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 I. Předmluva 

Žijeme v období, ve kterém je vyvíjen ze všech úrovní Evropy značný tlak na veřejné finance.  

Více než kdy jindy se očekává od orgánů veřejné moci, že zajistí, aby společné veřejné zdroje byly 
vynakládány efektivně a zaměřeny na podstatné věci1. 

V období, kdy řízení a kontrola veřejného financování2 jsou v centru národní a mezinárodní pozornosti a pod 
dohledem, je důležité, aby členské státy diskutovaly a sdílely zkušenosti o tom, jak  by přiměřené kontroly  
a kontrolní systémy mohly přispět k řádné správě věcí veřejných a transparentnosti. 

Proto s velkým potěšením mohu představit přehled vnitřních řídících a kontrolních systémů, které v současné 
době uplatňují členské státy EU ve veřejném sektoru. Tento přehled vypracovalo Generální ředitelství pro 
rozpočet Evropské komise. Jde o první komplexní a srovnávací přehled systémů vnitřní kontroly veřejného 
sektoru, které na základě 27 národních příspěvků uplatňují členské státy EU. 

Uvedený přehled vychází z diskusí, které proběhly na konferenci o vnitřní finanční kontrole ve veřejném 
sektoru, uspořádané Komisí v září 2009. Na této konferenci byla Komise vyzvána, aby připravila celoevropský 
snímek osvědčených postupů k zavedení řádného finančního řízení jako nedílné součásti řádné správy věcí 
veřejných v oblasti řízení a kontroly národních rozpočtových prostředků – tzn. veřejných příjmů a veřejných 
výdajů. Údaje analyzovala SIGMA3. Výsledky této analýzy jsou prezentovány v této knize. 

Individuální příspěvky členských států se zaměřují nejen na jejich minulé a současné vnitřní kontrolní systémy 
ve veřejném sektoru, ale zahrnují také informace o budoucích směrech, které jejich systémy pravděpodobně 
učiní. Není překvapující, že dva hlavní prvky vnitřní kontroly, tj. manažerská odpovědnost a nezávislý interní 
audit, jsou na seznamu témat, jež mají být nadále zlepšována nebo dále rozvíjena. 

Doufám, že soubor postupů a znalostí, které jsou obsaženy v této knize, budou využity při dalších "peer-to-
peer" – vzájemných jednáních mezi odborníky členských států a pomůže jim v úsilí o nejlepší řešení 
společných problémů. Konference o veřejné vnitřní kontrole v únoru 2012, pořádané Evropskou komisí by 
měla poskytnout velmi dobrý začátek takových konzultací. Tyto konzultace by mohly nakonec směřovat 
k vytváření více strukturované platformy pro členské státy, která by umožnila projednávat a sdílet zkušenosti 
v úsilí o zlepšování správy věcí veřejných. Člen é státy EU se mohou spolehnout na aktivní podporu Komise, 
pokud jde o koordinaci a usnadnění takového úsilí. 

Na závěr, bych především rád vyjádřil své uznání všem zúčastněným za poskytnutí podkladů k vytvoření 
tohoto přehledu. Chtěl bych také vyjádřit naději, že tento přehled se stane katalyzátorem ke zvýšení celkové 
kvality vnitřních řídících a kontrolních systémů veřejného sektoru, a tím i veřejných služeb v Evropě, neboť 
v konečném důsledku má poplatník EU na takové veřejné služby nárok. 

 

Janusz Lewandovski, 
Komisař pro finanční plánování a rozpočet 

v. r. 

 

 

 

                                                           
1 Též „podstané záležitosti“. 

2 Též „veřejných financí“. 

3 Společná iniciativa Komise a OECD, financovaná převážně z prostředků EU. 

Tento sborník připravili Ing. Lukáš Wagenknecht, Ing. Lukáš Pečeňa, CIA, CGAP a JUDr. Josef Včelák 
na základě publikace Evropské komise s názvem „Compendium of the public internal kontrol systems in 
the EU Member States 2012“. Laskavé dovolení k pracovnímu překladu uvedené publikace do českého 
jazyka jmenovaným odborníkům udělil Robert Gielisse, CIA, CGAP, Principal Adviser, Head of PIC / 
PIFC Task Force DG Budget, European Commission. 

  

 

. 
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 II. Úvod  

Tento sborník obsahuje strukturovaný přehled o různých vnitřních kontrolních mechanismech ve veřejném 
sektoru (PIC)4 , tzn. o systémech vnitřního řízení a kontroly, uplatňovaných v současné době ze strany 
každého z 27 členských států EU. Jedná se o systémy používané převážně při výkonu správy a řízení 
národních veřejných prostředků, a to jak veřejných příjmů, tak i veřejných výdajů, spíše než při výkonu správy 
a řízení evropských fondů5.  

Je to poprvé, co byl takový komplexní sborník vypracován. Vychází z národních příspěvků (především 
ministerstev financí a státních pokladen). Tyto příspěvky nejsou omezeny jen na současnou situaci. Většina 
členských států poskytla také cenné informace o jejich možném budoucím vývoji. 

Sborník je zaměřen primárně na zdroje informací pro diskuzi mezi těmi institucemi, které jsou odpovědné za 
rozvoj vnitrostátních systémů vnitřní kontroly, přičemž není rozhodné, zda jsou v odpovědnosti vlád v rámci 
Evropské unie či mimo ni (např. kandidátské země, potenciální kandidátské země a jiné evropské země, 
spadající do politiky sousedství). Avšak i jiné osoby mohou mít také zájem o uvedenou oblast, např. nejvyšší 
auditorské instituce, akademické kruhy, jakož i všichni ti, kteří mají profesionální zájem na tom, aby byly 
v dispozici aktuální informace o nejnovějším vývoji v oblasti řádné správy veřejných záležitostí v členských 
státech EU. 

Jak se myšlenka na sestavení sborníku objevila 

Rozhodnutí, aby byl vypracován komplexní sborník systémů PIC v členských státech EU bylo přijato v září 
2009 během konference PIFC, pořádané Evropskou komisí (GŘ pro rozpočet). Tato konference se věnovala 
zhodnocení zavádění PIFC  před a po přistoupení států EU – 12. Tato konference byla významnou příležitostí 
dát dohromady nejen státy EU – 12 se státy EU – 15, ale také ty (potenciální) kandidátské země, jejichž 
vnitřní řídící a kontrolní systémy jsou v současnosti v procesu re-engineeringu v souladu s modelem PIFC. 
Většina delegátů – zástupců centrálních harmonizačních jednotek členských států (nebo podobných 
organizací), či nejvyšších auditních institucí – ocenila možnost, která byla poskytnuta ke sdílení zkušeností a 
osvědčených postupů vnitřní kontroly s ostatními členskými státy, a vyjádřila velký zájem na pokračování této 
iniciativy. Všechny členské státy podpořily myšlenku dobrovolného sdílení informací o stávajících 
vnitrostátních systémech PIC, aby mohla být zmapována současná šíře vnitřní kontroly ve veřejném sektoru 
v EU a hlavně zkoordinováno sdílení osvědčených postupů mezi kolegy. 

Sborník jako nástroj 

Většina delegací podpořila vytvoření profesionální "peer-to-peer" platformy pro výměnu názorů na otázky PIC 
v EU, která podporuje odbornou diskusi za účelem identifikace a funkčních východisek k řešení společných 
problémů. V tomto rámci Sborník, který představuje snímek všech aktuálních systémů PIC, působících v 
členských státech EU. 

Generální ředitelství pro rozpočet (GŘ pro rozpočet) vyjadřuje uspokojení nad tím, že si od členských států 
EU tyto příspěvky vyžádalo.  

                                                           
4Zkratka PIC anglického výrazu Public Internal Control, je zde použitá jako společný název pro všechny systémy vnitřního 
řízení a kontroly používané na všech úrovních organizace veřejné správy členských států EU. Koncept PIFC (angl. Public 
Internal Financial Control) je moderním modelem pro systémy vnitřního řízení a kontroly ve veřejné správě v souladu s 
mezinárodními standardy (INTOSAI a IIA IPPF)a evropskou dobrou praxí. Evropská komise využívá tento model s cílem 
v případě potřeby poskytnout členským a kandidátským zemím Evropské unie vodítko pro re-engineering systému vnitřního 
řízení a kontroly v oblasti správy a řízení peněžních prostředků při hospodaření s veřejnými prostředky.   

5 Pro členské státy s federální strukturou může tento model pokrývat jen působnost centrální / federální vlády. 
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Členské státy při vypracování svých příspěvků postupovaly podle šablony 6 , jejímž autorem je GŘ pro 
rozpočet, které při její přípravě vycházelo z historie svého systému PIC, resp. jeho hlavních prvků, a to 
manažerské odpovědnosti, funkčně nezávislého interního auditu, centrální harmonizace obou těchto 
uvedených prvků a prostředí PIC (externí audit prováděný nejvyššími auditními institucemi, parlamentní 
kontrola, režim finanční inspekce), jakož i z odhadu budoucích trendů a očekávaných reforem. Průzkum byl 
zahájen koncem prosince 2010 a ukončen během šesti měsíců ve všech 27 členských státech. Z důvodu, že 
některé členské státy své příspěvky principiálně pozměnily, zůstávají odpovědné za jejich obsah. 

Přehled odstartoval další analýzu a diskusi mezi kolegy 

GŘ pro rozpočet za laskavé podpory GŘ pro rozšíření a GŘ pro rozvoj a spolupráci, a v dohodě se SIGMA 
OECD (která je dobře známá svými zkušenostmi v oblasti veřejné správy a reformy řízení veřejných financí) 
vytvořilo v roce 2011 přehled příspěvků členských států EU. Tento přehled poskytl Komisi (a členským 
státům) podklad pro důkladnou přípravu diskuse na konferenci PIC, pořádané GŘ pro rozpočet a konané dne 
27. a 28. února 2012 v Bruselu. Analytický přehled, vypracovaný SIGMA, je uveden v tomto sborníku.   

GŘ pro rozpočet velice oceňuje úsilí, které vyvinuly všechny členské státy EU při vytváření tohoto Sborníku, a 
stejně tak oceňuje vynikající spolupráci se všemi zúčastněnými stranami v procesu sestavování tohoto 
Sborníku. 

  

                                                           
6 PřílohaI: Doporučená struktura pro národní příspěvky. 
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 III. Analýza sborníku   

1. Úvod 7 

Tento Sborník s 27 příspěvky členských států EU, je první ucelená kolekce popisů vnitřních řídících a 
kontrolních systémů ve veřejné správě (PIC) členských států EU. Popisuje, jak je systém PIC 
organizován a jak by měl fungovat v každém členském státě EU. "Snímek" o situaci, popsané v tomto 
Sborníku, byl pořízen na jaře 2011. Všechny zúčastněné subjekty, především ti, kteří tyto systémy 
praktikují, hledají východiska při řešení problémů v oblasti vnitřní kontroly ve veřejném sektoru. Tento 
Sborník je určen především k tomu, aby jim umožnil studovat řešení, které zvolily jiné členské státy EU. 
Sborník s popisem systémů PIC může být také užitečný pro každého, kdo se zajímá o způsob, jakým 
jsou veřejné zdroje – národní, evropské či jiné veřejné výdaje, veřejné příjmy nebo veřejný majetek a 
veřejné závazky – řízeny a spravovány za účelem zajištění jejich řádného použití pro určené účely.  

Některé příspěvky pro Sborník podrobně popisují, jak a proč členské státy navrhly kontroly a audity. 
Tento popis obsahuje údaje o používaných standardech (mezinárodních či národních), pravidlech a 
postupech pro podávání zpráv. Ostatní příspěvky kladou větší důraz na vysvětlení celkového kontextu, 
ve kterém se kontrolní a auditní systémy vyvinuly a pokračují nadále ve svém rozvoji. V některých 
příspěvcích o systému PIC jsou začleněny inovativní nápady pro řešení společných a známých 
problémů. Nicméně je nesporným přínosem, že příspěvky odrážejí mnohaleté seriózní úvahy a 
zkušenosti z tvrdé práce v této oblasti. 

Tento Sborník je prvním pokusem o zdůraznění podobnosti a rozdílů systémů PIC, jakož i důvodů o 
způsobech rozvíjení těchto systémů, přičemž členské státy uvádějí i příklady, jak se tyto systémy PIC 
především během posledního desetiletí vyvinuly. Některé příspěvky zdůrazňují hlediska dalšího 
budoucího vývoje těchto systémů. Sborník není vyčerpávající a je založen na příspěvcích poskytnutých 
jednotlivými členskými státy. Je třeba zdůraznit, že tyto příspěvky však mohou používat stejná slova a 
terminologii pro různé pojmy. Proto řešení problémů, vyplývajících z této skutečnosti, bude vyžadovat 
mnohem hlubší analýzy jednotlivých konceptů, než bylo možno dosáhnout během tohoto prvního 
cvičení. Tento sborník je proto vnímán pouze jako výchozí bod a další odborná práce bude zapotřebí 
především k objasnění otázek ovlivňujících vývoj jednotlivých systémů PIC. 

2. Základní vývoj PIC v posledních 10 až 15 letech  

Reforma veřejné správy – nebo některého jejího hlediska – je již několik let na pořadu jednání mnoha 
členských států EU. Zatímco reformy v oblasti s obecnějším výrazem „Nová veřejná správa / nové řízení 
věcí veřejných“ (dále jen „obecná reforma“) probíhaly více intenzivně v roce 1990, je zajímavé 
poznamenat, že reformy v oblasti systémů PIC se začaly prosazovat teprve od roku 2000.  Pozdější 
reformy v oblasti systémů PIC se dají vysvětlit objektivní potřebou nejprve upravit obecnou reformu 
veřejné správy. A mohou také souviset s trendy, jako je uznání nezbytné potřeby řízení rizik. V tomto 
období se systém PIC rozvinul do široce používané, integrální a nezbytné součásti ve většině systémů 
správy věcí veřejných v Evropě.   

Odůvodnění reforem 

Zásadní význam pro přistoupení k EU měl způsob, jakým 12 nových členských států (EU – 12) provede 
obecnou reformu svých veřejných správ a zvláště pak reformu jejich systémů PIC. To současně ovlivnilo 
řešení systém PIC v zemích, které se staly členskými státy EU v polovině 1990 let (Rakousko, Finsko a 
Švédsko) 8 . Zdálo se, že následně po svém přistoupení považují tyto státy za nejvýznamnější cíl 
rozvinout své úsilí o lepší výkonnost a výsledky.   

                                                           
7Tento dokument vytvořila SIGMA (Podpora pro zlepšování správy a řízení) s finanční pomocí Evropské unie. Názory 
vyjádřené v tomto dokumentu by neměly být vnímány v žádném případě jako oficiální stanovisko EU a nemusí nutně odrážet 
názory OECD a jeho členských států nebo zvýhodněných přijímajících zemí, které se účastní programu SIGMA. SIGMA je 
společná iniciativa OECD a Evropské unie, financovaná převážně z prostředků EU. 

8 publikace 4, 19, 20 a 32 SIGMA/OECD 1996-2001. 
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Tento cíl byl pro EU – 15 také jeden z hlavních motivů, který uznává, že je třeba dnes přizpůsobit 
veřejný sektor k rychlému poskytování požadovaných služeb, které v budoucnu budou očekávány, a 
v této době se současně snažit9, aby bylo zabráněno vzkvétajícím rozpočtovým schodkům (viz příspěvky 
Belgie, Dánska, Francie a Portugalska)10. 

Existují též země, ve kterých byly reformy zaměřeny na navrácení působnosti či na decentralizaci 
ústředních orgánů státní moci (viz příspěvky Itálie a Španělska). V jiných zemích byly reformy částečně 
založeny na názoru, že některé služby, dodávané v současné době veřejnými organizacemi, by byly 
účinnější a efektivnější, kdyby byly dodávané neveřejnými nebo částečně konkurenčními organizacemi 
(viz příspěvky Švédska a Spojeného království). 

Základní vývoj PIC 

Reformy, které proběhly v posledních 15 letech – a v některých zemích i déle – přinesly ve veřejné 
správě většiny 27 zemí zásadní změny (viz odkazy v příspěvcích obvykle na kontrolní prostředí).  

Ve španělském příspěvku se uvádí, že „kontroly hospodářské a finanční činnosti ve veřejném 
sektoru nemohou být oddělovány od měnící se situace, v níž se uskutečňují“. V důsledku toho byly 
provedeny mnohé změny v organizování a fungování systému PIC. 

Nejvýraznější vývoj hlavních prvků PIC11  v Evropě, který je důsledkem rostoucí pozornosti k cílům a 
řízení výkonnosti, tj. k řízení rizika jako celku, včetně odpovědnosti, kvality služeb a efektivity nákladů, 
současně vede k širokému zavedení 

  mezinárodních nebo národních standardů,  

  jasně vymezených právních zásad a jasnějších mandátů pro kontrolu, interní audit a finanční inspekci, pokud 
je v právu zakotvena.  

Funkční nezávislost interních auditorů se zvýšila. Pokud jde o program auditu, více se rozvinulo jeho 
zaměření na hospodárnost, efektivnost a účinnost, na poskytování informací a na zajištění systémových 
operací. Zvýšil se požadavek na podávání zpráv, a to především pokud jde o specifické znalosti a 
kompetence úředníků, zodpovědných za finanční řízení a audit. 

Samozřejmě, že vnitřní kontrola ve veřejném sektoru vždy v každé zemi existovala v té či oné podobě. 
Nicméně, byla v poměrně krátké době (v průběhu posledních 10 až 15 let) po celé Evropě 
modernizována. V průběhu tohoto období se vyvinula jako obecně známý koncept, který je široce 
používán. Systém PIC se stal nedílnou a důležitou součástí moderního systému správy veřejných 
záležitostí. Osoby, které praktikují v rámci systémů finančního řízení a kontroly, včetně interního auditu, 
se staly nebo se stávají profesionální kategorií zaměstnanců s formální kvalifikací a se speciálními 
dlouhodobými vzdělávacími programy, které jsou někdy poskytovány institucemi vně veřejného sektoru. 

Nicméně, je nutno opět zdůraznit, že existuje mnoho rozdílů mezi jednotlivými i sousedními zeměmi, 
pokud se jedná o to "proč, kdy a jak" jsou reformy ve veřejném sektoru a v systémech PIC prováděny. 

3. Specifické součásti PIC 

3.1 Vnitřní kontrolní prostředí 

Systémy PIC se stát od státu odlišují, neboť se musí vejít do příslušných celkových správních 
opatření každého ze zúčastněných ústavních subjektů – vlády, parlamentu a nejvyšší auditní 
instituce – stejně tak jako do odpovědnosti za ujednání (režim), které existuje mezi těmito subjekty. 
Rozhodujícím faktorem pro opatření v rámci vnitřní vládní odpovědnosti je také obsah odpovědnosti 
těch, kteří odpovídají za plnění (provádění) veřejných úkolů. Zde lze rozlišit mezi právní 
zodpovědnosti za dodržování pravidel a předpisů a manažerskou odpovědnosti za využívání 
veřejných prostředků k dosažení cílů. Rovněž musí být brán do úvahy režim rozpočtování a účtování. 

                                                           
9 Též „usilovat o“. 

10 Odkazy na země nemusí nutně znamenat, že neexistují žádné jiné země, které by spadaly do stejné kategorie. 

11
 Kontroly v manažerské odpovědnosti, nezávislý audit a centrální harmonizace obou uvedených hlavních prvků. 
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Ujednání o (režim) odpovědnosti 

Každý z příspěvků členských států EU uvádí popis systému PIC v rámci celkového režimu správy 
země, vysvětluje důvody konkrétního vývoje, jakož i příčiny a důsledky řešení, které charakterizují 
tento systém. 

Příspěvky se vztahují především k organizaci, řízení a odpovědnost uspořádání výkonné moci. 
Avšak také připomínají souvislost s úlohou ostatních ústavních subjektů. Pokud jde o parlament, 
jehož hlavní úlohou je přijímání právních předpisů, je v neposlední řadě přijetí rozpočtu, sledování 
jeho provádění a braní vlády k odpovědnosti. Úlohou Nejvyšší auditorské instituce (SAI) je podávat 
zprávy Parlamentu o posouzení spolehlivosti a úplnosti finančních a nefinančních informací 
poskytovaných vládou. Do určité míry se bere též do úvahy regionální a místní samospráva, ačkoliv 
se Sborník zaměřuje na úroveň centrální vlády. 

