájem. 
Tam, kde jsou zaváděny nové povinnosti, může být nezbytné zavést dočasná 
opatření či umožnit přiměřenou lhůtu k tomu, aby takové povinnosti vstoupily 
v platnost.

  
ČASOVÁ PŘIMĚŘENOST (čl. 7)
Orgány veřejné správy konají a plní své povinnosti v přiměřené časové lhůtě.

  
PARTICIPACE (čl. 8)
Pokud nemusí být daná činnost prováděna neodkladně, poskytnou orgány ve-
řejné správy soukromým osobám příležitost, a to vhodnými prostředky, k účasti 
na přípravě a zavádění správních rozhodnutí, jež ovlivňují jejich práva či zájmy.

  
ÚCTA K SOUKROMÍ (čl. 9)
Orgány veřejné správy mají úctu k soukromí, a to zejména při zpracovávání 
osobních dat. Pokud při tom používají elektronické prostředky, musí zajistit 
veškerá nezbytná opatření k zabezpečení soukromí.

  
TRANSPARENTNOST (čl. 10)
Orgány veřejné orgány mají zajistit, aby soukromé osoby byly vhodnými pro-
středky informovány o jejich činnostech a rozhodnutích, což může zahrnovat 
zveřejnění oficiálních dokumentů, přičemž jsou současně respektována pravidla 
týkající se ochrany osobních údajů a tajemství chráněných zákonem. 
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Každý člen má v organizaci veřejné správy, tj. u správce veřejného rozpočtu, 
případně v resortním subjektu (dále jen „organizace VS“) určitou odpovědnost 
za vnitřní kontrolu.

Vrcholové vedení
Je přímo odpovědné za všechny činnosti organizace veřejné správy, včetně 

návrhu, zavedení, dohledu a správného fungování, udržení a dokumentování 
jejího integrovaného rámce vnitřního kontrolního systému (dále jen „IR VŘKS 
organizace VS“). Jejich kompetence jsou různé v závislosti na jejich pozici v or-
ganizaci VS. Struktura vrcholového vedení může obsahovat výbory nebo komise, 
které mají různé úkoly a složení a pracují na základě různých právních předpisů.

Interní auditoři
Prověřují a přispívají k účinnosti IR VŘKS organizace VS prostřednictvím 

hodnocení a doporučení, a proto v efektivním VŘKS hrají důležitou roli. Nemají 
však vedoucími zaměstnanci stanovenou odpovědnost za vytvoření, zavede-
ní, udržení a dokumentování IR VŘKS organizace VS. Předkládají informace 
o funkčnosti IR VŘKS organizace VS se zaměřením na hodnocení formy a fun-
gování tohoto systému. Sdělují informace o silných i slabých stránkách IR VŘKS 
organizace VS a dávají doporučení na jeho zlepšení. Musí být však zaručena 
jejich nezávislost a objektivita.

I když interní auditoři mohou být významným poradním zdrojem pro IR 
VŘKS organizace VS, nemohou tento systém nahrazovat.

Aby byl interní audit efektivní, musí být zaměstnanci útvaru interního auditu 
nezávislí na vedoucích zaměstnancích organizace VS (dále také jen „manage-
ment“ nebo také „manažer“ či „manažeři“), pracovat objektivním, korektním 
a čestným způsobem a podávat zprávy přímo vrcholovému vedení212 organizace 
VS. Tato pravidla umožňují interním auditorům předkládat nezaujaté názory 
hodnocení IR VŘKS organizace VS a objektivně předkládat návrhy na nápravu 
zjištěných nedostatků. K odborné pomoci by měli interní auditoři používat 
Rámec odborné praxe mezinárodního Institutu interních auditorů213, včetně 
Definice, Etického kodexu, Standardů a Doporučení pro praxi. Navíc by se in-
terní auditoři měli řídit Etickým kodexem INTOSAI.

Kromě monitorování VŘKS organizace VS, mohou zaměstnanci interního 
auditu přispět k účinnosti snah externího auditu a to tím, že poskytnou přímou 
pomoc externímu auditu. Povaha, rozsah nebo načasování postupů externího 

212 Také nejvyšší úroveň vedení v organizaci VS.

213 Professional Practices Framework, zkratka PPF.
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auditu se mohou upravit, pokud se externí auditor může spolehnout na práci 
interního auditu.

Zaměstnanci
Také přispívají k účinnosti IR VŘKS organizace VS. Vnitřní kontrola je přímou 

nebo nepřímou součástí práce každého zaměstnance. Každý zaměstnanec má 
svou roli při provádění vnitřní kontroly a měl by být odpovědný za oznamování 
problémů při operacích, nesouladu s kodexem chování nebo porušení zásad.

Třetí strany
Ve VŘKS organizace VS214 hrají důležitou roli i třetí strany. Mohou přispět 

k dosažení cílů organizace VS nebo mohou poskytnout informace, které jsou 
pro efektivní vnitřní kontrolu užitečné. Nejsou však zodpovědní za vytvoření, 
zavedení, řádné fungování, udržení a dokumentování VŘKS organizace VS.

Nejvyšší auditní instituce, v České republice NKÚ (dále jen „NKÚ“)
NKÚ podporuje vytvoření účinného VŘKS organizace VS a v rámci nich 

i silných útvarů215 interního auditu tam, kde je to potřebné. Tyto útvary vy-
tvářejí důležitý prvek VŘKS organizací VS tím, že poskytují způsoby zlepšení 
fungování organizace.