Převádění a decentralizace politické a správní pravomoci, včetně existence autonomních vrstev  
(na centrální, regionální a místní úrovni) či použití nejrůznějších typů organizací (polo - veřejných, 
soukromých) pro zajišťování veřejných služeb a spravování poplatků / daní či toků z rozpočtových 
fondů a stanovení podmínek pro způsob, jakým jsou systémy PIC navrženy, a kým.     

I když se mohou obecné směry při současném základním demokratickém uspořádání všech 
členských států EU rozlišovat, způsob, jakým jsou vlády ústavně organizovány, se stát od státu 
výrazně liší. Tyto rozdíly se týkají organizace správy a odpovědnosti vlády vůči parlamentu, ale též 
procesů rozpočtování a účetních systémů, které byly vyvinuty s ohledem na specifickou situaci  
a potřeby jednotlivých zemí. Problematika, týkající se manažerů, kteří plní veřejné úkoly, včetně 
toho, za co jsou přesně zodpovědní, nebyla v jednotlivých zemích dosud řešena obdobným 
způsobem. Nicméně, všechny tyto otázky mají značný vliv na způsob, jakým je systém PIC chápán  
a organizován.  

Většina zemí popisuje, že jejich veřejné správy jsou organizovány monokratickým a hierarchickým 
způsobem a vykonávají svou činnost na základě zásady legality. Obecně je administrativa 
organizována podle ministerských pravidel, ministerských portfolií či odvětví, kdy vedení ministerstva 
má celkovou odpovědnost za odvětví v jeho působnosti, a to včetně podřízených organizací. Linioví 
ministři jsou politicky odpovědní vládě a parlamentu, pokud jde o rozhodování, týkající se jejich 
odvětví.  

Některé země kromě toho vytvořily agentury, které fungují v rámci politické odpovědnosti příslušné 
linie ministra. Například Nizozemsko zřídilo 40 interních agentur pro výkon politik a provozní řízení 
aktivit v rámci celé politické odpovědnosti příslušného ministra, se stovkami právními předpisy 
založených „běžných obchodních agentur“ v omezené politické odpovědnosti ministra.  Švédsko je 
jedinou výjimkou z ministerského pravidla, kdy ministerstva nemají podřízenu administrativu 
(správu). Každodenní administrativní práci vykonávají ve Švédsku centrální agentury, které fungují 
nezávisle na ministerstvech, a vedoucí těchto agentur jsou přímo odpovědní vládě.     

Ve většině zemí politický představitel v čele ministerstva má politickou odpovědnost za odvětví 
v působnosti tohoto ministerstva, a současně je také odpovědný vládě a parlamentu za zajištění 
výkonu rozhodnutí, včetně finančního řízení, tj. za rozhodování a někdy též za výsledky. V několika 
zemích existuje jasná hranice mezi politickým a výkonným představitelem veřejného subjektu. 
Například na Maltě stálí tajemníci a v poslední době v Maďarsku státní tajemníci pro administrativu 
jsou odpovědní za rozhodování vedoucích zaměstnanců. Ve Francii vedoucí programu integrují 
politickou a řídící zodpovědnost autority ministra pro příslušné programy, které jsou jim uloženy. 
Zatímco v Itálii a ve Španělsku dostaly politické řídící orgány úkol definovat sledované cíle, řídící 
administrativní pracovníci jsou odpovědní za základní organizaci úřadů a za celkové počty 
zaměstnanců. V Irsku a ve Spojeném království je nejvyšším státním úředníkem obvykle účetní, 
který je dokonce přímo odpovědný parlamentu. 
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Odpovědnost veřejných manažerů 

Všechny příspěvky popisují ujednání12 o přenesení13 funkčního a finančního rozhodování v rámci 
veřejných subjektů, jehož cílem je zajistit, aby vedoucím pracovníkům byla zajištěna podpora  
v celém spektru jejich povinností. Tato delegace rozhodování zahrnuje zřízení jednotek 14 , 
odpovědných za přípravu rozpočtu a za realizaci rozhodnutí v rámci finančního řízení. V některých 
zemích existují výrazně silnější finanční funkce, převedené15 z čistě účetní funkce na širší finančně 
řídící a kontrolní funkce. 

Nicméně, opatření týkající se řízení a odpovědnosti entit 16  ve veřejné správě, se stát od státu 
výrazně liší, stejně tak, jako spektrum povinností na vrcholové úrovni správních orgánů, jako jsou 
například ministři, ředitelé agentur a vedoucí odborů a oddělení (veřejní manažeři).   

Některé státy (například Německo, Řecko a Lucembursko) udržují stále do značné míry tradiční 
právní a hierarchické uspořádání, kdy veřejní manažeři jsou právně odpovědní za správnost  
a vhodnost operace, stejně tak jako za hospodárnost a efektivitu ve využívání spravovaných 
veřejných zdrojů.   

Stále více států spíše očekává – vedle právních požadavků – vyšší úroveň výkonnosti správních 
orgánů, aby zajistily dosažení konkrétních politických cílů, které jsou každoročně plánovány, 
prováděny a účtovány, s dostupnými zdroji. V Dánsku například státní instituce musí stanovit pro 
svou práci cíle a sledovat výsledky ve svých výročních zprávách; pobídky pro manažery a další 
opatření mohou být řešeny ve smlouvách o platu, založených na výkonu. Vedení státní instituce 
musí zajistit optimální využití zdrojů v souladu s cíli této instituce. Francie rovněž zavedla řízení 
orientované na cíle. V Nizozemsku poltický program stanoví vláda. Na Maltě je dohoda o veřejné 
službě podepisována každým ministerstvem za účelem přímo zmapovat výstupy, které jsou 
očekávané od každého ministerstva, a to včetně identifikace úředníků odpovědných za dosažení 
stanovených cílů. 

V těchto zemích rozpočet a organizační opatření, jakož i zákony, které upravují správu, poskytují 
manažerům obvykle poměrně vysokou míru uvážení při využívání veřejných prostředků. Ve 
Spojeném království např. útvary disponují značnou volností při rozhodování, jak budou organizovat, 
řídit a spravovat zdroje, které mají k dispozici. Na oplátku jsou manažeři při rozhodování zodpovědní 
nejen za použití pravidel a předpisů, ale také s ohledem na dosažené výsledky. Zdá se, že tam, kde 
země dávají větší volnost veřejným manažerům, tím více se tyto země zaměřují na řádné fungování 
vnitřních řídících kontrolních systémů a na podávání zpráv o pokroku při dosahování cílů  
a souvisejících omezení. 

Rozpočet a základ pro účetnictví  

Přibližně polovina zemí má vstup orientovaný na rozpočet (Estonsko, Německo, Řecko, Maďarsko, 
Polsko a Španělsko), avšak mnoho z těchto zemí se v současné době nachází v procesu zavádění 
nebo plánuje zavést výstup orientovaný na rozpočet (Rakousko, Irsko, Portugalsko, Rumunsko, 
Slovinsko), obvykle zaměřený na související rozpočet programů. Několik příspěvků vysvětluje, že 
zavedení manažerského principu ve veřejné správě je úzce spojeno s tímto důrazem na výstupy  
a vyhodnocení úrovně dosažení stanovených cílů (viz Slovinsko). Několik zemí již učinily směrem 
k výstupu orientovaného rozpočtu, který je založen na dosahování politických cílů (např. Dánsko, 
Francie, Švédsko a Spojené království). 

Účetní přístup na hotovostním principu, uplatňovaný na centrální úrovni vlády, je hlášen z několika 
zemích (viz Německo, Irsko, Malta, Portugalsko, Slovinsko a Španělsko), ale roste počet zemí, které 

                                                           
12Též režim. 

13 Též delegace. 

14Též organizační jednotka nebo útvar. 

15Též transformace.  

16
 Též subjekt. 
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přijaly účetní systém na akruálním principu (viz Česká republika, Dánsko, Francie, Řecko  
a Švédsko), nebo směs těchto účetních přístupů (Nizozemsko).  Jen velmi málo zemí zavedlo plně 
akruální základ účetnictví (viz Estonsko). 

3.2 Pojem vnitřní kontrola 

Ne všechny země si pojem „vnitřní kontrola“ vykládají stejně. Zatímco některé země mají speciální 
vnitřní kontrolní orgány, které jsou nezávislé na těch, které řídí (ovládají), jiné země dávají 
odpovědnost za vnitřní kontroly příslušným správním entitám 17 . V některých zemích je tento 
decentralizovaný systém vnitřní kontroly pevně začleněn a tvoří nedílnou součást správy. Nutnost 
zavést systém vnitřní kontroly18, včetně podávání zpráv a uplatňovaného přístupu k řízení rizik, může 
být vyjádřena explicitně v právních předpisech, nebo odvozena z existujícího právního základu. 
V decentralizovaných systémech, vedoucí manažeři musí podávat zprávy o fungování vnitřních 
řídících a kontrolních systémů. Stále více zemí rovněž požaduje po svých nejvyšších manažerech, 
aby zavedli a uplatňovali systémy pro řízení a snižování rizika za účelem dosahování stanovených 
cílů. 

Různé definice systému vnitřního řízení a kontroly 

Vnitřní řídící a kontrolní systém je v tomto Sborníku popsán zejména dvěma různými způsoby. 
Některé příspěvky (viz Lucembursko a Španělsko) jej popisuje jako celý systém kontroly v rámci 
veřejné správy a součet všech institucí zapojených do kontroly veřejných finančních prostředků 
("vnitřní" je v této souvislosti vnímán jako uvnitř výkonné moci, na rozdíl od vnější kontroly, která je 
vykonávána SAI a parlamentem). Tyto země také mají zvláštní kontrolní orgány, jako je například 
Španělsko Inspekci státní správy (IGAE) nebo Lucembursko Generální inspekci financí, které jsou 
nezávislé na orgánech a subjektech, a které kontroluji hospodářské a finanční řízení. Tyto systémy 
se nazývají centralizované systémy vnitřní kontroly. 

Ostatní země (jako např. v Dánsko, Nizozemí, Švédsko, Spojené království a 12 nových členských 
států) chápe systém PIC jako koncepčně ucelený a harmonizovaný přístup vlády k zajištění toho, 
aby všichni manažeři veřejných entit (jednotek) zavedli, udržovali a sledovali integrovanou (nedílnou) 
správu a řízení procesů. Vnitřní kontrola je v těchto zemích určena k řešení rizik tak, aby poskytovalo 
přiměřenou jistotu, že úsilím účetní jednotky budou obecné cíle splněny.   

Těmito cíli se rozumí řádný výkon etického, hospodářského, efektivního a účinného fungování, 
včetně odpovědnosti za plnění povinností v souladu s platnými právními předpisy a zabezpečení 
zdrojů proti ztrátě, zneužití a poškození. Je zajímavé poznamenat, že dnes některé země (např. 
Francie a Portugalsko) kde existují silné speciální kontrolní instituce, se začaly decentralizovat, 
zejména v oblasti ex ante kontrol, což vede ke zvyšování odpovědnosti a pravomoci veřejných 
manažerů. Tyto systémy se nazývají decentralizované systémy vnitřní kontroly.  

Právní základ 

Mnoho zemí s decentralizovaným řídícím a kontrolním systémem musí disponovat systémy vnitřní 
kontroly, které jsou ve veřejných subjektech jasně založeny na právním základě, a to buď zvláštním 
právním předpisem (viz Řecko a Slovensko), anebo explicitně zahrnuty v jiných finančních 
předpisech (např. ve Finsku jsou definice a povinnosti pro vnitřní kontrolu popsané v zákoně  
o rozpočtu, v  Maďarsku je vnitřní kontrola zahrnuta v zákoně o veřejných financích, jakož  
i v prováděcích nařízeních vlády a pokynech a příručkách, v Estonsku je vnitřní kontrola upravena 
v různých právních aktech vlády). 

V jiných zemích není vnitřní kontrola výslovně zmiňována, ale jasný rámec pro vnitřní kontroly  
v institucích byl vytvořen ve stávajících právních předpisech (např. v Dánsku byly pokyny pro 
odpovědnost za řízení včleněny do řádu veřejného účetnictví). 

                                                           
17Též orgánům. 

18Též systém vnitřního řízení a kontroly. 
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Mnoho zemí vysvětluje, že jejich právní předpisy, jakož i jejich finanční řízení a kontrolní postupy 
zavedly vzájemně související prvky, které jsou uvedeny v modelu Výboru pro sponzoring organizací 
Treadwayovy komise (COSO), jakož i pokyny pro standardy vnitřní kontroly ve veřejném sektoru 
Mezinárodní organizace nejvyšších kontrolních institucí (INTOSAI). To se týká zejména nových 
členských států EU, ale i ostatních zemí, jako je Finsko, Nizozemsko a Spojené království. 

Odpovědnost za podávání zpráv o vnitřní kontrole 

Zavedení, sledování (monitorování) a podávání zpráv o fungování příslušných vnitřních řídících  
a kontrolních systémů v rámci veřejných entit (subjektů) e součástí manažerské odpovědnosti v těch 
zemích, které prosazují výslovně politiku decentralizované vnitřní kontroly.  

Požadavek na podávání zpráv (vykazování) je obvykle spojen s výroční zprávou nebo s roční účetní 
závěrkou entity (jednotky). V Litvě předkládá vrcholový manažer veřejné právnické osoby 
každoročně zprávu o stavu finanční kontroly ve veřejné entitě (jednotce). V Polsku ministři 
každoročně podávají zprávu o provádění ročního plánu činností celého odvětví, za které jsou 
zodpovědní a předkládají prohlášení o stavu řídící kontroly za předchozí rok. Ve Finsku musí být 
zpráva o činnosti zahrnuta do konečné účetní závěrky za účetní období, včetně posouzení vhodnosti 
a přiměřenosti vnitřní kontroly a souvisejícího řízení rizik, prohlášení o stavu vnitřní kontroly  
a klíčových rozvojových cílů, vypracované na základě posouzení a prohlášení o věrohodnosti vnitřní 
kontroly. Účetní ve Velké Británii (nejvyšší úředník) podepisuje každoročně prohlášení o vnitřní 
kontrole, deklaraci úředníka o přístupu a o odpovědnosti za řízení rizik, vnitřní kontrolu a správu 
podniků. 

Řízení rizik  

Pro většinu zemí s explicitně decentralizovaným systémem vnitřní kontroly je řízení rizik také 
povinným požadavkem pro veřejnou správu. V Estonsku, například, nařízení vlády o strategickém 
plánování stanoví, že každý státní orgán, je povinen předložit souhrn analýzy rizik a analýzu  
o činnosti životního prostředí.  

Ve Švédsku většina agentur musí provést analýzu rizik, zaměřenou na identifikaci okolností, které 
představují potenciální riziko, že účetní jednotka nebude schopna splnit cíle v souladu s požadavky 
stanovenými vládou. V případě potřeby musí být přijata opatření ke zmírnění nebo k řízení rizik, které 
představují ohrožení pro dosažení stanovených cílů. Jiné země, například Irsko, naznačují, že 
formální strategie řízení rizik jsou sice v místě obecně vypracované, jsou však prováděny neformálně 
některými útvary. Na druhé straně několik zemí výslovně nezmiňuje rizika jako součást svých 
vnitřních kontrolních opatření (Německo, Itálie, Lucembursko a Španělsko). 

3.3 Interní audit 

Téměř všechny členské státy mají funkci interního auditu, ale ta ještě nemusí vždy pokrývat všechny 
oblasti veřejné správy. Formální a neformální způsoby se používají k dosažení odpovídající úrovně 
koordinace a harmonizace. Tradiční audity souladu a finanční audity jsou doplňovány stále více 
poradenskými službami a auditů výkonu, jež vyžadují profesionální a dobře vyškolení zaměstnanci 
interního auditu. Některé z členských států zavedly auditní rady a výbory pro audit. 

Existence interního auditu a právní základ   

Z 27 členských států má drtivá většina zavedenu funkci interního auditu. Tři země se v současné 
době spoléhají na jiné uspořádání (režim), ale plánují zavedení interního auditu ve veřejném sektoru.  

Lucembursko zvažuje s odkazem na přípravu rozpočtové reformy buď o zřízení útvaru interního 
auditu určité velikosti v rámci každého ministerstva, nebo zřízení útvaru interního auditu při 
Ministerstvu financí. Řecko přijalo zákon o zřízení interního auditu, jehož realizace je očekávána po 
podpisu presidenta republiky.  

V Itálii byla pověřena komise vydáváním směrnic s cílem zajistit alespoň minimální právní základ pro 
interní audit. Španělský systém, který klade velký důraz na ex ante (předběžnou) kontrolu 
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zákonnosti, současně také zavedl funkci interního auditu, prováděného výše uváděnou IGAE ex post 
(následně) a systematicky se zaměřením na hospodářské a finanční aktivity státu a ve veřejném 
sektoru. 

Některé země, jako například Francie a Portugalsko, se zavázaly, že během posledních deseti let 
komplexní strukturální reformy veřejného sektoru, který zahrnuje přechod od tradičního na legalitu  
a na vstup orientovaného systému (jak je uváděno v portugalském příspěvku) směrem k systému, 
který je více zaměřeny na výkon. Nyní existuje interní audit ve všech ministerstev a v ideálním 
případě je zaměřen na ověřování spolehlivosti a efektivity vnitřních řídících a kontrolních systémů  
a na ověřování hodnoty za peníze. Funkce finančních inspektorů v Portugalsku byla z ověřování 
správnosti transakcí / operací nově zaměřena do oblastí, kde je finanční riziko považované za 
vysoké. 

Většina zemí, které mají interní audit, zavedly tuto funkci zvláštními právními předpisy. Interní audit 
není regulován právním předpisem ve Spojeném království. Přesto je zakotven jako povinná součást 
správy a opatření k zajištění bezpečnosti v rámci centrálních politických pravidel, a de facto, každý 
vládní útvar a "běžný obchodní" subjekt má útvar interního auditu. V Německu neexistuje žádný 
výslovný právní základ, ale zjevně všechny útvary se řídí doporučeními vydávanými spolkovým 
ministerstvem vnitra v dohodě se všemi ostatními ministerstvy. 

18 příspěvků uvádí, že jejich interní auditorské činnosti jsou založeny na specifických standardech. 
Je zřejmé, že Institut interních auditorů sehrál prostřednictvím svých "Standardů pro profesionální 
praxi interního auditu" významnou roli jako faktický tvůrce standardů pro interní audit systémů ve 
veřejném sektoru, jež je velmi podobný způsobu, který podle iniciativy COSO a INTOSAI utvářely 
standardy vnitřní kontroly. Nicméně, nápadné pro vývoj v posledních letech – alespoň pro EU – 12 – 
je to, že pozdější právní předpisy, týkající se interního auditu, odkazují na mezinárodně uznávané 
standardy a osvědčené postupy spíše než na konkrétní tvůrce standardů. 

Pokrytí interním auditem    

Většina systémů interního auditu nepokrývá všechny součásti veřejného sektoru nebo každou 
součást stejným způsobem. Dokonce i pokrytí ústředních vládních institucí se stát od státu liší. Tento 
stav ukazují následující příklady. 

Litva plánuje změnit stávající právní předpisy se zaměřením na oblast výkonu interního auditu  
v obcích. V Estonsku, pokračují práce na provedení obou systémů v místních samosprávách, a to jak 
systému vnitřní kontroly, tak i systému interního auditu. Obě tyto země vyjadřují potřebu a ambici 
zajistit ucelenější a srovnatelné informace o výkonnosti veřejného sektoru, a to v neposlední řadě pro 
účely vyvozování odpovědnosti. 

Úsilí, zaměřené na dosahování nákladové efektivnosti (rentability), také vysvětluje variantu pokrytí 
interním auditem. Například v Rumunsku byly stanoveny v každém veřejném subjektu struktury 
interního auditu se stejnými úkoly, od auditování souladu 19  k auditu hospodárnosti, efektivnosti  
a účinnosti. Avšak pro místní veřejné subjekty s rozpočtem do 100 000 EUR není stanovena 
povinnost zřídit jedinečnou funkci interního auditu. V těchto případech je interní audit nahrazen 
pravidelnými audity, které provádějí stávající úřady (kanceláře) interního auditu některého  
z ministerstev. Rumunsko má rovněž zavedený systém, který je zaměřen na rozšíření pokrytí místní 
správy interním auditem stejně. Struktura, která byla zavedena, umožňuje radnicím spolupracovat v 
rámci sdružení s cílem vytvořit společný útvar interního auditu. Dalším krokem, který byl přijat, dává 
radnicím možnost vytvářet partnerství (dvou nebo více), a tak pomocí nákladově efektivního způsobu 
vytvářet útvar (službu) interního auditu. 

Ve Švédsku pouze několik agentur, které spravují a řídí komplexní či citlivé operace, disponují 
velkým majetkem (aktivy), převádějí obrovské finanční prostředky, anebo mají vysoké náklady, jsou 
povinny zřídit interní audit.  

Belgické předpisy výslovně umožňují provádět aktivity interního auditu těmito různými způsoby: 

                                                           
19 Audit souladu ověřuje zákonnost. 
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  trvale prováděné auditní službou (vyhrazené pro auditní službu), 

  trvale prováděné sdílenou auditní službou (vyhrazené pro sdílenou službu) několika institucemi, 
anebo externí službou.   

Tyto možnosti jsou již možné, nebo budou brzy možné i v jiných zemích a za určitých podmínek (viz 
příspěvky Dánska, Estonska, Nizozemska a Slovinska). 

Španělský příspěvek objasňuje nové složitosti, které vyplývají z pohledu na veřejný audit a kontrolu, 
kdy centralizovaný veřejný sektor je zásadně reorganizován a poptávka po kontrole a auditu se bude 
týkat různých typů organizací s různými požadavky na podávání zpráv (výkaznictví).  

Další postup, který je ve španělském příspěvku předpokládán, je širší a častější používání 
jednotného konceptu auditu, včetně technik, postupů a podávání zpráv, což by umožnilo soudržné 
akce všech kontrolních / auditních orgánů. 

Nové výzvy, nové typy auditu  

Auditorské pracovní programy přispěly k podstatnému rozvoji interních auditorů. Dnešní auditorský 
pracovní program se odlišuje od úkolu kontroly dodržování souladu především s finančními předpisy 
a politik. Základní složkou dnešního pracovního programu pro většinu funkcí interního auditu je audit 
finančních informací a správnosti finančního řízení, jehož cílem je zajistit informovanost ministra 
nebo vedoucího účetní jednotky o tom, jak fungují systémy vnitřní kontroly a postupy účetní jednotky. 
Toto ujištění je někdy spojeno s povinností ministra / vedoucího účetní jednotky, aby podepsal 
(učinil) prohlášení o fungování vnitřního řídícího a kontrolního systému účetní jednotky. 

Nicméně, se zdá, že zavádění výkonového sestavování rozpočtu, řízení na základě vyhodnocení 
rizik, rostoucí složitost technologií použitých při poskytování veřejných služeb, apod. mají podstatný 
(značný) vliv na poptávku po interním auditu. Zvyšují se požadavky na větší rozmanitost znalostí  
a zkušeností, na další poradenské služby a vyšší kvalitu veřejných služeb. Pouze příspěvek 
Estonska naznačuje, že poptávka po poradenských službách se snížila. 

Rozšiřování působnosti interního auditu se odráží také ve zvyšování typů auditů v pravidelně 
zajišťované funkci interního auditu:  

  audity souladu,  

  audity inventáře a zásob,  

  finanční audity, 

  audity finanční bezpečnosti, 

  audity správy a řízení,  

  audity systémů, 

  audity IT, 

které jsou často zmiňovány v příspěvcích, stejně tak jako bezpečnost, informační bezpečnost  
a audity výkonu (výkonnosti). 

Vztah interního auditu a externího auditu 

Až na několik výjimek – jak se zdá – existují vzájemné, a v některých případech komplikované, 
pracovní vztahy mezi interním auditem ve veřejném sektoru a externím auditem (SAIs). Tyto vztahy 
se v průběhu času vyvinuly v některých zemích jako formální, tj. podle a v souladu příslušnými 
zákony. Stejně často jsou tyto vztahy založeny z iniciativy samotných auditovaných organizací, 
například z toho důvodu, aby se zabránilo zdvojování práce a usnadnil se proces pro auditovaný 
subjekt. Jak byl takový vztah definován, závisí pochopitelně na přesném mandátu a role příslušných 
(jednotlivých) institucí. 

Společný "základní" vztah mezi interním a externím auditem je popsán v maltském příspěvku. SAI 
Malty má přístup k výsledkům práce interního auditu a může je využívat při hodnocení účinnosti 
vnitřní kontroly. Interní audit je rovněž vhodný pro SAI k poskytování informací o účinnosti 
používaných systémů.  
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Nicméně, SAI nese vždy plnou odpovědnost za závěry učiněné z těchto informací. Interní audit 
poskytne SAI roční plán auditů, a vedoucí obou dvou institucí spolupracují v různých odborných 
záležitostech. 

Tento popis zachycuje situaci ve většině zemí, pokud se několik složek (komponent) doplňuje, jako 
když například interní audit poskytuje plán auditů a auditní zprávy SAI, nebo auditorské organizace 
spolupracují na metodologických a vzdělávacích záležitostech, anebo SAI má možnost jako poradce 
či pozorovatel účastnit se pravidelných schůzek vedoucích, zodpovědných za interní audit (viz 
Rakousko, Bulharsko, Kypr, Dánsko, Maďarsko, Lotyšsko, Nizozemsko, Polsko a Spojené 
království). 

Použití auditorských rad a výborů pro audit 

Použití auditorských rad a výborů pro audit, jehož účelem je zlepšit řízení institucí posílením vnitřních 
kontrolních mechanismů a zvyšováním kvality a hodnoty auditních aktivit, se nezdá být problémem 
ve většině zemí. V zásadě existuje rozdíl minimálně mezi dvěma kategoriemi – auditorskými radami 
a výbory pro audit. První kategorie je centrálně umístěná a plní především poradenskou funkci ve 
vztahu k vládě nebo k její části ve věcech PIC, včetně interního auditu. Druhá kategorie je přímo 
spojená se správou a řízením (provozem existujících funkcí interního auditu a pokrývá části vlády). 

Nicméně, tyto rady nebo výbory sehrávají velmi odlišné role. Mají různé mandáty a pokrývají více, či 
méně veřejný sektor. Dnes jsou běžnější na úrovni centrální vlády, než v jakékoli jiné části veřejné 
správy, a pokrytí není zdaleka úplné. 

Rady nebo výbory poradenského typu lze nalézt například v Maďarsku. Meziresortní výbor pro vnitřní 
finanční kontrolu veřejné správy poskytuje pokyny pro zlepšování systému PIC, a ve Finsku existuje 
Poradenská rada pro vnitřní kontrolu a řízení rizik s působností k podpoře rozvoje vnitřní kontroly, 
plánování spolupráce a společných opatření ve všech odvětvích státní správy. 

Jiné příklady ilustrují rozmanitost výborů pro audit, které se zaměřují více nařízení a provozní otázky 
interního auditu. Polsko má 17výborů pro audit, které byly nedávno zřízeny (2010) a které 
korespondují 17 ministerstvům. Takový výbor může informovat a poskytovat poradenství ministrovi  
o rizicích spojených s prováděním činností v celé působnosti, za kterou nese ministr politickou 
odpovědnost. Účelem výboru pro audit je zajistit poskytování poradenských služeb s cílem zajistit 
přiměřený a účinný řídící a kontrolní systém a zvláště účinný interní audit v celém portfoliu 
odpovědnosti ministra. Lotyšsko má čtyři výbory pro audit, skládající se z nejvyšších řídících 
úředníků. Úloha těchto výborů je však omezená na udržování předávání informací o výsledcích 
interního auditu a poskytování poradenství ve věci jakýchkoli doporučení vyplývajících z těchto 
auditů. 

Nicméně se zdá, že počet těchto výborů v decentralizovaných strukturách, či v regionálních, anebo 
místních správách roste pomalu, pokud vůbec. Jak naznačují příspěvky Bulharska a zejména České 
republiky, zpochybňují relevantnost těchto výborů manažeři. "Výbory pro audit a auditní rady nenašly 
podporu v českém veřejném sektoru, kde je tato nová koncepce interního auditu vnímána  
(s některými výjimkami) jako další byrokratická a ekonomická zátěž bez zjevného přínosu pro veřejný 
sektor. 

Budování způsobilosti a certifikace interních auditorů veřejného sektoru 

Značné veřejné zdroje byly a jsou i nadále každoročně investovány na budování způsobilosti 
manažerů a zaměstnanců útvarů interního auditu veřejných institucí. Investice byly provedeny rovněž 
do sítí odborných seminářů a konferencí pro interní a externí auditory, a to často jak pro veřejný, tak  
i pro soukromý sektor. 

Existuje požadavek alespoň v polovině zemí, aby byly neustále udržovány a vylepšovány odborné 
znalosti a zkušenosti každého interního auditora. Pro tento účel byly vyvinuty vzdělávací programy  
a školení bývá často poskytováno prostřednictvím entit (subjektů), odpovědných za koordinaci  
a harmonizaci interního auditu, a to ve spolupráci s auditními profesionály těchto zemí a s využitím 
interních školení zajišťovaných zařízeními a školiteli, například z veřejné správy, univerzit nebo 
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soukromých organizací. Alternativně bude mít interní auditor možnost zapojit se do vzdělávání (na 
dálku) nebo do jiných školení, pořádaných certifikovanými vzdělávacími institucemi. 

V Bulharsku, Maďarsku, Nizozemsku a Slovinsku musí být interní auditor veřejného sektoru 
registrován, oprávněn (certifikátem) nebo musí jinak prokázat, že podstoupil požadované odborné 
vzdělání, aby byl schopen vykonávat službu jako interní auditor veřejného sektoru. V Dánsku je 
vedoucí služby interního auditu v Ministerstvu financí certifikován (systém certifikace pro auditování 
ve veřejném sektoru). Estonsko a Litva v současné době zvažuje zavedení národní certifikace, aby 
interní audit lépe vyhovoval požadavkům a potřebám veřejného sektoru. 

3.4 Koordinace a harmonizace vnitřní kontroly a auditu 

Koordinaci a harmonizaci vnitřní kontroly a auditu ve veřejném sektoru jako celku, anebo ve státním 
sektoru, lze dosáhnout mnoha různými způsoby. Více než polovina zemí zřídila speciální jednotky 
pro tento účel. 

Koordinace a harmonizace  

Jasná většina zemí přijala opatření pro zajištění toho, aby vnitřní kontrola, včetně politiky a metod 
interního auditu, byla koordinována a harmonizována v celé ústřední státní správě. Několik zemí 
v této chvíli zvažuje způsob vytvoření podobné koordinace s ostatními součástmi veřejného sektoru.  

Způsoby, jak dosáhnout koordinace politik a metod v rozsahu od vydávání doporučení k režimu 
(ujednání o) vytvoření profesionálních sítí mezi finančními kontrolory a interními a externími auditory, 
a konečně ke zřízení "centrální harmonizační jednotky". 

Více než polovina zemí si takové speciální entity (subjekty), které mají zodpovědnost za navrhování 
právních předpisů, harmonizaci standardů jednotlivých prvků (složek) vnitřní kontroly, sledování 
celkové kvality a výkonu a vytváření a koordinace vzdělávacích aktivit (viz například Finsko, Litva, 
Nizozemsko, Portugalsko a Slovinsko). Ve většině případů jsou tyto entity20 součástí Ministerstva 
financí, a někdy jsou také podpořeny nezávislými poradními radami21 a výbory. 

Některé země nemají žádné specifické harmonizační opatření (režim). Nicméně, mohou mít místo 
toho formy síťových režimů, které mohou poskytnout nezbytnou úroveň koordinace a harmonizace 
(viz např. Rakousko, Kypr, Dánsko, Německo a Lotyšsko). 

Česká republika nedávno de-facto zrušila svou centrální harmonizační jednotku, údajně z důvodu 
efektivity. Ostatní země (viz Francie, Maďarsko, Portugalsko a Spojené království) naopak zdůraznily 
význam těchto struktur, zejména pro vytváření dobrých a efektivní dohod o spolupráci mezi 
manažery veřejných subjektů, finančními kontrolory a auditory. 

Portugalsko se domnívá, že struktura účinné a praktické harmonizace a koordinace má důležitou roli 
při překonávání odporu k  zásadnější reformě struktur kontroly a auditu v rámci správy. 

4. Finanční inspekce  

Ex post finanční inspekční služba je založena asi v polovině zemí. Její organizace a podávání zpráv  
o inspekcích se výrazně liší. 

Finanční kontrola je obvykle chápána jako ex post (následné) kontrolní aktivity vykonávané buď 
inspektory centralizovaného kontrolního orgánu (subjektu), kteří jsou nezávislí na účetní jednotce, jejíž 
inspekci provádějí, anebo inspektory samostatného inspekčního útvaru, kteří inspekci v účetní jednotce 
provádějí. Cílem finanční inspekce je napravit hlavní nesprávnosti a dysfunkce, jakož i ukládat správní 
sankce. V několika málo případech, je hlášeno, že služba finanční inspekce plní ex ante úkoly (viz 
Belgie). 

                                                           
20 Též „subjekty“. 

21 Též „komisemi“. 
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Finanční inspekční funkce je dobře zavedená ve většině zemí EU-12, jako je Bulharsko, Maďarsko, 
Polsko, Rumunsko a Slovensko, stejně jako v Belgii, Francii, Řecku, Itálii, Portugalsku a Španělsku. 

Naopak, žádný centrální orgán zodpovědný za finanční inspekci neexistuje v severských státech 
(Dánsko, Finsko a Švédsko), pobaltských státech (Estonsko, Lotyšsko a Litva), Rakousku, Německu, 
Nizozemsku nebo ve Spojeném království. V těchto zemích je tato funkce začleněna do finančního 
řízení a do systému vnitřní kontroly. 

Organizace finanční inspekce se výrazně liší mezi jednotlivými zeměmi. V zemích EU-15, kde funkce 
finanční inspekce existuje, jako například ve Francii a Španělsku, a je historicky významnou součástí 
finančního řízení a kontroly, přičemž disponuje obrovským počtem zaměstnanců.  

V průběhu období přistoupení zemí EU-12, kdy byla založena funkce interního auditu, byla a je přesto 
stále udržována stále funkce finanční inspekce s odůvodněním „v zájmu překlenutí mezery vzniklé tím, 
že interní audit byl a je stále ještě ve stádiu vývoje“. Nicméně, tyto země změnily zaměření své tradiční 
funkce finanční inspekce vůči vyšetřování více závažným případů korupce a podezření z podvodu  
a korupce na základě stížností. Počet inspektorů v zemích EU-12 je nižší než ve starých členských 
státech, nicméně je tento rozdíl významný. 

Požadavky na podávání zpráv se v různých systémech rovněž liší. Zatímco v EU-12 finanční inspekce 
obvykle podává zprávy ministerstvu financí, v zemích, kde je SAI organizována jako „účetní dvůr“ se 
soudní pravomocí (Francie, Itálie, Portugalsko a Španělsko). Finanční inspekce má také hlásit zjištěné 
nesprávnosti Účetnímu dvoru, který pak otevírá postup o finanční odpovědnosti a žádá úhradu 
jakýchkoli neoprávněných plateb provedených manažery. 

5. Co přinese budoucnost? 

Při pohledu do budoucna příspěvky převážně popisovaly další kroky pro již rozhodnuté a probíhající 
reformy veřejných správ nebo systémů PIC těchto zemí. Takové kroky – pokud se vztahují k obecnějším 
správním22 reformám, tj. budou se týkat např. pokračujícího přenášení pravomocí z ústřední vlády na 
prováděcí entity23  a nastávající kontrolní / auditní systémy – budou především trpět následky této 
decentralizace (Španělsko). Nebo v případě Itálie ještě podstatnější transformace státu do federální 
republiky zahrnuje požadavek na průhlednost 24  veřejné správy, který zavádí postupy příslušného 
monitorování a podávání zpráv, a vyjasňuje měření a hodnocení výkonů organizačních entit  
a jednotlivců. Ostatní příspěvky popisují záměry nebo již přijatá rozhodnutí k zavedení výkaznictví25, 
účetnictví, vnitřní kontroly a auditu na regionální / místní úrovni nebo v neveřejných / částečně veřejných 
službách, s ambicí zajistit stejnou úroveň ochrany, průhlednosti a efektivnosti bez ohledu na to, kde jsou 
veřejné prostředky vynakládané (viz Estonsko, Francie, Litva, Nizozemsko a Rumunsko). 

Dalšími kroky, které souvisejí s probíhajícími výdajovými reformami ve veřejném sektoru, jež jsou často 
zmiňovány v příspěvcích, je lepší integrace (propojení) strategického plánování na vládní úrovni 
s rozpočtem (Estonsko); zefektivnění plnění rozpočtu, řešení finanční kontroly / auditu (Portugalsko), 
zlepšování sledování (monitorování) vládních výdajů a plnění politik pro zavádění nových postupů  
a systémů proměření, hodnocení a řízení rizik (Estonsko, Francie a Portugalsko). Významné hledisko, 
které je společné pro většinu příspěvků, je boj o lepší kvalitu a efektivnější řešení systému vnitřní 
kontroly, a to především interního auditu. Některé země (viz Estonsko, Maďarsko a Litva) plánují 
zavedení systematického sledování a hodnocení kvality, včetně přezkoumání systémů kvality. Příspěvky 
Estonska a Velké Británie nabízejí další perspektivu týkající se kvality, a to, že je třeba zajistit, aby 
informace, které jsou poskytované osobám, odpovědným za stanovení priorit a definování programů, jim 
umožnily seznamovat se napříč se všemi veřejnými programy a subjekty, jakož i napříč se soukromým  

                                                           
22 Též „administrativním“. 

23 Též „subjekty“. 

24 Též „transparentnost“. 

25 Též „podávání zpráv“. 
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a veřejným sektorem. Služby interního auditu se pak stále více budou orientovat na strategické cíle 
programů či subjektů. 

Potřeba zajištění účinnějšího interního auditu – a navrhovaná řešení pro naplnění této potřeby – jsou 
připomínány několika zeměmi. Jsou uváděny i některé doplňující způsoby, jak dosáhnout lepší efektivity 
nákladů.  

Česká republika, Lotyšsko a Slovensko plánují zjednodušit a zefektivnit kontroly a audity v rámci 
vládního sektoru, ale i mezi vládou a ostatními součástmi veřejného sektoru. 

Další země budou usilovat o snižování nákladů a zvyšování efektivity centralizací podpůrných služeb, 
jako je interní audit, personální řízení a kancelářské ubytování (Nizozemsko), jakož i zlepšení řízení 
veškerých informací napříč celým veřejným sektorem, a to s pomocí nových informačních systémů a na 
bázi internetového řešení. 

Avšak budoucnost může být velmi odlišná od toho, co bylo očekáváno podle zaměření a plánováno na 
začátek roku 2011. Španělský příspěvek vyvolává zásadní otázku: v čem je třeba současný rozvoj 
systému PIC upravit, anebo více radikálně změnit v důsledku úsporných a dalších opatření, s jejichž 
realizací země nedávno započaly, anebo budou mít za úkol realizovat? A také, jakou roli, pokud existuje, 
sehrají instituce zapojené v systému PIC v oblasti projektování nebo se podílejí na realizaci těchto 
opatření? Řešení, které by si země mohly snadno dovolit před pár lety, by mohly být v budoucnu mimo 
dosah z finančních důvodů. 

6. Závěrečné shrnutí 

Vlna reforem veřejné správy, která byla započata v některých zemích na počátku roku 1980, se stala do 
jisté míry "pan-evropským hnutím", a jak tento Sborník ukazuje, žádný z členských států EU nezůstal 
nedotčen, a to také s ohledem na PIC. Avšak země následovaly vlastní specifické trajektorie (dráhy) 
vývoje systému PIC při různých rychlostech a v různých směrech, což bylo zapříčiněno rozdílnosti 
výchozích pozic s ohledem na administrativní tradici a státní infrastrukturu, ale také důvodů rozdílnosti  
v cílech. 

Zřejmým závěrem tohoto přehledu je, že obecně reforma veřejné správy a zvláště reforma veřejné 
vnitřní kontroly nebude nikdy dokončena. Administrativa (správa) bude nadále pokračovat v hledání 
nákladově efektivního řešení konkrétních problémů v rychle se měnícím prostředí. Stejně jako 
v minulosti orgány veřejné správy se všemi typy správních tradic budou muset zůstat kreativní při 
přizpůsobování se novým požadavkům. 

Bez ohledu na rozdíly mezi zeměmi, existuje velké množství existujících podobností, pokud jde různé 
prvky (součásti) systému PIC, a v neposlední řadě interního auditu. Tyto podobnosti mohou vytvářet 
příležitosti a zdůvodnění přeshraničních sítí, které jsou zaměřeny na dosahování dalšího prospěchu ze 
zkušeností jiných zemí v konkrétním evropském kontextu (souvislosti) a nalézání synergií (součinnosti). 