V některých státech však mají útvary interního auditu nedostatečnou ne-
závislost, jsou slabé nebo dokonce neexistují. V takových případech v České 
republice by NKÚ měl nabídnout svou pomoc a podporu při jejich vytváření 
a rozvíjení a napomoci k nezávislosti činnosti interního auditu. Tato pomoc by 
mohla zahrnovat dočasné přeložení nebo zapůjčení zaměstnanců, provádění 
přednášek, poskytnutí podpůrných materiálů a rozvíjení metodiky a pracovních 
programů. Taková mimořádná opatření k nápravě by neměla ohrozit nezávislost 
NKÚ nebo externího auditora.

Hodnocení IR VŘKS organizace VS je důležité pro ověření souladu a ověření 
finančními audity a audity výkonu ze strany NKÚ. NKÚ by měl oznámit svá 
zjištění a doporučení příslušným vrcholovému vedení organizace VS.

NKÚ potřebují také rozvíjet dobré pracovní vztahy s útvary interního auditu, 
aby si mohli navzájem vyměňovat zkušenosti a poznatky a doplňovat svou práci. 
I zahrnutí zjištění interního auditu a uznání jejich přínosu do zprávy externího 
auditu může tento vztah posilnit. NKÚ by měl rozvíjet postupy hodnocení práce 
útvarů interního auditu organizací VS, aby mohly určit, do jaké míry se na ně lze 

214 Také v procesu vnitřní kontroly.

215 Také jednotek.
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spolehnout. Silný útvar interního auditu může zredukovat práci NKÚ a zabránit 
zbytečné duplicitě práce. NKÚ by si měl zajistit přístup ke zprávám interního 
auditu, související pracovní dokumentaci a informacím o vyřešení auditu.

NKÚ by měl sehrávat vedoucí úlohu pro zbytek veřejného sektoru vytvoře-
ním vlastního rámce svého IR VŘKS způsobem, který je v souladu s principy 
stanovenými v těchto pokynech.

Externí auditoři
V některých státech jsou prověřeny auditem organizace soukromého sekto-

ru. V takovém případě by měly poskytovat rady a doporučení ohledně IR VŘKS 
organizací VS.

Nejen NKÚ, ale i externí auditoři hrají důležitou roli při dosahování cílů 
vnitřní kontroly, zejména splnění povinnosti „zodpovídat se“ a ochrany zdrojů. 
Je to proto, že externí audity finančních správ jsou součástí povinnosti „zod-
povídat se“ a řádné správy a řízení organizací VS. Externí audity jsou spolu 
s nefinančními informacemi stále základním mechanismem, který organizace 
VS používají na prověřování svého hospodaření a výkonu.

Hodnocení VŘKS organizace VS auditorem zahrnuje:
 – určení významnosti a citlivosti rizika, pro které se kontroly hodnotí,
 – hodnocení náchylnosti k nesprávnému použití (zneužití) veřejných pro-

středků216, nenaplnění cílů, pokud jde o etiku, hospodárnost, účinnost 
a efektivnost, nebo nesplnění povinnosti „zodpovídat se“ a nesouladu 
s právními předpisy,

 – identifikace relevantních kontrol a jejich pochopení,
 – určování toho, co je již známo s ohledem na dosažení účinnosti kontrol,
 – posouzení přiměřenosti formátu (formy) kontroly,
 – podávání zpráv o hodnocení vnitřní kontroly217 a projednání potřebných 

opatření k nápravě.

Zákonodárci
Mají vztahy s organizacemi VS, příjemci, dodavateli, atd. a poskytují informa-

ce, které se týkají plnění jejích cílů. IR VŘKS organizací VS je v prvé řadě ovliv-
ňován vnitřními uživateli, včetně managementu, interních auditorů a ostat-
ních zaměstnanců. IR VŘKS organizace VS však ovlivňuje i jednání externích 
uživatelů. A naopak akce externích aktérů mají rovněž IR VŘKS organizací VS.

216 Také veřejných zdrojů, jimiž organizace VS disponuje 

217 Také IR VŘKS organizace VS.
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Centrum of Excellence for Good Governance je nezávislým a nestranickým think 
tankem, který se zaměřuje na výzkum, vzdělávání a policy advocacy v oblasti dobré 
praxe při utváření a správě věcí veřejných v duchu demokratického právního státu.

Spolupracujeme s experty z praxe, kteří získali své odborné znalosti jak v České 
republice, tak v zahraničí. Vytváříme most mezi českým kontextem a zkušenostmi 
z mezinárodních institucí, které upravujeme pro potřeby české veřejné správy.

Máme vlastní řešení reformy veřejné správy ve všech jejích klíčových oblastech: 
novely zákona o státní službě, zákona o vnitřním řídícím a kontrolním systému 
veřejné správy a norem navazujících. Píšeme odborné studie a vystupujeme jako 
think tank v celoplošných médiích. Vyjadřujeme se jako nezávislá odborníci k ak-
tuálnímu dění ve veřejné správě a podílíme se v odborných skupinách na psaní 
nových zákonů.

Spolupracujeme s Evropskou komisí, Evropských účetním dvorem a OECD.

Čemu se věnujeme? Co můžeme udělat pro Vás?

• Reformě veřejné správy
• Finančnímu řízení a auditu  

ve veřejné správě
• Personálnímu řízení, auditu 

a vzdělávání ve veřejné správě

• Vypracovat koncepční, právní, metodic-
ké, poradenské nebo PR materiály pro 
oblast veřejné správy, financí a perso-
nalistiky.

• Provést samostatné audity, vzdělávat 
a konzultovat.

info@good-governance.cz
www.good-governance.cz
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