Setkání mezi podobnými subjekty z různých zemí, vytvoření platformy pro nákladově efektivní školení 
interních auditorů, jakož i finanční manažery, může být konkrétní ideou pro přístup do takové sítě. 

Závěrem bychom rádi upozornili čtenáře na otázky (problémy), které nejsou zahrnuty v tomto Sborníku, 
avšak nemělo by se na ně zapomínat v budoucích diskusích. Máme všichni čelit několik roků vyhlídce 
na bouřlivé počasí v našich ekonomikách. Avšak pouze několik příspěvků nastoluje otázky, do jaké míry 
tento stav bude mít přímé či nepřímé následky pro řešení stávajících systémů PIC. Tento Sborník se 
nezabývá otázkou, do jaké míry, pokud vůbec, by měl být výhled také důsledkem vad nebo poruch 
v systémech PIC. 
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BELGIE  

Systém vnitřní kontroly – PIC26, 27    

Stručná historie systému vnitřní kontroly (PIC) 

Když nová vláda přišla po volbách roku 1999 k moci, jeden z jejích hlavních priorit byla modernizace 
federální vlády. Tato modernizace byla brzy zahájena a je nazývána jako „Koperníkova reforma“. Její 
základní filozofií bylo, že občané nebudou složit správě (administrativě), spíše naopak by měla správa 
(administrativa) sloužit občanům. Ve skutečnosti je reforma zahájena teprve zavedením  
a uplatňováním principů corporate governance ve veřejném sektoru s cílem zlepšit výkon veřejného 
sektoru.  

Reforma měla čtyři hlavní pilíře:  

  nová organizační struktura, 
  

  politika nových lidských zdrojů (LZ), 
 

  nové pracovní metody a 
 

  nový systém řízeni. 

Pokud jde o organizační strukturu, stará ministerstva byla nahrazena horizontální a vertikální 
federální státní službou. Kromě toho byly zřízeny některé programové služby veřejného sektoru. 
Nová personální politika se snaží vytvářet atraktivní pracovní podmínky, například realizací opatření 
k zajištění toho, aby platy byly sladěny s úrovní trhu, a aby byly zpracovány plány osobního rozvoje. 
Organizační procesy byly přepracovány do projektů reengineeringu obchodních procesů (ROP) se 
zaměřením na zjednodušení a zlepšení služeb. 

Konečným záměrem bylo, že větší odpovědnost vytvoří klíčový prvek nové kultury řízení. Důraz byl 
kladen na přechod od kontroly předběžné (ex ante) na kontrolu následnou (ex post). Součástí toho 
se také očekávalo, že manažeři zlepší své vlastní systémy vnitřní kontroly. 

S cílem zavést řádnou správu / řádné řízení, byl vytvořen v roce 2002 právní rámec jak pro zavedení 
vnitřního kontrolního systému, tak i pro rozšíření činností interního auditu. Současně bylo připraveno 
zřízení výborů pro audit ve všech federálních a v programových službách veřejného sektoru. 
Nicméně, použití těchto nových předpisů se nepodařilo v praxi rozběhnout, a to z důvodu 
nedostatečné angažovanosti jak na politické úrovni, tak i v rámci civilní služby. 

Nový pokus se uskutečnil v roce 2007.  K nahrazení stávajícího právního rámce byly vypracovány tři 
královské dekrety. Vedle zavedení vnitřního řídícího a kontrolního systému a organizování činností / 
aktivit interního auditu zajistila samostatná vyhláška také zřízení výboru pro jednotný audit federální 
vlády. 

Změny právních předpisů dosud nevedly ke zvýšení dynamiky v praxi, jak si všiml také Účetní dvůr 
(Dvůr auditorů).  Mezníkem / obratem bylo jmenování vládního zmocněnce pro provádění interních 
auditů v působnosti federální vlády, v polovině roku 2009.  Jeho zadání se skládá z následujících 
úkolů:  

                                                           
26 Příspěvek Federálního ministerstva financí ze dne 4. března 2011. 

27 Public Internal Control. 
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  realizovat návrh procesu zavádění interních auditů, 
  

  připravit a zahájit tento proces pod dohledem výboru pro audit, který měl být zřízen, 
 

  vypracovat časový harmonogram pro tento proces, a konečně i  
  

  zajistit dohled nad přechodem od kontroly předběžné (ex ante) na kontrolu následnou (ex post) 
po konzultaci s inspektorátem financí.  

Vládní zmocněnec odstoupil po předčasných volbách v červenci 2010. Jeho pravomoci dočasně 
převzal odstupující ministr pro rozpočet na období do zrušení vládní komise na konci roku 2010. 

Díky iniciativě vládního zmocněnce byl výbor pro jednotný audit při federální vládě (VJAFV) zřízen  
v dubnu 2010.  

Existence nezávislého orgánu tohoto charakteru přispěla ke zvýšení povědomí managementu  
o organizaci kontroly. 

Jedním z důsledků vytvoření výboru bylo, že každý manažer měl předložit zprávu do šesti měsíců od 
jmenování členů tohoto výboru. 

Tato zpráva měla obsahovat detaily o stávající struktuře a o hodnotících mechanismech vnitřní 
kontroly manažera / vedoucího organizace, a také poskytnout plán interního činnosti auditu 
organizace.  

Dalším důsledkem bylo, že od nynějška by všichni manažeři měl poskytnout Výboru pro audit při 
federální vládě výroční zprávu o výkonnosti svého systému vnitřní kontroly a o zlepšeních, která se 
chystají udělat. 

2. Vnitřní kontrolní prostředí veřejného sektoru 

2.1 Kodexy chování a etiky  

Federální služba ve veřejném sektoru pro Rozpočet a kontrolu řízení zahrnuje předsednictvo 
agentury pro etiku a etické kodexy v rámci civilní služby. Tato agentura je odpovědná za rozvoj 
politiky federální preventivní bezúhonnosti. V rámci toho vypracovává doporučení, týkající se 
politik příslušného ministra / vlády, a stejně tak agentura poskytuje podporu službám ostatních 
vládních institucí. 

2.2 Řízení lidských zdrojů  

Federální vláda disponuje databázi, tzv. "federální mapou", která poskytuje federálním 
zaměstnancům, útvarům personálním / lidských zdrojů a občanům s přehledem všech pracovních 
místa tříd pracovních míst ve veřejných službách v rámci federální státní správy. To zajišťuje, že 
všichni zaměstnanci mají přehled o své vlastní práci / zaměstnání, a rovněž to objasňuje 
konkrétní pracovní příležitosti. Popisy pracovních míst poskytují obraz o různých odpovědnostech 
a očekáváních, týkajících se výkonu a dovedností. 

2.3 Daňové podvody  

V rámci úsilí o boj proti daňovým podvodům má vláda již několik let státního tajemníka pro 
koordinaci boje proti podvodům. Tento státní tajemník má dvě povinnosti: 

 1. aby se zlepšila spolupráce mezi všemi příslušnými službami (správní / administrativní 
organizace, monitorovací orgány, policie a soudnictví), v úsilí bojovat s daňovými 
a sociálními podvody v oblasti prevence, odhalování, kontroly, trestního stíhání a trestu),  
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 2. k zajištění jednotného uplatňování daňových a sociálních právních předpisů. 

2.4 Účetnictví veřejného sektoru / veřejné účetnictví  

Zákon o veřejném / vládním účetnictví ze dne 22. května 2003 přináší reformu tím, že zavádí 
a uspořádává obecné účty vedle rozpočtových účtů. Obecné účty jsou založeny na principech 
podvojného účetnictví.  

Zákon také zajišťuje přechod rozpočtových účtů na bázi peněžních toků na rozpočtové účty pro 
jednotlivé transakce. To znamená, že výnosy a náklady jsou zaúčtovány, když je právo založené 
/ stanovené spíše, než když jsou peněžní prostředky skutečně zaplaceny nebo obdrženy. Dříve 
tomu tak nebylo, dokud se v roce 2009 se zavedením zákona nezačalo.   

Ustanovení zákona nyní postupně přicházejí v platnost jako součást realizace projektu Fedcom 
(viz níže). Záměrem je, aby všechny federální služby veřejné správy, přičemž na federální vládní 
instituce by se měl vztahovat zákon v celém rozsahu od rozpočtového roku 2012. 

2.5 Nový informační systém pro správu účtů (projekt Fedcom)  

Projekt Fedcom je federální projekt, který si klade za cíl modernizovat vládní účetnictví. V období 
dokončování projektu má federální stát tři druhy účtů. Prvním druhem jsou rozpočtové účty, které 
umožňují sledování plnění státního rozpočtu.  

Druhým druhem jsou obecné účty, do jisté míry srovnatelné s těmi v soukromém sektoru, aby 
bylo možné sledovat změny v portfoliu (rozvaha) a federální výsledky (příjmů a výdajů). Konečně 
třetím druhem jsou analytické účty, které umožňují analýzu výdajů na nákladová střediska.  

Jednotlivé transakce budou zaneseny do účetnictví v souladu s pravidly ESA 95. Realizace 
Fedcom ve federálních a programových službách veřejného sektoru probíhá v etapách v průběhu 
období 2009-11 (tzv. nové verze). 

Jednou z výhod projektu Fedcom je, že nabízí možnost vybudovat vnitřní kontrolní mechanismy  
a oddělit povinností / neslučitelné funkce. Jedním z důsledků je, že Účetní dvůr nebude 
předběžné kontroly (ex ante) již vykonávat (zrušení předchozího schválení ze strany Účetního 
dvora), a bude nadále vykonávat pouze ex post audity (analýzy legality, řádnosti, účinnosti  
a spolehlivost vnitřních kontrolních systémů institucí). 

3. Koncepce vnitřní kontroly ve veřejném sektoru 

3.1 Manažerská odpovědnost / zodpovědnost  

Došlo k určitému zvýšení povědomí managementu ve federálních vládních institucích o vnitřní 
kontrole a interním auditu od instalace výboru pro jednotný audit při federální vládě (VJAFV)  
v dubnu 2010.  I tak je zde ještě mnoho podezírání u managementu28 o tyto principy správy ve 
veřejném sektoru, přičemž hodně práce bude třeba ještě udělat, aby se probudil zájem jak mezi 
managementem / vedoucími pracovníky a provozními zaměstnanci. 

Například, zřízení VJAFV znamenalo, že článek 20 královské vyhlášky / dekretu ze dne 17. 
Srpna 2007 o zřízení VJAFV vstoupil v platnost.  Tento článek uvádí, že každý manažer musí 
předložit zprávu VJAFV do šesti měsíců od prvního jmenování členů VJAFV, a že tato zpráva by 
se měla zabývat vyhodnocením stávajících struktur a mechanismů vnitřní kontroly v působnosti 
vedoucího organizace a plán činnosti interního auditu této organizace. 

                                                           
28 Též „u vedoucích pracovníků“. 
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Kromě toho je zde také královská vyhláška / dekret ze dne 17. Srpna 2007, se zabývá vnitřním 
kontrolním systémem v rámci určitých služeb federální exekutivy, jehož aktivity se snaží zvýšit 
pocit odpovědnosti za řízení a stanovit podmínky pro zlepšení řízení rizik. 

Rozsah působnosti obou výše uvedených královských vyhlášek / dekretů je však omezen na 22 
institucí, proto nepokrývají celou federální exekutivu. Předpisy platí pouze pro všechny federální 
a programové veřejné služby a služby, které jsou prováděny v závislosti a podle federálních  
a programových veřejných služeb (16 subjektů), Ministerstvo obrany a pět institucí pro veřejné 
služby "kategorie A". 

Královská vyhláška / dekret ze dne 17. srpna 2007 o vnitřních kontrolních systémech výslovně 
uvádí, že referenční rámec je COSO / INTOSAI. Rovněž stanoví, že každý zaměstnanec by měl 
přispět k řádnému provedení vnitřního kontrolního systému, a to způsobem vhodným pro jejich 
práci. 

Pokud jde o stanovení přijatelné úrovně rizika, je nutné rozlišovat mezi riziky spojené s cíli 
(zásadami) na úrovni politiky a riziky na politické úrovni v rámci civilní služby. Přijatelná úroveň 
rizika pro rizika spojená s cíli na politické úrovni politiky je stanovena ministrem po konzultaci  
s manažerem. Manažer určuje přijatelnou míru rizika pro rizika na politické úrovni v rámci civilní 
služby, a informuje svého ministra. 

Všichni manažeři by měli podat zprávu VJAFV do 15. února každého roku. Zpráva se zabývá 
výkonem (přiměřeností a účinností) vnitřních kontrolních systémů. Do zprávy by manažeři měli 
také zahrnout zlepšení, které chtějí prosadit v nadcházejícím roce. Uvedená královská vyhláška / 
dekret stanoví následující témata, která by měla být minimálně pokryta:  

  úkoly, cíle a prostředky služeb veřejného sektoru;  
 

  uznání / potvrzení vedoucího 29  o své odpovědnosti za řádný výkon vnitřního kontrolního 
systému;  

 

  aplikace obecných cílů pro vnitřní kontrolu ve výkonu služby; 
 

  popis a hodnocení vnitřního kontrolního systému v souladu s COSO / INTOSAI; 
 

  připomínky osoby odpovědné za činnosti interního auditu a vnějších kontrolních orgánů  
a reakce na tyto připomínky,  

 

  a konečně popis těchto struktur a postupů pro sledování 30  a vyhodnocování vnitřního 
kontrolního systému, jakož i že manažer používá k získání poznatků o kvalitě své vnitřní 
kontrolní systémy; 

 

  úkoly, cíle a prostředky služeb veřejného sektoru;  
 

  uznání / potvrzení vedoucího4 o své odpovědnosti za řádný výkon vnitřního kontrolního 
systému; 

  

  aplikace obecných cílů pro vnitřní kontrolu ve výkonu služby; 
 

  popis a hodnocení vnitřního kontrolního systému v souladu s COSO / INTOSAI; 
  

  připomínky osoby odpovědné za činnosti interního auditu a vnějších kontrolních orgánů  
a reakce na tyto připomínky, a konečně 

  

                                                           
29 Též „manažera“. 

30 Též „monitorování“: 
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  popis těchto struktur a postupů pro sledování5 a vyhodnocování vnitřního kontrolního systému, 
jakož i že manažer používá k získání poznatků o kvalitě své vnitřní kontrolní systémy. 

3.2 Interní audit  

Existence činnosti31 (aktivit) interního auditu je právně zakotvena v královské vyhlášce / dekretu 
ze dne 17. srpna 2007 o činnosti6  interního auditu v některých službách federální exekutivy. 
Jejich rozsah je i v tomto případě omezen na 22 institucí, jak je uvedeno výše. 

Tyto předpisy umožňují činnosti6 interního auditu, které budou prováděny třemi různými způsoby. 
K dispozici je možnost trvalé / stálé specializované auditní služby v rámci instituce, nebo trvalé 
společné auditní služby pro řadu institucí či externí služby. Poslední možnost zahrnuje činnosti6 
interního auditu, prováděné prostřednictvím soukromé společnosti / firmy nebo stávajícím 
útvarem interního auditu, který může nebo nemusí být sdílen v rámci jiných institucí.  

Ministr musí provést konečný výběr způsob, kterým budou prováděny činnosti6 interního auditu 
do tří měsíců od obdržení pokynů od  VJAFV. Nicméně, z informací poskytnutých vládní komisí 
vyplývá, že v polovině roku 2010 muselo 10 z 22 institucí buď zřídit "útvar interního auditu", 
anebo tyto instituce určily gestora / odpovědný subjekt pro činnosti6 interního auditu bez 
jakéhokoliv oznámení / příkazu k přijetí opatření k zajištění nezbytné kvalifikace pro auditory. 

Královská vyhláška / dekret stanoví základní poslání pro činnosti6 interního auditu. Například, že 
interní auditorské činnosti (aktivity) jsou prováděny pomocí nezávislého, objektivního, 
systematického a metodického přístupu. Hodnocení vnitřního kontrolního systému by mělo tvořit 
základ pro dialog mezi útvarem interního auditu a manažerem, který by měl vyústit v doporučení 
pro zlepšení vnitřního kontrolního systému. Odpovědné osoby jsou podle zákona povinny vzít 
tuto skutečnost v úvahu / zohlednit tuto skutečnost. 

Interní auditorské činnosti6 podléhají i standardům IIA. Měly by být vyhodnoceny nejméně jednou 
za pět let příslušným, nezávislým hodnotitelem nebo týmem, složeným z jednotlivců, kteří 
nepracují pro dané instituce. 

V předpisech je uvedeno, že činnosti6 interního auditu by měly pokrývat všechny cíle vnitřního 
kontrolního systému. Útvar interního auditu musí vypracovat pracovní program na základě 
analýzy rizik, a tento program by měl být schválen VJAFV. Teprve následně je manažer 
informován o programu. 

Auditoři mohou oficiálně přijmout jakékoli úkoly, které spadají do odpovědnosti manažera – 
správce vnitřního kontrolního systému. 

Přidělení interních auditorů, jejich práva a povinnosti a jejich postavení v rámci služby bude 
uvedeno v chartě /statutu, který má být vypracovány na základě konzultací s vedoucím instituce, 
a který musí být schválen VJAFV. 

Charta / statut by měl stanovit též pravidla pro podávání zpráv a dále i pravidla pro řešení sporů  
a pro zajištění důvěrnosti.  Musí rovněž obsahovat závazek manažera / vedení instituce, že bude 
respektovat nezávislost interních auditorů a nebude přijímat odvetná opatření vůči jednotlivcům, 
kteří spolupracují s činností (aktivitami) interního auditu, prováděných v rámci služby. Popis práce 
a kompetenční profil jednotlivců, kteří provádějí činnosti6 interního auditu, by měl být předložen 
VJAFV, který by měl poskytnout poradenství před tím, než vedoucí interního auditu předloží tento 
návrh ministrovi.  Názor VJAFV je závazný.  

                                                           
31 Též „aktivity“. 
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Jednotlivec, který vykonává činnosti (aktivity) interního auditu může být zařazen v pozici v rámci 
stejné služby pouhých 12 let. On / ona je předmětem hodnocení ze strany člena VJAFV, ředitele 
– vedoucího manažera instituce a příslušného ministra. Na rozdíl toho auditoři mohou vykonávat 
svou práci po dobu šesti let a mohou být jmenováni opakovaně. 

3.2.1 Vztahy mezi interním auditem a externím auditem  

V současné době neexistují žádné oficiální protokoly nebo dohody mezi službami interního 
auditu a Účetního dvora. 

V předpisech je zmiňována zásada jednotného auditu. Konkrétně, královská vyhláška / 
dekret, který se zabývá činnosti6 interního auditu, stanoví, že pro procesy obsahující 
postupy, jež jsou předmětem externího auditu, může útvar interního auditu – po následném 
příznivém doporučení od VJAFV – vypracovat protokoly formalizovaná opatření / pravidla 
pro koordinaci úkolů a výměnu informací. 

Je pravděpodobné, že jednání s Účetním dvorem, týkající se zásady jednotného auditu, 
budou rychlejší nyní, když byl VJAFV  zřízen. Konečně jde o oblast, ve které se může brát 
ponaučení z regionálních zkušeností. To je proto, že interní audit vlámské vlády vypracoval 
memorandum dohod, přičemž Účetní dvůr přitom vycházel ze zásady jednotného auditu  
s cílem vyhnout se překrývání a zdvojování auditů a šetření 32 . Tehdejší předseda 
vlámského výboru pro audit, kdy byl uzavřen tento příspěvek, je nyní předsedou VJAFV. 
Může proto využít své zkušenosti a sítě za účelem přípravy a uzavření dohod mezi 
službami interního auditu a Účetním dvorem o jednotném auditu na federální úrovni. 

3.2.2 Auditní rady nebo výbory pro audit  

Královská vyhláška / dekret ze dne 17. srpna 2007 o zřízení VJAFV zajišťuje vytvoření 
výboru jednotného auditu výboru pro výše uvedené 22 instituce. Členové byli jmenováni 
královským dekretem ze dne 21. února 2010, projednány v Radě ministrů. VJAFV  byl 
oficiálně instalován dne 2. dubna 2010. 

VJAFV  se skládá ze sedmi nezávislých členů – čtyři holandsky mluvící a tři francouzsky 
mluvící. Společně by měli mít dostatečné odborné znalosti pro oblast činností ve veřejném 
sektoru, rozpočtového cyklu, informačních a komunikačních technologií, řízení veřejného 
sektoru, veřejného práva, vnitřní kontroly, strategického řízení a řízení rizik. Členové jsou 
jmenováni na dobu šesti let. Mohou být znovu jmenováni na jedno další funkční období. 
Členové jmenují ze svého středu předsedu. 

Pravidla a podmínky pro zajištění nezávislosti a volná pracovní místa byly zveřejněny  
v listopadu 2009 prostřednictvím tisku, internetu a v belgickém úředním věstníku. Kandidáti 
nesměli pracovat jako úředníci v jakékoliv instituci, podléhající výboru pro audit. Protože 
takoví úředníci jsou interními členy organizace, kteří mohou být předmětem auditu, a proto 
podle definice nejsou nezávislými. 

Zřízení VJAFV, které bylo hlavní prioritou vládního zmocněnce, byl položen základ  
k rozšíření činnosti6 interního auditu. To současně mělo vést k zajištění nezávislosti 
činnosti6 interního auditu a k zajištění jejich účinnosti a kvality: audit není možný 
v případě, pokud není možné / nelze podávat zprávy k nezávislému orgánu / subjektu 
VJAFV se zodpovídá vládě a jejím jednotlivých členů. Ke splnění tohoto účelu 
každoročně vypracovává dvě zprávy do 31. července. Jedna z těchto zpráv je pro 

                                                           
32 Též „investigativa“. 
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jednotlivé ministry a vztahuje se ke službě, za kterou je ministr zodpovědný. Druhá 
zpráva je pro Radu ministrů /vládu. 

Cílem zpráv je poskytnout ministrům a vládě přehled o stavu vnitřních kontrolních systémů 
v rámci dotčených institucí. VJAFV může vyžadovat veškeré informace, které jsou 
potřebné k přípravě těchto zpráv od manažerů nebo od jednotlivců, kteří jsou pověřeny 
činnostmi interního auditu. 

Ostatně role VJAFV je podpořena i tím, že jeho obecné povinnosti jsou výslovně uvedeny 
v právních předpisech.  Například VJAFV musí informovat vládu o spolehlivosti vnitřních 
kontrolních systémů v rámci institucí, a to za účelem dosažení cílů vlády. Je třeba také 
upozornit vládu, pokud si myslí, že orgány poskytují nesprávné či nespolehlivé informace, 
které by mohly vést ke zmýlení vlády při přijímání rozhodnutí na základě chybných údajů. 

Kromě toho VJAFV  v současné době pracuje se na detailech, např. na chartě / statutu 
auditu a na jednacím řádu. Charta / statut auditu by měla obsahovat následující prvky: 
seznam členů, zahájení a datum ukončení jejich funkčního období; jmenování předsedy  
a osoby odpovědné za sekretářské služby VJAFV, seznam úkolů VJAFV ; předpisy pro 
podávání zpráv; přijetí zásady důvěrnosti pro komunikaci mezi jednotlivci odpovědnými za 
činnosti (aktivity) interního auditu činnosti a VJAFV. 

3.3 Koordinace vnitřní kontroly veřejného sektoru  

Článek 6 královské vyhlášky / dekretu ze dne 17. srpna 2007 o vnitřním kontrolním systému, 
stanoví, že metodickou podporu pro rozšiřování vnitřní kontroly v rámci příslušných služeb zajistí 
FOD B & B. FOD B & B je možné ustavit z vlastního podnětu v rámci tematické meziresortní sítě 
a postarat se o její koordinaci. FOD B & B může provádět rovněž poradenské úkoly na žádost 
příslušných služeb. 

Konkrétně útvar podpory managementu v rámci FOD B & B má tento snímek: sestával se  
z pouhých 2,8 pracovníků na plný úvazek (ZPÚ) počátkem roku 2011, ale v současné době je 
usilováno o zvýšení na šest nebo sedm FTE v průběhu roku. Nicméně, FOD B & B konstatuje, že 
je velmi obtížné najít lidi se správným profilem. Jedním z možných důvodů jsou vyšší platy  
v soukromém sektoru. 

Útvaru pro podporu řízení v současné době pomáhá síť "vnitřní kontrola", skládající se  
s neformálně spolupracujících subjektů. Tato iniciativa byla původně spuštěna tehdejším vládním 
zmocněncem na jaře 2010, avšak problémy se schopnými spolupracujícími osobami přetrvávají 
od začátku roku 2011. Frekvence setkávání je poměrně vysoká, a to v průměru jedno zasedání 
nejméně jednou za dva měsíce. To znamená, že péče je potřebná, aby nedošlo k přetížení 
zabezpečování informovanosti, zejména pokud jde o skutečnost, že vnitřní kontrolní systém 
federální vlády se zdá být účinný a uspokojivý, přesto je jeho provoz obecně stále ještě 
v plenkách.  

To je důvod, proč každý člen sítě požádal, aby přehled o svých pěti největších problémech byl 
dán na program jednání v lednu 2011. Mezi nejčastěji citované obavy patřily:  

  sdílení osvědčených postupů; 
 

  praktické provádění vnitřní kontroly;  
 

  jak získat zájem managementu / manažerů, a jak se vypořádat s resistencí / odporem; 
 

  potřeba matice splatnosti a 
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  postupy pro sestavení výroční zprávy o výkonnosti vnitřního kontrolního systému, tzv. článek 
7 zpráv.  

Proto programy jednání následujících síťových setkání budou určeny na základě těchto obav.  
K dispozici bude také setkání v pravidelných intervalech, na kterých budou předseda a členové 
VJAFV vyzváni odpovědět na konkrétní položené dotazy. To by mělo napomoci překlenout 
propast mezi VJAFV a členy, kteří se konkrétně podílejí na procesech vnitřní kontroly, což by 
přispělo k zohlednění priorit VJAFV . 

Útvar pro podporu řízení se zaměřuje zejména na vnitřní kontrolu. Přes své omezené schopnosti 
útvar plní poradenské úkoly celé federální vládě. Poskytuje školení úředníkům formou kurzů na 
téma "Vnitřní kontrola" a umožňuje na požádání rozhovory zabývající se přidanou hodnotou 
vnitřní kontroly. V roce 2010 bylo uspořádání jedno síťové setkání interních auditů.  

Tato iniciativa byla omezena, aby nezasahovala (se netříštila) s hledisky vývoje podle 
memoranda  VJAFV. Bylo jasné, že existence dvou paralelních okruhů by bylo katastrofou pro 
rozvoj interních auditů v rámci federální vlády. 

Bylo rozhodnuto, že po projednání mezi Útvarem pro podporu řízení a VJAFV by mohla být síť 
„interního auditu" zakončena až v sekretariátu kanceláře VJAFV (jinými slovy by byla zastřešena 
kanceláří VJAFV).  Tím se zabrání jakémukoli střetu zájmů mezi vnitřní kontrolou  
a interním auditem. Avšak sekretariát kanceláře VJAFV by tento úkol plnil dočasně. Nakonec si 
interní auditoři svou síť zdokonalí, jakmile se rozvine provoz služby interního auditu. 

4. Finanční inspekce33 

Federální orgány dohledu, zejména Rada ministrů / vláda a ministři pro rozpočet a veřejnou službu, 
jakož i obce a regiony (článek 51 zvláštního zákona ze dne 16. ledna 1989 o financování obcí  
a regionů), mohou vyzvat finanční inspektory k provádění administrativní / správní a rozpočtové 
kontroly. 

Inspektorát financí reportuje přímo na ministry / vládami (obce, kraje a vedoucí). Finanční inspektoři 
nemají hierarchické vztahy s ministry, které jsou přiřazeny k, nebo s útvary, kde se vykonávají své 
kontroly. Nezávislost finančních inspektorů je výslovně schválena v zákoně ze dne 22. května 2003 
o organizaci rozpočtu a účetnictví spolkové země, stejně jako ve výše uvedeném zvláštním zákoně. 

Finanční inspektoři jsou poradci v rozpočtových a finančních otázkách, ministrů, ke kterým jsou 
přiřazeny. Kromě toho fungují jako regulátoři jménem a na účet ministrů, kteří jsou odpovědní za 
rozpočet nebo správu (administrativu). Konečně jsou v případě přímého zadání autority odpovědné 
za kontrolu všech plánovaných a schvalovaných operací s výjimkou drobných operací nebo operací, 
které jsou definovány takovým způsobem, že není prostor pro subjektivní interpretaci schvalující 
osobou.  

Mohou být také pověřeni ministrem, kterému jsou přiřazeni, provádět šetření7 v institucích veřejného 
sektoru nebo v soukromých institucích, které jsou dotovány veřejným sektorem.  Inspektorát financí 
je také pověřen provádět screening evropských fondů. Jak ubíhá čas, tento úkol se stává stále 
významnější. 

Předběžná kontrola (ex ante) – náš prvořadý úkol – se týká následujících aspektů / hledisek: 
rozpočet, správnost (soulad), účinnost, efektivnost, hospodárnost a vhodnost. 

                                                           
33 Tato část byla napsána Inspektorátem financí. 
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Kromě těchto případů, kde kontrola Inspektorátu financí je povinná (viz výše), každý jednotlivý 
ministr, ministr pro rozpočet, ministr pro veřejnou službu a Rada ministrů / vláda může vydat pokyn 
inspekci financí provádět konkrétní úkoly (audity, šetření, zvláštní audity, atd. - zpravidla ex post). 

Ex ante / ex post: viz výše. Meze /prahové hodnoty, na které platí předběžné kontroly (ex ante) 
zakázek veřejného sektoru a příspěvků, mohou být změněny na základě společné dohody 
příslušného ministra a ministra pro rozpočet. Tyto meze / prahové hodnoty mohou být zvýšeny 
v zájmu zlepšení fungování vnitřního kontrolního systému. Například na ministerstvu obrany se 
následná kontrola na základě vzorků použije v případech rozdílu mezi stávajícími limity a vyšší mezí 
/ vyššími prahovými hodnotami. 

Poslední federální předpisy stanoví, že protokoly budou uzavřeny mezi ministrem pro rozpočet / 
Civilní službou a VJAFV  na jedné straně a osobou odpovědnou za činnosti6 interního auditu a 
Inspektorátem financí na straně druhé, aby se tyto strany dohodly na formálních podmínkách 
týkajících se koordinace úkolů a sdílení informací pro analýzu procesů, pokud jde o zakázky 
veřejného sektoru, přidělování nenárokových příspěvků a najímání smluvního zaměstnance 
(honorář).  

Vedoucí Inspektorátu financí se účastní zasedání VJAFV, přičemž podle zákona má poradenskou 
funkci. 

5. Probíhající a budoucí reformy 

V současné době nejsou plánované žádné zásadní reformy v rámci reformy veřejné správy (RVS)  
a PIC. Přesto, lze předpokládat jeden významný krok, že bude přijata vládní reforma na federální 
úrovni, jakmile nová vláda bude vytvořena (toto se týká RVS). Memorandum VJAFV  (Výbor pro 
audit) však může být také faktorem pro započtení do procesu reformy (RVS a PIC).  

S ohledem na reformu veřejné správy a PIC, lze odkázat na projekt Fedcom (viz také bod 2.5), který 
vychází ze zákona o účetnictví (zákon ze dne 23. května 2003). Jedná se zejména o tyto hlavní 
změny:  

  oddělení účtů pro výdaje a nedaňové příjmy do tří kategorií –  
 

 1. rozpočtové účty,  
 

 2. obecné účty a 
 

 3. analytické účty (namísto jednotlivých rozpočtových účtů), přechod od účetnictví na bázi 
peněžních toků na účtech k jednotlivým transakcím; žádné další převody (bezhotovostní 
platby) a konečně i centralizace všech plateb, které se bude konat prostřednictvím centrálního 
účetního (kromě pokladny). 

Fedcom používá systém IT pro třídílnou účetní závěrku, tj. moduly „plánování podnikových zdrojů 
a aplikaci SAP. 

  Zřízení práva na řízení hotovosti / peněžních prostředků: tento proces zahrnuje výnosy  
a řízení hotovosti (cash management). 

 

  Podávání zpráv o rozpočtu: jedná se o zadání (vstupů) a sledování rozpočtu, pravidelné 
uzavření účtů a dlouhodobého majetku. 

 

  Platby: tento proces zahrnuje vládní příkazy / objednávky (včetně místních nákupů), specifické 
nákupy (nároky na úhradu výloh), subvence (dotace) a osobní náklady. 

Nakonec je třeba poznamenat, že některé služby, které slouží provozu více či méně nezávisle, 
spolupracují nyní úžeji s Fedcom, a že všechny role jsou identifikovány a potřebná oprávnění 
přiřazena. 
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BULHARSKO  

Systém vnitřní kontroly – PIC34, 35    

Stručná historie systému vnitřní kontroly (PIC) 

Bulharsko – v souladu se závazky této země, přijatými během přístupových jednání o kapitole 28 – 
finanční kontrola – zavedlo komplexní vnitřní řídící a kontrolní systém ve veřejném sektoru. V období 
2005-06 zahájila vláda prostřednictvím Ministerstva financí novou iniciativu při provádění opatření, 
týkajících se zavádění zásadní reformy v oblasti finanční kontroly, aby zajistila řádné finanční řízení 
veřejných prostředků. Dne 16. června 2005 Rada ministrů přijala strategii pro rozvoj PIFC. Tato 
strategie stanoví prioritní oblasti a uskutečnění konkrétních opatření. Mezi hlavní priority související  
s aktualizací modelu PIFC modelu patřily: 

  Podrobnější právní předpisy o odpovědnosti řídících pracovníků ve veřejném sektoru, které 
upravily zavedení nezávislých útvarů interního auditu v organizační struktuře veřejného sektoru 
(model decentralizovaného interního auditu); 

 

  ustavení centrální harmonizační jednotky v rámci ministerstva financí, která koordinuje  
a harmonizuje systém finančního řízení a kontroly ve veřejném sektoru (PIFC), a oddělené útvary 
interního auditu od aktivit finančních kontrol. 

V průběhu tohoto období byla reforma PIC doprovázena rozvojem politik veřejné správy  
a rozpočtového řízení výdajů. Došlo k postupné změně příslušných legislativních nástrojů. 
Nejdůležitější z nich byly  

  zákon o správě (poslední změna provedena v prosinci 2010),  
 

  Jednotná klasifikace pracovních pozic v rámci správy / administrativy a státního rozpočtu, zákon 
o postupech (naposledy pozměněn v roce 2008).  

Vyhláška / nařízení vlády / Rady ministrů ze srpna 2009 zavedla radu pro správní reformu jako 
poradní orgán vlády / Rady ministrů, který by měl koordinovat vládní politiku v oblasti obecného řízení 
veřejné správy.  

Byl přijat také plán pro provádění opatření k optimalizaci veřejné správy.  

Všechna tato opatření lze považovat za nástroje, jejichž cílem je zlepšení kontrolního prostředí ve 
veřejném sektoru, jako jednoho z klíčových prvků řídících a kontrolních systémů. 

Ministerstvo financí bylo po celou dobu hnací silou této reformy. Ministr financí odpovídá za koordinaci 
a harmonizaci vnitřní kontroly a interního auditu, a zajišťuje tyto funkce prostřednictvím ředitelství 
vnitřní kontroly. Ministr financí také předsedá Radě pro správní reformu. Agentura / úřad finanční 
inspekce ve veřejném sektoru, Výkonná agentura pro audit fondů EU, Ředitelství pro rozpočet, 
Ředitelství státní pokladny a Ředitelství pro státní výdaje ministerstva financí rovněž podávají zprávy 
ministru financí. 

 

 

                                                           
34 Příspěvek Ministerstva financí Bulharska ze dne 16. března 2011. 

35 Public Internal Control. 
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2. Vnitřní kontrolní prostředí ve veřejném sektoru  

K provedení Strategie pro rozvoj PIFC v Bulharsku z roku 2005 Národní shromáždění36 v roce 2006 
přijalo   

  zákon o systému finančního řízení a kontrole ve veřejném sektoru (Z FM&C VS),  
 

  zákon o interním auditu ve veřejném sektoru37 (Z IA VS) a   
 

  zákon o finanční inspekci (Z FI).  

Tyto akty jasně stanovily a odlišily odpovědnosti manažerů veřejných organizací, interních auditorů a 
finančních inspektorů veřejného sektoru. V souladu s Z FM&C VS jsou manažeři veřejných 
organizací zodpovědní za plnění cílů dané organizace při řízení veřejných výdajů v souladu 
s právními předpisy / se zásadou legality, hospodárnosti, efektivnosti a účinnosti. Ke splnění tohoto 
účelu mají povinnost zavést přiměřené a účinné systémy finančního řízení a kontroly a zajistit funkce 
interního auditu.   

Současně byly přijímány a prosazovány sekundární38 právní předpisy, jako například vyhlášky a 
nařízení Rady ministrů / vlády a ministra financí. 

Mezi klíčové patří vyhláška Rady ministrů39 o zřízení ředitelství vnitřní kontroly, nařízení z roku 2006 
o poskytování informací v rámci FMC PSA, vyhláška Rady ministrů6 o přijetí interních auditních 
standardů ve veřejném sektoru z roku 2006, / 

Nařízení ministra financí o konkrétní auditorské činnosti správy fondů a programů EU z roku 2009, 
Nařízení, týkající se externího hodnocení zajištění auditní činnosti z roku 2011 a nařízení ministra 
financí o certifikaci interních auditorů veřejného sektoru z roku 2006.  

Povinnost výdajových jednotek zřídit a provozovat systémy finančního řízení a kontroly, jakož i jejich 
aktualizace a podat zprávu o jejich stavu, je též stanovena v jiných právních předpisech 40 , 
vztahujících se na veřejný sektor, např. zákoně procedurách státního rozpočtu, v zákoně o obecních 
rozpočtech a v zákoně o národní bance Bulharska, podle kterého je státní rozpočet prováděn na 
bázi peněžních toků. Rozpočtový proces z roku 2007 obsahuje vypracování návrhů rozpočtů 
v programovém formátu. Jedná se o formulaci politik, programů, cílů a aktivit a je součástí realizace 
manažerské odpovědnosti, což vyústí ve stanovení cílů pro veřejné organizace.  

Stávající systém, který vytváří prostředí k rozvoji PIC, zahrnuje také činnosti prováděné finanční 
kontrolou ve veřejném sektoru (popsáno v části 4 níže), Výkonnou agenturou pro audit prostředků 
EU (AO) a Národní auditní instituce (SAI). AO plní roli auditního orgánu pro programy 
spolufinancované ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu. AO 
provádí audity systémů a audity operací na základě vzorku, přičemž řeší i záležitosti spojené s 
prohlášením o uzavření, které se vztahuje na projekty v rámci předvstupních strukturálních politik, 
Fondu soudržnosti, Schengenského nástroje, Evropského návratového fondu, Fondu pro vnější 
hranice, finančního mechanismu EHP a dalších programů EU.  Agentura plní roli certifikačního 
orgánu pro certifikaci roční účetní závěrky v rámci programu Sapard. Zajišťuje rovněž funkce, 
související s prováděním programů příhraniční41 spolupráce. 

                                                           
36 Též „parlament“. 

37 Public Financial Inspection Act. 

38 Též „prováděcí“. 

39 Též „vlády“. 

40 Též „v zákonech“. 

41 Též „přeshraniční“. 
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SAI ověřuje plnění rozpočtu a dalších veřejných prostředků a činností v souladu se zákonem o SAI a 
mezinárodně uznávanými auditorskými standardy. 

Hlavním úkolem SAI je ověřovat spolehlivost a pravdivost účetní závěrky organizací, které jsou 
financované z rozpočtu, jakož i legalitu, hospodárnost, efektivnost a účinnost činností a 
vynakládaných veřejných prostředků, a současně též poskytovat národnímu shromáždění3 
spolehlivé informace, které se týkají těchto organizací.  

SAI vykonává svou činnost nezávisle a podává o tom zprávy42 Národnímu shromáždění3. 

3. Koncepce vnitřní kontroly ve veřejném sektoru (PIC)  

Bulharské právní předpisy o finančním řízení a kontrolních postupech zavedli pět vzájemně 
propojených složek vnitřní kontroly, které stanoví pokyny INTOSAI. 

3.1 Manažerská odpovědnost / zodpovědnost 

Základem PIC je manažerská odpovědnost 43 . V souladu se zákonem je vnitřní kontrola 
stanovena jako nedílný proces činností organizace, který zajišťují manažeři 44  a ostatní 
zaměstnanci organizace. Vnitřní kontrola se skládá z pěti vzájemně propojených složek - 
kontrolní prostředí, řízení rizik, kontrolní činnosti, informačních a komunikačních systémů 
a monitorování v souladu se zákonem. Interní audit je manažerský nástroj pro monitorování45. 
Manažeři organizací mají povinnost zajistit podmínky pro provádění interních auditů, v souladu s 
platnou legislativou. 

Zákon ukládá manažerům organizací manažerskou zodpovědnost za plnění cílů a zajištění 
výkonu správy veřejných prostředků v souladu s právními předpisy a hospodárným, efektivním a 
účinným způsobem.  

Při plnění svých zodpovědností46 manažeři musí vytvořit a neustále zlepšovat systémy finančního 
řízení a kontroly v příslušné organizaci, a to v souladu s ustanoveními zákona, metodikou 
ministerstva financí, specifikami zajišťované činnosti a s výsledky z monitorování.  

Tyto systémy zahrnují zásady a postupy, které mají zajistit přiměřenou jistotu, že cíle organizace 
budou splněny.   

Manažerská odpovědnost za řádné finanční řízení zahrnuje všechny struktury, programy, aktivity 
a procesy v rámci organizace, která je rozpočtovou jednotkou, včetně organizací, které jsou na 
nižší úrovni výdajů této administrativní jednotky. 

Jedním z důležitých mechanismů pro dosažení řádného finančního řízení je výkon předběžné 
kontroly ve všech procesech v rámci organizace. To je běžnou praxí, kterou zajišťují osoby ve 
vedoucích pozicích, nebo jiní zaměstnanci příslušných odborných útvarů organizace. Ti 
vykonávají předběžnou kontrolu ve specifikách pro danou organizaci prostřednictvím vnitřních 
koordinačních postupů.  

 

                                                           
42 Též „hlášení“. 

43 Též „zodpovědnost“. 

44 Též „vedoucí pracovníci“. 

45 Též „sledování“. 

46 Též „povinností“. 
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Finanční kontroloři jsou jmenováni k provádění předběžné kontroly finančních činností47, anebo 
tuto funkci vykonávají účetní pracovníci vedle svých běžných povinností. 

Aby bylo zajištěno, že účetní zásady a postupy jsou řádně prováděny, a že je dodržována 
finanční kázeň48, je použit systém dvou podpisů  

  při uzavírání pracovních smluv,  
 

  při vzniku nákladů a  
 

  při vydávání příkazů pro najímání zaměstnanců nebo při jejich odesílání na služební cesty 
apod. 

V takových případech se předpokládá finanční odpovědnost až se platba provede prostřednictvím 
osoby, odpovědné za účetnictví a manažera organizace (nebo osoby oprávněné k objednání 
platby jménem organizace), tyto příkazy opatří svými podpisy. 

Odpovědnost za řízení je právně delegována na politicky zvolené osoby, jako jsou ministři, 
starostové nebo jiní manažeři. Podle bulharského práva, ministři a starostové mají administrativní 
a rozpočtové pravomoci – jmenují zaměstnance do funkcí, uzavírají smlouvy a nakládají s 
veřejnými prostředky. Vedoucí správní manažeři, jako jsou ředitelé agentur a vedoucí komisí, 
nesou v některých strukturách manažerskou odpovědnost. Vedoucí sekretariátů provádějí 
administrativní a manažerské aktivity, jež jim přidělují vedoucí manažeři.  

Naproti tomu manažeři, kteří na nižších úrovních organizace mají také manažerské povinnosti 
(např. všichni ostatní vedoucí pracovníci, jako jsou ředitelé ředitelství a vedoucí oddělení), mají 
podle zákona povinnost podat zprávu49 svým nadřízeným o vnitřní kontrole, která je stanovena 
v jednotkách 50  a strukturách, které spravují. Vrcholoví manažeři jsou oprávněni delegovat 51  
manažerské zodpovědnost na podřízené manažery.  Každé takové pověření nezbavuje top 
manažera52 zodpovědnosti za plnění delegované53 pravomoci.  

Z tohoto důvodu top manažeři19 požadují pravidelně podávání zpráv o plnění delegovaných 
pravomocí prostřednictvím přímé komunikace s podřízenými osobami ve vedoucích pozicích a na 
nižší úrovni úředníků. 

  Ředitelé finančních ředitelství jsou důležitým článkem v rámci vnitřního kontrolního systému. 
Obvykle se sami nebo jejich podřízení zapojují do plánování rozpočtu, přihlašují se jako druzí 
podepisující, navrhují a aplikují účetní pravidla a vykonávají předběžné kontroly.  Zde je použit 
princip rozdělení zodpovědnosti. 

 

  Jednou z hlavních zodpovědností vedoucích manažerů je, aby v rámci svých pravomocí 
stanovili cíle spolu s odpovědností za identifikaci rizik a zavedení účinných kontrolních 
systémů. Vytvoření programových rozpočtů zahrnuje jasnou definici cílů organizace a kritérií 
pro jejich plnění. 

 

                                                           
47 Též „aktivit“. 

48 Též „disciplína“. 

49 Též „hlášení“. 

50 Též „v organizačních útvarech“. 

51 Též „pověřit“. 

52 Též „vedoucího manažera“ nebo „vrcholového manažera“. 

53 Též „přenesené“. 
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  Cíle vnitřního kontrolního systému zahrnuji dosažení přiměřené jistoty, že činnosti jsou v 
souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy a smlouvami 54  (legalitou), stejně jako 
přiměřené jistoty o spolehlivosti a komplexnosti finančních a provozních informací, o 
hospodárnosti, efektivnosti a účinnosti operací a o ochraně majetku a informací. 
 

  Systém podávání zpráv55 je upraven Nařízením Rady ministrů56. Forma, obsah, pravidla a 
termíny pro poskytování informací jsou standardizovány.  
 

Zpravidla tyto informace zahrnují hodnocení manažerů o obecném stavu řídících a kontrolních 
systémů, o opatřeních, prováděných k rozvoji a zlepšování jejich prvků, které takové rozvíjení a 
zlepšování potřebují. Každý rok ředitelství vnitřní kontroly na Ministerstvu financí vypracuje či 
aktualizuje dotazník a pokyny pro podání zprávy22 s instrukcemi k jejímu předložení, které vydal 
ministr a předal je manažerům.   

 

Manažeři (ministři, starostové a vedoucí jiných organizací) poskytují každoročně informace o 
stavu finančního řízení a kontroly, a interních auditů za předcházející rok, vyplní dotazník, tj. 
odpoví na otázky dotazníku a vypracují výroční zprávu o stavu finančního řízení a kontroly. Tato 
zpráva má další část, kde útvar interního auditu poskytuje své stanovisko k informacím 
obsažených ve zprávě. Podpisem této zprávy, manažeři přebírají zodpovědnost za přiměřenost a 
účinnost systémů, zřízených v organizacích, které spravují. Navíc v rámci své pravomoci jako 
první podepisují roční účetní závěrku výdajových jednotek. Ministr financí ukládá pokuty za 
nesplnění povinnosti zpracovat a podat roční zprávu ve stanovených lhůtách. Informace, které 
jsou získané z výročních zpráv a dotazníkových šetření, jsou shrnuty do souhrnné zprávy, která 
je pak přijata Radou ministrů23 a předložena Národnímu shromáždění57. 

3.2 Interní audit  

Zákon o interním auditu ve veřejném sektoru (Z IA VS) a vnitřní auditorské standardy ve 
veřejném sektoru58 upravují interní audit ve veřejném sektoru. Z IA VS je vypracován v souladu 
s Mezinárodními standardy pro profesní praxi interního auditu Institutu interních auditorů (IIA) a 
integrovaným rámcem vnitřní kontroly Výboru sponzorských organizací (dále také jen „rámec 
COSO“). Tato pravidla v Z IA VS odpovídají mezinárodním standardům IIA. 

Bulharská právní definice interního auditu ve veřejném sektoru převzala mezinárodně uznávanou 
definici IIA. Úkoly interního auditu jsou vymezeny v souladu s hlavním požadavkem pro tuto 
činnost – napomáhat organizacím dosahovat jejich cílů. Tyto úkoly zahrnují identifikaci a 
hodnocení rizik, vyhodnocování přiměřenosti a účinnosti systémů finančního řízení a kontroly a 
předkládání doporučení ke zlepšování provozu organizace. 

Zákon stanoví nejširší možný rozsah provádění interního auditu. Vztahuje se na všechny 
struktury, programy, aktivity59 a procesy v rámci organizace.  V zájmu zajištění maximálního 
rozsahu auditu stanoví poslední novela Z IA VS, že auditní jednotka 60  se zaměří také na 
obchodní společnosti této organizace, kde nebyla žádná taková samostatná auditní jednotka27  

                                                           
54 Též „se zásadou legality“. 

55 Též „hlášení“. 

56 Též „vlády“. 

57 Též „parlamentu“. 

58 Též „normy“. 

59 Též „činnosti“. 

60 Rozuměj „útvar organizace“. 
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vytvořena. Interní auditoři mají při plnění svých povinností právo na přístup ke všem 
zaměstnanců, majetku a informací organizace.    

Interní audit provádí útvar interního auditu, který se skládá s manažera a interních auditorů. Tyto 
osoby podávají zprávy přímo vedoucímu organizace, pro kterou pracují. Top manažer organizace 
nese odpovědnost za zajištění nezávislosti interních auditorů při plánování, provádění a podávání 
zpráv o zjištěních a výsledcích interním auditu. Jmenování nebo odvolání vedoucího interního 
auditu se provádí jako rozhodnutí ministra. 

Útvar interního auditu je přímo podřízen vedoucímu organizace, pro kterého zajišťuje funkční a 
organizačně nezávislý interní audit. Zákon také stanoví minimum oblastí interního auditu, o 
kterých je útvar interního auditu povinen informovat ředitele organizace, a též výbor pro audit, 
pokud existuje.  

Zákon a standardy stanovily požadavek, podle něhož manažer interního auditu vypracuje statut61 
útvaru interního auditu, který by měl být schválen vedoucím organizace, a pokud takový existuje, 
výborem pro audit. Tento dokument obsahuje podrobné informace o cílech, pravomoci a 
odpovědnosti interního auditu. Při vypracování statutu28 interní auditoři používají "pokyny pro 
vypracování statutu28 útvaru interního auditu", které jsou součástí metodiky interního auditu ve 
veřejném sektoru, přijaté ministrem financí. 

Aby byla zajištěna nezávislost a nestrannost interních auditorů, manažer organizace není 
oprávněn přidělit jim funkce a povinnosti, které jsou nad rámec interního auditu.  

Interní auditoři nesmějí přijmout auditní úkoly pro ověřování činností62 organizačních struktur, pro 
které před tím poskytli konzultační služby, anebo pro které pracovali v období posledního jednoho 
roku.  

Takové okolnosti jsou interní auditoři povinni oznámit manažerovi interního auditu. Auditoři musí 
také oznámit manažerovi jakýkoli skutečný nebo domnělý střet zájmů nebo zaujatost. 

Požadavek k udržování a rozvíjení odborných znalostí a dovedností je stanoven v právních 
předpisech a podrobněji v metodice pro interní audit. Každý manažer interního auditu sestavuje 
roční plán pro odborné vzdělávání a rozvoj auditorů v zájmu udržení auditního personálu s 
dostatečnými znalostmi, dovednostmi, zkušeností a odbornou kvalifikací. Manažer organizace 
tento plán schvaluje. 

Metodika interního auditu zdůrazňuje význam neustálého vzdělávání auditorů a potřebu 
informovat je o novinkách a zlepšení v průběžném vývoji této profese. 

Hlavním problémem v posledních letech byl nedostatek finančních prostředků pro uspokojení 
vzdělávacích potřeb. Ředitelství interního auditu (CHUIA a CHU FMC) na Ministerstvu financí 
koordinuje a podporuje vzdělávání v profesi interního auditu. Na ředitelství je vypracován roční 
tréninkový program pro interní auditory ve veřejném sektoru, realizovaný zaměstnanci ředitelství. 

Jedině osoby, které jsou držiteli osvědčení pro interní audit ve veřejném sektoru, vydané 
ministrem financí, nebo mezinárodně uznávané osvědčení interního auditu, mohou provádět 
interní audity ve veřejném sektoru. Certifikát se uděluje po absolvování písemného testu. 
Zkoušky složilo a národní certifikát obdrželo od roku 2006 a k dnešnímu dni 1 226 osob.  
Ředitelství interního auditu má na starosti přípravu a pořádání těchto kurzů a zkoušek. Podle 
zákona jsou interní audity prováděny prostřednictvím přidělených auditů pro zjišťování 63  a 

                                                           
61 Též „stanovy“. 

62 Též „aktivit“. 

63 Rozuměj též „ověřování“. 
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auditních úkolů v oblasti poradenství. Auditní úkoly pro zjišťování30 tvoří větší podíl v celkové 
auditní činnosti (v roce 2009 představovaly 70% všech úkolů). Typy aplikovaných auditů jsou 
tradičně upraveny tak, aby současně byly ve shodě s mezinárodně uznávanými standardy. Důraz 
je kladen na audity systémů. K dispozici je obecná metodika pro provádění auditu výkonu, auditu 
souladu a auditu IT. Interní auditoři také provádět auditní poradenské úkoly podle vyvinuté 
metodiky. Počet provedených auditních poradenských služeb neustále roste: v roce 2008 a 2009, 
se zdvojnásobil. To naznačuje větší důvěru ze strany manažerů organizací veřejného sektoru k 
interním auditorům. 

Z IA VS, standardy a stanovená metodická pravidla pro následné sledování činností při 
monitorování auditních doporučení. Přístup a zejména kontroly – ověřování prováděných 
doporučení, jsou obsaženy ve strategických a ročních plánech útvaru interního auditu. Interní 
auditoři vyhodnocují přiměřenost, účinnost a včasnost přijatých opatření. Tato doporučení jsou 
sledovány na základě písemných informací o stavu jejich realizace a provádění kontrol – 
ověřování. To se provádí buď jako součást jiného auditorského úkolu, nebo jako samostatný úkol. 
Metodika zdůrazňuje, že získání písemné informace nestačí k poskytnutí ujištění, že přijatá 
opatření byla účinná. Ujištění může být poskytnuto jen prostřednictvím organizovaného 
auditorského úkolu (buď samostatného, nebo jako součást jiného úkolu). 

Interní auditoři jsou povinni okamžitě oznámit vedoucímu organizace, kdykoli jsou identifikovány 
náznaky podvodu nebo nesrovnalostí. Současně předkládají návrhy na přijetí opatření a 
oznámení těchto zjištění příslušným orgánům. Pokud manažer organizace neučiní žádné kroky 
do 14 dnů ode dne oznámení, útvar interního auditu informuje příslušné orgány, a výbor pro 
audit, pokud existuje. 

Z IA VS a Zákon o inspekci veřejných financí byly přijaty v roce 2006 a tyto služby jsou od sebe 
institucionálně a funkčně oddělené. Finanční inspekce je koncipována jako agentura v rámci 
ministerstva financí. Provádí inspekci při vzbuzené pozornosti nebo na základě zadání jiných 
orgánů veřejné moci, používá vyšetřovací metody a ukládá sankce. Její aktivity jsou popsány 
podrobněji v kapitole 4. 

Dohoda o spolupráci mezi ministrem financí a vedoucím Národní auditní instituce (SAI) byla 
podepsána v roce 2006. Hlavním cílem této dohody je koordinovat akce na zlepšení hospodaření 
s veřejnými prostředky a spojit úsilí k vytvoření odpovídající a účinné vnitřní kontroly.  

Obě instituce spolupracují též prostřednictvím sdílení odborných zkušeností, provádění školení, 
vypracování a výměny metodik a poskytování informací o plánovaném auditu fondů a programů 
EU, a o identifikovaných problémech finančních řídících a kontrolních systémů. Interní auditoři a 
auditoři Národní auditní instituce (SAI) spolupracují a vyměňují si informace při provádění 
jednotlivých auditů. 

Z IA VS umožňuje zřizovat výbory pro audit. Členové výboru musí splnit určité požadavky na 
vzdělání a kritéria profesní zkušenosti. Funkce výboru pro audit jsou: podporovat útvar interního 
auditu, vyjadřovat se k jeho názorům, statutu a plánům činnosti, přezkoumávat výroční zprávu o 
činnosti interního auditu, a vyjádřit svůj názor na něj a ke všem významným otázkám 
souvisejících s interním auditem. V praxi si na základě Z IA VS velmi málo organizací veřejného 
sektoru vytvořilo výbor pro audit. Důvodem je, že interní audit je v rané fázi vývoje, přičemž 
manažeři nedovedou plně docenit význam výborů pro audit, neboť jsou informačně zahlceni 
mnoha strukturami a jednotkami v rámci organizace veřejného sektoru (pracovní skupiny, výbory 
pro řízení rizik, poradní sbory, atd.). 
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3.3 Koordinace vnitřní kontroly veřejného sektoru 

Ministr financí je zodpovědný za koordinaci a harmonizaci činnosti29 v rámci systému 
finančního řízení a kontroly a systému interního auditu ve veřejném sektoru. Výkon těchto 
funkcí byl zahájen v roce 2004, kdy byla funkce metodiky 64  kontroly rozpočtu přiřazena 
ředitelství státní pokladny ministerstva financí, stejně jako funkce harmonizace a metodiky 
auditorské činnosti29 byla přiřazena ředitelství agentury finanční inspekce ve veřejném 
sektoru. V roce 2005 bylo rozhodnuto zřídit na ministerstvu financí zvláštní Ředitelství pro 
vnitřní kontrolu, které mělo podávat zprávy přímo ministru financí. Ředitelství má dvě centrální 
harmonizační jednotky – CHJ pro finanční řízení a kontrolu a CHJ pro vnitřní kontrolu. 
Hlavním úkolem tohoto ředitelství je koordinovat a harmonizovat uplatňování právních 
předpisů upravujících finanční řízení a kontrolu a interní audit ve veřejném sektoru v souladu s 
platnými předpisy EU a osvědčených postupy v této oblasti. 

Ředitelství vypracovává a aktualizuje metodiku pro finanční řízení a kontrolu a interní audit, 
monitoruje 65  aplikaci právních předpisů a metodologie v podmínkách ministerstev a obcí, 
koordinuje a shrnuje plány jednotek66 interního auditu pro auditorské úkoly při výkonu správy 
fondů a programů EU, podporuje odborné vzdělávání v oblasti finančního řízení a kontroly a 
interního auditu, pořádá zkoušky pro získání certifikátu v oblasti národního interního auditu a 
udržuje databázi interních auditorů. 

Jak již bylo uvedeno v bodech 3.1 a 3.2, manažeři organizací veřejného sektoru předkládají 
ministru financí roční zprávu o fungování, přiměřenosti, účinnosti a efektivnosti systémů 
finančního řízení a interního auditu. Ředitelství vnitřní kontroly analyzuje předložené 
informace a vypracovává návrh roční zprávy o stavu finančního řízení a kontroly a interního 
auditu.  Tato zpráva je pak zahrnuta do konsolidované zprávy o interním auditu ve veřejném 
sektoru. Ministr financí je podle zákona povinen vypracovat tuto konsolidovanou zprávu, 
kterou předkládá Radě ministrů67 ke schválení a poté ji předává Národnímu shromáždění68 a 
Národní auditní instituci (SAI).  Tato zpráva je rovněž zveřejněna na internetových stránkách 
Ministerstva financí. 

Část souhrnné zprávy, která obsahuje závěry a pokyny pro rozvoj finančního řízení a kontroly 
a interního auditu, umožňuje členům parlamentu a Rady ministrů34 legislativní iniciativu. 
Informace obsažené ve zprávě využívají manažeři organizací a jednotek interního auditu 
veřejného sektoru s cílem zlepšit systémy finančního řízení a kontroly a interního auditu. 
Centrální harmonizační jednotka pro vnitřní kontrolu a Centrální harmonizační jednotka pro 
finanční řízení a kontrolu využije souhrnné údaje při vypracování metodiky a při řešení 
připomínek a ujasnění si konkrétních otázek při přípravě vzdělávacích programů, apod. 

4. Finanční inspekce 

Zákon o finanční inspekci ve veřejném sektoru upravuje finanční inspekci ve veřejném sektoru.  

Vykonává ji Agentura finanční inspekce veřejného sektoru (A FI VS), která je správním orgánem 
v přímé podřízenosti ministra financí a právnickou osobou, financovanou z rozpočtu. Hlavní 
povinností finanční inspekce ve veřejném sektoru je chránit veřejné finanční zájmy: 

                                                           
64 Též „metodologie“. 

65 Též „sleduje“. 

66 Též „útvarů“. 

67 Též „vládě“. 

68 Též „parlamentu“. 
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  Výkon ex post69 finanční inspekce dodržování souladu s rozpočtovými předpisy70, pokud jde o 
podávání zpráv71 výkaznictví o hospodaření a finanční situaci výdajových jednotek, obchodních 
společností s majetkovou účastí státu, a ostatních subjektů; 

 

  Identifikace72 porušování rozpočtových pravidel a předpisů o finančním hospodaření nebo podávání 
zpráv o činnosti a označení73 podvodů; 
 

  Identifikace39 porušování předpisů o zadávání veřejných zakázek; 
 

  detekce74 způsobených škod; 
 

  identifikace podvodů75, týkajících se zájmů Evropských společenství; 
 

  vyhledávání viníků se správní76, trestní a finanční odpovědnosti v případech stanovených zákonem. 

A FI VS také ověřuje veřejné zakázky zadavatelů – orgánů / organizací veřejného sektoru, které 
nejsou předmětem finanční inspekce. A FI VS předkládá výroční zprávu o své činnosti, kterou ministr 
financí předkládá Radě ministrů34. Od roku 2008 převzala A FI VS významnou povinnost poskytovat 
pomoc inspektorům Komise při provádění kontroly77 na místě a inspekce v souladu s Nařízením 
Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 v případech, kdy osoba při provádění inspekce odmítá78 umožnit 
přístup do jejích prostor a předložit dokumenty, které jsou předmětem inspekce.   

A FI VS spolupracuje a vyměňuje si informace s orgány činnými v trestním řízení, Ministerstvem 
vnitra, Národní auditní institucí (SAI), Agenturou pro veřejné zakázky a jinými orgány veřejné moci 
na základě uzavřených smluv. Finanční inspekce ve veřejném sektoru se provádí v:  

  rozpočtových organizacích, 
 

  obchodních společnostech plně či částečně vlastněných státem nebo obcí, které mají blokační 
menšinu,  

 

  jiných právnických osobách, v nichž stát nebo obec má přímý nebo nepřímý podíl, a 
 

  státních subjektech, které jsou příjemci podpory, financované ze státního rozpočtu nebo z 
obecního rozpočtu, mimorozpočtových účtů nebo fondů na základě mezinárodních dohod, anebo 
v rámci programů EU. 

Činnosti79 A FI VS nejsou naplánovány. Finanční inspekce se provádějí:   

  na základě požadavků nebo zprávy o porušování ze strany orgánů veřejné moci, fyzických a 
právnických osob, 
 

                                                           
69 Též „následné“. 

70 Též “pravidly“. 

71 Též „výkaznictví“. 

72 Též „rozpoznávání“. 

73 Též „indikace“. 

74 Též „odhalování“. 

75 Rozuměj v tomto kontextu též „nesprávností“. 

76 Též „administrativní“. 

77 Též „ověřování“. 

78 Též „brání“. 

79 Též „aktivity“. 



Copyright © Centrum of Excellence for Good Governance  Stránka 36 

 

  inspekce postupů při zadávání a realizaci veřejných zakázek na základě informací z rejstříku 
veřejných zakázek spravovaného Agenturou pro veřejné zakázky, a na základě ověření Národní 
auditní institucí (SAI), 
 

  ověření vyplacení státní podpory a cílených grantů udělených v Bulharsku podle zákona o 
státním rozpočtu v daném roce, 

  na základě žádosti Rady ministrů34 nebo ministra financí, 
 

  na základě žádosti orgánů činných v trestním podle zákona o soudech, a 
 

  na základě zprávy o nesprávnostech, které ohrožují finanční zájmy Evropské unie, zjištěných 
ředitelstvím  AFCOS na ministerstvu vnitra.  

Po doporučení, uvedených ve zprávě Evropské komise z července 2010 o posílení navazující 
kontroly provádění předpisů o prokuře veřejných zakázek, vykonávané A FI VS, dochází u této 
agentury ke změnám v souvislosti se systémem řízení, který je založený na hodnocení rizik za 
účelem zlepšit účinnost ochrany veřejných finančních zájmů. 

5. Probíhající a budoucí reformy 

K provedení Strategie Evropy do roku 2020 byl přijatý Národní program reforem. Tento program je 
zaměřen na prioritní problémy spojené se současnými bezprostředními potřebami a hospodářskými 
výzvami.  Má-li se docílit zotavení80 z hospodářské krize, vláda se zaměřuje na přesměrování politiky 
na zvýšení konkurenceschopnosti. Národní program reforem stanovil prioritní oblasti hospodářské 
politiky, například zlepšení podnikatelského prostředí a infrastruktury pro přilákání investic a zvýšení 
důvěry ve veřejné instituce.  

Opatření hospodářské politiky, které byly stanoveny v těchto prioritních oblastech, jsou zaměřeny na 
překonání existujících překážek, které brání hospodářskému růstu:  

  zlepšení účinnosti veřejných výdajů a přidělování veřejných finančních prostředků na činnosti, 
zvyšující ekonomiku růstového potenciálu, kterým se stanoví funkční a stabilní finanční sektor,  
 

  zlepšení správní účinnosti, včetně zlepšení správních předpisů a snižování administrativní 
zátěže, 

 

  zvýšení účinnosti správní služby a posílení administrativní kapacity pro provádění svěřeného 
rozpočtu, včetně vzdělávacího systému a posílení manažerské zodpovědnosti manažerů v této 
oblasti. 

Na začátku roku 2010 se rozhodla Rada pro správní81 reformu, jejíž předsedou je místopředseda 
vlády a ministr financí, zahájit iniciativu na aktualizaci veřejné správy prostřednictvím modernizace 
jejího uspořádání, zlepšení přístupu k ní, zvýšení kvality veřejných služeb a optimalizaci veřejných 
výdajů.  

V důsledku toho v červenci 2010 přijala Rada ministrů34 plán pro provádění opatření k optimalizaci 
veřejné správy. Tento plán předpokládá konkrétní opatření ve třech oblastech: 

  optimalizace provozu,  
 

  zlepšení účinnosti a efektivity administrativních struktur a  
 

  snižování administrativní struktury.  

                                                           
80 Též „oživení“. 

81 Též „administrativní“. 
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Řídící struktury již byly optimalizovány a jejich počet snížen o 7,8%. Počet zaměstnanců byl snížen o 
12,6%  a náklady na ně byly sníženy. Střednědobý plán předpokládá zintenzivnění modernizace a 
reformní proces probíhá ve správě82, a to spolu se zlepšením řídících a kontrolních systémů. 

Reforma vnitřní kontroly, která byla zahájena v roce 2005, vyžaduje trvalou snahu83 o zajištění jejího 
efektivního fungování. Priority a konkrétní opatření k dosažení tohoto cíle jsou stanoveny ve Strategii 
pro rozvoj finančního řízení a kontroly a interního auditu. Tato strategie pro období 2008-10 byla již 
přijata Radou ministrů34. Nová strategie bude vypracována tak, aby zahrnovala nová opatření pro 
posílení manažerské zodpovědnosti, zvyšování kvality interního auditu ve veřejném sektoru a 
posílení postavení centrálních harmonizačních jednotek. Tato opatření by měla aktivněji zapojit 
manažery organizací do řízení rizik, a proto je nezbytné, aby si prohloubili své znalosti o finančních 
řídících a kontrolních systémech. Pokud jde o interní audit, jedno z opatření předpokládá provádění 
externího posouzení zajišťování kvality, které je novým tématem v podmínkách interního auditu ve 
veřejném sektoru. Pokud jde o centrální harmonizační jednotky, budou jejich činnosti46 zaměřeny na 
zajištění účinné koordinace mezi externím a interním auditem, na vypracování dalších metodik pro 
finanční řízení a kontrolu a interní audit a na zařazení nových a praktičtěji zaměřených vzdělávacích 
programů. 

  

                                                           
82 Též „administrativě“. 

83 Též „úsilí“. 
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ČESKÁ REPUBLIKA 
 

Systém vnitřní kontroly – PIC84, 85    

 1. Stručná historie systému vnitřní kontroly (PIC) 

Základním programovým dokumentem vlády pro rozvoj vnitřního řídicího a kontrolního systému 
(dále také PIC) ve veřejné správě je Koncepce kontrolního systému v ČR se zaměřením na 
finanční kontrolu z roku 2005 86 (dále jen „vládní koncepce“). Je vypracována v návaznosti na 
závěry negociačních jednání před vstupem ČR do EU ke kapitole 28 – Finanční kontrola 
a ostatním navazujícím kapitolám. Zohledňuje doporučení odborného týmu SIGMA z roku 2003 
k tomu, aby vláda zajistila další rozvoj tří základních prvků PIFC ve veřejné správě ČR, které 
poskytnou záruky, že správa veřejných prostředků je důvěryhodná a řádná.  

Těmito prvky jsou systém finančního řízení a kontroly (dále také “FM&C”87), systém interního auditu a třetím 
je centrální harmonizace88 obou těchto systémů PIC ve veřejné správě ČR.  

Uvedené prvky, zavedené a udržované v souladu s mezinárodně uznanými standardy (dále jen 
„standardy“) a osvědčenou evropskou dobrou praxí (dále jen „dobrá praxe“) by měly vést k posílení 
hospodárnosti, efektivnosti a účinnosti ve využívání veřejných zdrojů. Současně by měly zajistit 
prevenci výskytu chyb a nesprávností a v důsledku toho i k zamezení vícenákladů z veřejných 
rozpočtů. 

2. Vnitřní kontrolní prostředí ve veřejném sektoru 

Právní rámec PIC ve veřejné správě ČR je dán klíčovými zákony, které regulují postupy orgánů a 

organizací veřejného sektoru při nakládání s veřejnými rozpočty, vedení účetnictví, a v systému 

vnitřního finančního řízení a kontroly. Po vstupu ČR do EU se staly součástí tohoto rámce i přímo 

použitelné akty práva Evropského společenství (dále také ES), především požadavky článku 280 o 

založení ES, finančního nařízení o souhrnném rozpočtu ES a doporučení Evropského účetního 

dvora (dále také EÚD)89. 

PIC ve veřejné správě ČR je institucionálně organizován prostřednictvím ústředních, krajských a 
obecních orgánů územních samosprávných celků a dalších veřejných organizací, které se při jeho 
zavedení, udržování a rozvoji řídí zákonem o finanční kontrole (dále také ZFK).  Informace v tomto 
příspěvku do Přehledu jsou omezeny na PIC ústředních jednotek státní správy, tj. na PIC 
ministerstev jako klíčových správců kapitol státního rozpočtu (dále jen "Správci kapitol").  

Jedním ze základních cílů vlády je uskutečnit důslednou konsolidaci veřejných rozpočtů a 
dosáhnout tak nejpozději v roce 2013 schodek veřejných financí maximálně 3% hrubého domácího 
produktu.  

                                                           
84 Příspěvek Ministerstva financí z 31. května 2011. 

85 Public Internal Control. 

86 Usnesení vlády č. 1570/2005. 

87 Financial Management and Control. 

88 Též „centrální harmonizace a koordinace“. 

89 Například zákony č. 218/2000 Sb., č. 563/1991 Sb. a č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 



Copyright © Centrum of Excellence for Good Governance  Stránka 39 

 

K dosažení tohoto cíle vláda ve svém programu stanovila opatření právního, organizačního a 
provozního charakteru, které je nutno realizovat. 

Na rozdíl od dřívějšího postupu rozpočtování vládních výdajů se jako universální způsob prosazují 
víceleté výdajové projekce. Ty jsou považovány za klíčový nástroj finančního řízení a jsou 
rozpracovány do programů. 

Mezi hlavní charakteristiky systémů, které zabezpečují prostředí pro PIC ve veřejném sektoru ČR, 
patří zavedený systém účetnictví státu. ČR přistoupila v roce 2007 k účetní reformě. Vláda 
schválila nově definované základní principy vzniku účetnictví státu90.  

Jedním z prvních výstupů podle koncepčního rámce je změna v dosavadním způsobu účtování a 
sestavování účetních a finančních výkazů. Byl přijat soubor právních, technických a dalších 
nástrojů, které vytvářejí Centrální systém účetních informací státu. Jeho účelem je zajistit včasné, 
úplné a pravdivé informace o finanční a majetkové situaci nejen v každé účetní jednotce (orgány 
a organizace veřejného sektoru), ale i získat agregované a konsolidované informace 
o hospodářské situaci státu jako celku nejen na bázi peněžních toků, ale nově i na bázi akruální, a 
to v účelné kombinaci. Průběžné sledování a kontrola postupu prací uvnitř účetních jednotek a na 
úrovni státu s ohledem na jednotlivé fáze účetní reformy, by proto mělo být základním 
předpokladem úspěšného zvládnutí všech nových povinností a pravidel. Nově zavedený akruální 
princip má klíčový význam pro řízení státního rozpočtu, PIFC a pro finanční politiku.  

Externí audit (dále také EA) je dalším klíčovým prvkem řádné správy věcí veřejných. Jeho hlavním 
účelem je poskytnout nezávislá a objektivní ujištění o spolehlivosti účetních závěrek, o legalitě a 
řádnosti finančních transakcí a o dodržení zásady finančního řízení ze strany správců kapitol, 
účetních jednotek pod vedením těchto správců a státu jako celku. Tento úkol zajišťuje NKÚ, které 
při ověřování úplnosti a přesnosti účtů kapitol státního rozpočtu státu, státního závěrečného účtu, 
jakož i v dalších auditorských činnostech postupuje podle mezinárodních auditorských standardů. 
Stávající vnitrostátní právní předpisy neupravují otázky spojené s EA. Nicméně, NKÚ se připravuje 
rozšířit svou působnost na obecní úřady a jejich hospodaření s rozpočtem paralelně se zvýšením 
počtu svých pracovních sil. 

Současné nedostatky v systému PIC, které jsou uvedeny v Koncepci kontrolního systému v ČR, by 
měly být postupně odstraněny v souladu s národní strategií na ochranu finančních zájmů republiky.  

Veřejný sektor je v ČR všeobecně vnímán jako oblast, ve které existuje rozsáhlý prostor pro 
korupci. 

To by mělo vést k tomu, aby byly vytvořeny podmínky k zabránění chybám, nesprávnostem91, 
podvodům a korupci, a k usnadnění jejich detekce a vrácení neoprávněně vyplacených prostředků 
z veřejných zdrojů nazpět. 

Obecně jsou korupcí nejvíce zasaženy oblasti, ve kterých je rozhodováno o veřejných financích, a 
tam, kde jsou poskytovány veřejné služby občanům. Situaci komplikuje velký počet 
decentralizovaných a často se překrývajících kontrolních aktivit celé řady veřejných subjektů se 
složitými vazbami a rozdílnými kontrolními výstupy. 

Zprávy o stavu současných systémů, které dokumentují prostředí pro PIC a které zdůrazňují 
aktuální stav veřejných financí, vedou k závěru, že pro FM&C a pro interní audit jsou zapotřebí 
systémové změny a nové postupy.  Tyto změny, které by měly být založeny na mezinárodních 
standardech a mezinárodní dobré praxi, musí zajistit, aby veřejné prostředky byly použity nejen 

                                                           
90 Usnesení vlády č. 561/2007. 

91 Též „nesrovnalostem“. 
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k zamýšlenému, resp. schválenému účelu, ale aby byly využívány rovněž hospodárným 
a efektivním způsobem, a dále aby byla zajištěna jejich odpovídající ochrana.  

3. Koncepce vnitřní kontroly ve veřejném sektoru (PIC)  

Dobře strukturovaný a funkční model PIFC je nástrojem pro zajištění přiměřené vnitřní kontroly ve 
veřejném sektoru. Tento model se skládá ze souboru doporučení na základě standardů a 
osvědčených postupů vypracované EK k podpoře vlády členských států v jejich úsilí o aktualizaci a 
modernizaci PIC v těchto zemích. Český systém má vlastnosti PIFC, tj. má systém FM&C, systém 
interního auditu a koordinaci obou těchto systémů. 

Hlavním cílem vládní koncepce, jak bylo uvedeno výše, je vytvořit vhodný právní rámec, který 
připraví cestu pro dynamický rozvoj PIC v institucích a organizacích na všech úrovních veřejné 
správy. V tomto rámci by měly být upraveny obecné zásady organizace těchto systémů, které 
vycházejí ze standardů COSO92. Současně by jím měly být vytvořeny podmínky pro odstranění 
slabých míst v současném systému PIC, zavedení stejného systému ochrany veřejných prostředků 
ať už ze zahraničí nebo z národních zdrojů, odstranění duplicity a nadměrného překrývání činností 
různých kontrolních orgánů a pro omezení nadměrné zátěže auditovaných subjektů.  

Změny potřebné pro rozvoj systému FM&C a interního auditu jsou realizovány postupně na různých 
úrovních veřejné správy. Tento proces naráží občas na odpor vůči koordinaci PIC při uplatňování 
hlavních principů a nástrojů obsažených ve Strategie vlády v boji proti korupci 93 (2006-11). 

Vládní návrh novely ZFK byl poslán do parlamentu v roce 2006 (jeden z klíčových kroků vlády 
provést nezbytné změny v právním rámci PIFC). Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny, nicméně, 
odmítl tento návrh přijmout, a předložil další novelu ZFK tentokráte poslaneckou, která vypustila 
ustanovení o potřebě centrální harmonizační jednotky (dále jen “CHJ”) na ministerstvu financí pro 
koordinaci PIC. 

Tato druhá novela ZFK zahrnula audit řídících a kontrolních systémů (FM&C) operačních programů 
spolufinancovaných z fondů EU do systému předběžné, průběžné a následné finanční kontroly ve 
veřejném sektoru. Převážná většina správců kapitol setrvala u organizace nebo nově vytvořila nové 
útvary, které měly v praxi zajistit finanční kontroly (včetně šetření třetích stran, stížností a podnětů 
k negativnímu chování) a interní audit. 

3.1 Manažerská odpovědnost / zodpovědnost 

Zodpovědnost orgánu vedení správců kapitol za zavedení VŘKS v kontextu s principy řádné 
správy a řízení státu94 je ovlivněna úrovní naplnění hlavních požadavků na: 

  odpolitizování, profesionalizaci a stabilizaci veřejné správy,  

  oddělení funkcí mezi výkonné orgány, vrcholové manažery a interní audit správců kapitol, 
 

  poskytování centrální koordinace FM&C a interního auditu pro celý veřejný sektor. 

                                                           
92  Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, Soubor doporučení iniciativy amerického 
soukromého sektoru, jehož účelem je definovat a prosadit jednotné pojetí obsahu pojmu „vnitřní řídící a kontrolní systém“ 
(Internal Control), a poskytnout obecné standardy, na základě kterých by organizace mohly hodnotit své vnitřní řídící a 
kontrolní systémy. Tyto standardy jsou kompatibilní se standardy vnitřní kontroly INTOSAI. 

93 Usnesení vlády č. 1199/2006. 

94 Řádnou správou a řízením v zodpovědnosti vlády (Government Governance) se rozumí soubor dovedností vládnout na 
úrovni státu s akceptací mezinárodně uznávaných standardů a mezinárodní spolupráce vlád zemí OECD cílené na přenos 
nejlepší prověřené praxe správy a řízení subjektů veřejného sektoru. 
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Orgán vedení správce kapitoly95 má celkovou odpovědnost za zajištění výkonu veřejných služeb 
v celé své působnosti, resp. za příslušné strukturované a měřitelné aktivity a za vytváření 
podmínek pro předcházení událostem a jednáním, které mohou ohrozit nebo znemožnit 
dosahování cílů a politik. 

Vrcholoví manažeři jsou zodpovědní za dosažení cílů a za provádění politik, stanovených 
orgánem vedení správce kapitoly. Tímto vrcholovým manažerem na úrovni ministerstva může být 
ministr, který je politicky nominován. 

Nejasná hranice mezi politickou a administrativní odpovědnost představuje potenciální riziko 
prozařování kontinuity přístupů vrcholových manažerů nejen v oblasti rozvoje odpovídajícího 
systému PIC správce kapitoly, ale i při jeho udržování. Přiměřenost je schopnost plnit základní 
cíle tohoto systému, tj. zajištění hospodárnosti, efektivnosti a účinnosti operací, spolehlivosti účtů 
a finančních a účetních výkazů, souladu s právními předpisy a ochrany veřejných prostředků. 

Ministr, jako vrcholový manažer, je pověřen správou veřejných zdrojů určených k dosažení cílů a 
provádění politik.  

Ministr je zodpovědný za bezpečnost těchto zdrojů a musí zavést účinné kontroly ke zmírnění a 
předcházení rizikům spojeným s podvody, korupcí a nesprávnostmi, včetně opatření k zamezení 
střetu zájmů. Jedním z přetrvávajících problémů dneška je, že manažeři správců kapitol mají 
různé názory, resp. přikládají různou důležitost novému pojetí řízení.  

Pokračují nadále tradiční kontroly/revize a v některých případech řídící odpovědnost za zavedení 
a udržování nového vnitřního kontrolního systému je přenášena na interní audit.  

Snaha o celkový vnitřní kontrolní systém vedla k posouvání lidských zdrojů v závislosti na 
subjektivní volbě vrcholového manažera, kterou kontrolní aktivitu tato osoba upřednostňuje. 

Takový přístup však oslabuje jak systém FM&C, tak i systém interního auditu.  

3.2 Interní audit 

Interní audit slouží jako kritický a nezávislý pozorovatel správního procesu u správce kapitoly. 
Interní audit je schopen poskytnout orgánu vedení správce kapitoly analytický pohled na 
problémy související s metodickým přístupem k řízení rizik, řízení procesů, správy a řízení. Činí 
tak na základě svého výjimečného postavení právně zakotveného v části 4 v hlavě III ZFK. 

Interní audit vychází z identifikace strategických, provozních a finančních rizik, kterým správci 
kapitol čelí, a z hodnocení přiměřenosti a účinnosti řídicích a kontrolních mechanismů 
zavedených v odpovědnosti vrcholových manažerů za účelem snížení a zvládání těchto rizik 
v dynamicky se měnícím prostředí.  

Zjištění interního auditu mají proto zásadní význam pro orgán vedení správce kapitoly, neboť jej 
upozorňují na slabé stránky jeho systému FM&C a prostřednictvím interního auditu se tomuto 
orgánu dostává doporučení, je-li to v zájmu zlepšení tohoto systému potřebné (přidaná hodnota).  

Činnost interního auditu nepodléhá manažerským instrukcím, ale řídí se souborem pravidel 
obsažených v mezinárodně uznaném Rámci profesní praxe interního auditu. Auditní zprávy 
podávané orgánu vedení správce kapitoly musí být zcela nezávislé na názorech vrcholových 
manažerů, přičemž tato okolnost demonstruje, že systém interního auditu není součástí 
správních a finančních služeb správce kapitoly, ale je přímo napojen na orgán vedení.  

Interní audit pravidelně ujišťuje, zda správce kapitoly dodržuje veškeré příslušné právní předpisy, 
zda má zavedeny účinné řídící a kontrolní mechanismy, zda činí opatření k zamezení střetu 

                                                           
95 Například monokratickým orgánem vedení ministerstva je ministr anebo kolegiátním orgánem vedení kraje je rada. 
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zájmů, podvodům a korupci. Podává pravidelně zprávy o zavádění seberegulačních 
mechanismů, jejichž prostřednictvím je řízena odborná praxe interního auditu. Měření výkonu a 
zajištění kvality interního auditu vychází ze standardů, etických zásad a osvědčených postupů. 

Snaha o udržení postavení a monitorovací funkce interního auditu v souladu se ZFK u správců 
kapitol byla v řadě případů ohrožena tím, že byla nahrazována najímáním externích dodavatelů 
auditorských služeb ze soukromého sektoru. Toto najímání externích soukromých auditorských 
kapacit je často zdůvodňováno kritikou, že interní audit ve veřejném sektoru nenaplňuje 
monitorovací funkci, přičemž tyto nakupované služby zvyšují náklady na vrub státního rozpočtu. 
Někteří správci kapitol také plánují nahradit funkci interního auditu finanční kontrolu účetních 
jednotek v rámci jejich sektorové nebo územní působnosti, vykonávanou podle tradičních 
inspekčních/revizních postupů. 

Navíc, zde existuje riziko nedodržování standardů, ať již z důvodu znalostní závislosti zadavatele 
na externím dodavateli 96 , anebo z důvodu plného spoléhání se na reference o externím 
dodavateli, či též z důvodu účelové podřízeností těchto „objektivně“ ujišťovacích služeb přáním, 
která plně ekonomicky závislému externímu dodavateli zadavatel předem definuje. V krajním 
případě se zvyšuje riziko toho, že vedení kapitoly specificky zasahuje do objektivity 
poskytovaných služeb, nebo dokonce předem určí výsledek tzv. "plně nezávislých“ externích 
doporučení soukromého externího auditora.  

Jsou-li zprávy interního auditu dlouhodobě jednostranně orientovány na výčet chyb, který 
neposkytuje identifikaci skutečných příčin, může to vést k paušalizaci vnímání právy a řízení 
správců kapitol ze strany veřejnosti jako ne zcela důvěryhodné a péče o svěřené veřejné zdroje 
jako ne zcela dostatečné. 

Značná složitost současných kontrolních struktur ve veřejném sektoru ČR je komplikována 
doplněním implementačních struktur zajišťujících sdílenou odpovědnost ČR a EK za řádnou 
správu a řízení finančních fondů EU. Odlišná kritéria pro jejich zavedení a udržování v národní a 
evropské legislativě vytvářejí objektivně podmínky pro uplatňování různých řídících a kontrolních 
režimů pro ochranu národních a zahraničních zdrojů. Tím je podstatně ztížena koordinace těchto 
systémů na již zmíněných principech jednotného auditu.  

Celkově lze říci, že s ohledem na výše uváděná rizika a problémy nelze považovat současný stav 
interního auditu ve veřejném sektoru, jakož i podmínky k jeho dalšímu rozvoji, za uspokojivý. 

3.2.1 Vztahy interního auditu a externího auditu 

NKÚ je externím auditorem správců kapitol. Jeho hlavní úlohou je podat zprávu, resp. 
poskytnout nezávislé ujištění o účtech a správnosti finančních výkazů ("finanční audit"), 
legalitě operací ("audit shody s právními předpisy") a dodržování zásady řádného 
finančního řízení správních činností ("audit výkonnosti"). 

Zjištění auditu a doporučení NKÚ potvrzují existenci dlouhodobě přetrvávajících 
nedostatků při výkonu správy kapitol, a lze je nalézt i v souhrnné Zprávě o výsledcích 
finanční kontroly ve veřejné správě (Ministerstvo financí předkládá tuto zprávu každoročně 
vládě). 

Co se týká ročních auditních plánů, NKÚ koordinuje své kontrolní činnosti s činnostmi 
správců kapitol. 

3.2.2 Výbory pro audit a auditní orgány 

                                                           
96 Vedení správce kapitoly bude záviset nebo bezpodmínečně závisí na moudrosti externích soukromých auditorských firem. 
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Výbory pro audit nenalezly podporu v českém veřejném sektoru jako nový koncept 
interního auditu, neboť jsou vnímány (až na některé výjimky) jako další byrokratická a 
ekonomická zátěž bez zřejmého přínosu pro veřejný sektor. 

3.3 Centrální koordinace PIC  

Účinná metodická podpora a centrální koordinace přispívá ke správnému vývoji systému PIC. 
Již zmíněná poslanecká novela ZFK zabránila od 1. ledna 2008 podřídit CHJ pro PIFC přímo 
ministrovi financí. CHJ byl rozdělena do dvou oddělení v kompetenci náměstka ministra financí 
odpovědného za finanční, auditní a provozní sekci. 

Pravidelné posouzení systému FM&C a systému interního auditu ve veřejném sektoru a 
pravidelné zprávy/údaje o stavu těchto systémů jsou obsaženy ve výroční zprávě o výsledcích 
finančních kontrol, které ministr financí předkládá podle ZFK vládě. Kopie těchto zpráv se 
předkládají NKÚ. 

Tyto zprávy jsou zveřejňovány na internetových stránkách Ministerstva financí poté, co byly 
projednány ve vládě. 

4. Finanční inspekce 

Boj proti nesprávnostem / nesrovnalostem, podvodům, korupci a jiným protiprávním jednáním (dále 
jen "nesprávnosti a podvody"), které poškozují finanční zájmy státu, územních samosprávných celků 
a EU musí být účinné. Proto je třeba jasně určit hranici odpovědnosti všech subjektů podílejících se 
na řídících a kontrolních procesech při poskytování veřejných služeb a hospodaření s veřejnými 
prostředky na místní, národní i mezinárodní úrovni. 

Finanční inspekce je specifickou funkcí při zajišťování prevence, ale zejména při odhalování, 
vykazování (nebo oznamování) a šetření nesprávností a podvodů. Finanční inspekce může přijímat 
opatření k nápravě, a to zejména v případech, které se týkají neoprávněného využívání veřejných 
prostředků (finanční opravy a ukládání sankcí tam, kde je potřeba obnovit finanční disciplínu institucí 
a organizací ve veřejném sektoru a všech ostatních poskytovatelů a příjemců finanční podpory z 
veřejných zdrojů. 

Primární odpovědnost za hodnocení a řízení rizik je na vedení správce kapitoly. Vrcholoví manažeři 
musí stanovit strategii ke snížení rizik, plán pro případ identifikace podvodného/korupčního jednání, 
který stanoví postupy v případě jeho nahlášení nebo odhalení a průběžný program zvyšování 
povědomí zaměstnanců v této oblasti. 

Podle dynamického modelu COSO ERM  nejsou interní auditoři zodpovědní za odhalování a šetření 
podvodů / korupce. Nicméně jsou povinni poskytovat nezávislé ujištění o účinnosti postupů 
zavedených vrcholovými manažery k řízení rizik spojených s hrozbou podvodu nebo korupce. 
Všechny ostatní činnosti prováděné interním auditem musí být v souladu, a nikoliv v rozporu, s tímto 
primárním úkolem. Interní auditoři by samozřejmě měli mít dostatečné znalosti, aby mohli stanovit 
indikátory podvodu/korupce. 

Role interního auditu tím není snížena. Je jen posunuta k hodnocení kontrolních mechanismů, 
v tomto případě finanční inspekce zavedené a udržované vrcholovými manažery.  

5. Probíhající a budoucí reformy 

Základním programovým dokumentem pro další rozvoj v této oblasti zůstává vládní koncepce 
uvedená v části 1 tohoto přehledu, která vychází z funkčního modelu PIFC, který vypracovala EK na 
pomoc vládám členských států EU. Vláda, vědoma si nezbytnosti změn v PIC ve veřejné správě, 
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proto přijala v roce 2008 svůj Akční plán na plnění priorit a cílů Národní strategie na ochranu 
finančních zájmů ES v ČR.  

V něm uložila vypracovat návrh nového zákona, který by nahradil současný, již překonaný ZFK 
z roku 2001. Současně stanovila jasná kritéria pro právní úpravu základních prvků PIC ve veřejné 
správě v souladu s požadavky uvedenými v části 1 (viz výše). Tato kritéria byla podrobena široké 
diskusi při konzultacích s odborníky ze všech úrovní veřejné správy, v Českém institutu interních 
auditorů a v akademické sféře. Připravený návrh zákona podle zadání vlády je v souladu i s názory 
expertů Světové banky a GŘ Rozpočet EK na koncepční řešení PIC v rozvinutých demokraciích. 

Nicméně vláda se při přijímání své Protikorupční strategie rozhodl a nahradit legislativní iniciativu 
ministra financí úkolem vypracovat jednoduchou technickou změnu stávajícího ZFK. 

Tato změna by měla vytvořit podmínky, které by odpovídaly vývoji v oblasti budování komplexní PIC, 
v souladu se standardy a osvědčenými postupy. 
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DÁNSKO 
 

Systém vnitřní kontroly – PIC97, 98    

 2. Stručná historie systému vnitřní kontroly (PIC) 
 

Dánský VŘKS se vyvíjel v průběhu několika desetiletí až do dnešní podoby. Vývoj současného 
nastavení systému vnitřní kontroly poznamenaly zejména: 

  zřízení nezávislého národního auditorského úřadu (NAÚ) v čele s generálním auditorem; 
 

  rozvíjení cílů a řízení výkonnosti; 
 

  zavedení zásad akruálního účetnictví; 
 

  vytvoření správních servisních středisek. 

V roce 1975 se auditní útvary spojily podle zákona o generálním auditorovi, načež NAÚ byl založen 
jako instituce pod kontrolou ministerstva hospodářství. 

V roce 1991 byla přesunuta působnost ke kontrole NAÚ z ministerstva hospodářství do 
parlamentu, a NAÚ se stal auditním orgánem, zcela nezávislým na auditovaných subjektech 
(veřejných institucích). 

Kromě toho, Dánsko klade stále větší důraz na cíle a řízení výkonnosti za účelem plnění 
odpovědnosti a efektivní realizace cílů politiky. 

Toho je dosahováno tím, že uzavírá a sleduje plnění smluv s ministerskými agenturami, což 
posílilo využívání vnitřní kontroly a monitorování. Podobně jako zavedení zásad akruálního 
účetnictví, změna rozpočtových pravidel a řízení perspektiv.  

Z hlediska institucionálního se tyto koncepční změny odrazily ve zřízení správních servisních 
středisek, které znamenaly změnu v rozdělení základních ekonomických administrativních 
povinností. Tyto koncepční a institucionální změny vedou ke zvýšení důrazu v zaměření na 
provozní procesy a kontroly ve vztahu k externímu výkaznictví. 

2.  Vnitřní kontrolní prostředí ve veřejném sektoru  

Státní rozpočet poskytuje základ pro státní činnosti v průběhu rozpočtového roku a je přijat jako 
finanční zákon parlamentem, který je povolujícím a také řídícím orgánem alokace prostředků. Ministr 
financí je odpovědný za koordinaci plánování státního rozpočtu. Rozpočtování se provádí pomocí 
přístupu shora-dolů na základě politických cílů. Jinými slovy rámec je stanoven na nejvyšší úrovni, 
který je pak prováděn jednotlivými institucemi. 

Ministerstva a jiné státní instituce mohou v průběhu rozpočtového roku vytvářet náklady a vybírat 
příjmy v souladu s přidělenými prostředky.  Provádějí kontroly peněžních prostředků, s kterými 
disponují, a to se zaměřením na to, zda je s nimi nakládáno v souladu obecnými a zvláštními 
podmínkami, za kterých byly tyto prostředky poskytnuty, konkrétně v souladu i s jinými ustanoveními 
zákonů a jiných opatření v mezích těchto zákonů, jako jsou objednávky, oběžníky a vnitřní pokyny.   

                                                           
97 Příspěvek Ministerstva financí ze dne 7. dubna 2011. 

98 Public Internal Control. 
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Přidělování99 a účetní zásady pro provozní oblasti jsou založeny na úplném akruálním přístupu100, 
zatímco alokace a účetní zásady pro infrastrukturu, obranu, různé granty101 a jiné druhy výdajů jsou 
založeny hlavně na "akvizičním přístupu" (modifikovaný akruální princip). Stát prezentuje své veřejné 
účty a výroční zprávu za každou činnost102 státu. 

Veřejné účty jsou připravovány v souladu se stejnými zásadami, které jsou uvedeny ve finančním 
zákoně.  

Prováděcí pravidla pro veřejné účty jsou stanovena v dánském zákoně o veřejném účetnictví a 
nařízení o veřejném účetnictví k provedení tohoto zákona. Veřejné účty poskytují základ pro 
následné kontroly ze strany Parlamentu se zaměřením na využívání finančních prostředků 
administrativou103, včetně kontrol, že nedošlo k vynaložení žádných výdajů bez odkazu na konkrétní 
položky. 

Všechny státní podniky musí předložit výroční zprávu, která obsahuje zprávu o podniku a o jeho 
hlavních činitelích, zprávu o činnosti, účtech, včetně schvalovací doložky a příloh. Výroční zpráva je 
médium, jehož prostřednictvím jednotlivec ze státního podniku informuje o odborné a finanční 
výkonnosti tohoto podniku v průběhu roku. Ve výroční zprávě, musí podnik poskytnout výkaz zisků a 
ztrát a rozvahu za provozní oblasti, které spravuje, a dále zprávu o plnění cílů, schváleným 
podnikem nebo cílů, stanovených jinou stranou, které dokumentují rozsah grantových schémat, které 
podnik spravoval, atd. 

S několika málo výjimkami, státní instituce používají Microsoft Dynamics NAV jako jejich místní 
finanční systém. Účetní záznamy jsou centrálně shromažďovány v systému státní skupiny (Statens 
Koncern system nebo též SKS) a používají se při přípravě veřejných účtů, vedle jiných účelů. Účty 
jsou schváleny v SKS. 

Veřejné účty jsou auditovány státními auditory (jmenovanými parlamentem), ve spolupráci s 
generálním auditorem a NAO. Provádění auditu veřejných účtů, jehož cílem je připravit zprávu o 
auditu veřejných účtů, NAO zkoumá výroční zprávy podniků. Zabývá se také zprávami o činnosti 
jednotlivých ministerstev se zřetelem na potřebu většího či menšího využívání finančních prostředků, 
které jim byly poskytnuty prostřednictvím zákonů o jejich přidělení3, nebo též známými jako účetní 
výkazy. Státní auditoři činí politická doporučení a kritiky, které vycházejí ze zpráv od generálního 
auditora a z akčních plánů ministerstev. 

3. Koncepce vnitřní kontroly ve veřejném sektoru (PIC) 

O struktuře vnitřního řídícího a kontrolního systému dánské státní správy (PIC) je pojednáno dále. 
Hlavním cílem bylo zavedení opatření, která kladou zodpovědnost / odpovědnost, a z toho plynoucí 
navazující potřebu monitorování104  místních manažerů se zřetelem na finanční výkaznictví, cíle, 
řízení výkonnosti a monitorování využití prostředků. Také jsme přezkoumali využití interního auditu 
ze strany státních institucí a vztahu mezi interním a externím auditem. 

 

                                                           
99 Též „alokace“. 

100 Též „přístupu“. 

101 Též „dotace“. 

102 Též “aktivitu“. 

103 Též „správními úřady“. 

104 Též „sledování“. 
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3.1 Manažerská odpovědnost / zodpovědnost 

Dánský stát nestanoví rámec PIC v samostatném dokumentu nebo v souboru pravidel. 

Nicméně, na základě stávajících právních předpisů (např. Nařízení o veřejném účetnictví) a 
závazných pokynů ("Odpovědnost za řízení – pokyny v oblasti hospodaření od skupiny k 
instituci"), je zde jasný rámec pro přidělování povinností105 státních orgánů za účelem zajištění 
vhodné vnitřní kontroly a řízení instituce. 

Odpovědnost je kladena do jisté míry na místní instituce, zejména pokud jde o požadavky na cíle 
a řízení výkonnosti, rozpočtové řízení a postupy pro schvalování účtů. Z tohoto důvodu vnitřní 
kontrola a odpovědnost úzce souvisí. 

Dánský veřejný sektor se dělí na ministerská portfolia, přičemž každé ministerské portfolio má 
oddělení s podřízenými agenturami a institucemi, které společně tvoří skupinu toho ministerského 
portfolia.  

Ministr nese konečnou politickou odpovědnost za jeho portfolio. Pravomoci k přidělování106 a ke 
kontrole byly přeneseny107 na administrativní, resp. na správní úroveň. 

Pokud se týká auditu, existuje spojitost108 mezi politickou a správní109 úrovní ve vztahu ke státním 
auditorům a NAO. 

Generální auditor je jmenován pověřeným zástupcem parlamentu na základě doporučení státních 
auditorů a NAO, tedy plně nezávislé auditní autority, která podává zprávu do parlamentu o 
rozpočtových prostředcích a účtech. 

Státní auditoři, jmenovaní parlamentem, jsou jediní lidé, kteří mohou požadovat, aby NAO 
zkoumal určitou konkrétní oblast. 

Kromě toho jsou státní auditoři oprávněni kritizovat110 ministry a agentury na základě zpráv NAO 
a memorand 111 . Další část tohoto příspěvku popisuje řízení a inspekci 112 , vykonávanou 
v zodpovědnosti příslušných oddělení ministerstev a agentur. 

Oddělení je odpovědné za výkon celkové správy a dohledu v oblasti ministerského portfolia. Tím 
se rozumí odpovědnost, která zahrnuje řízení, kterým se zavede a spravuje celkový finanční 
rámec pro ministerské portfolio – tzn. prostředky k řízení a průběžnému113 sledování výdajů, 
využití úvěrů, atd. Navíc, vedení skupiny zahrnuje odborné vedení institucí a zajištění trvalého 
zvyšování efektivity celé skupiny. To umožňuje jednotlivým ministrům rozhodovat o samotných 
procesech 114  a mechanismech k uspokojení požadavků na hospodaření, a to při zachování 

                                                           
105 Též „zodpovědností“. 

106 Též „alokaci“. 

107 Též „delegovány“. 

108 Též „vazba“. 

109 Slovo „správní“ je ekvivalentem slova „administrativní“. 

110 Též „vytýkat“. 

111 Slovo „memorandum“ je v této souvislosti ekvivalentem slova „protokol“. 

112 Též „kontroly“. 

113 Též „k nepřetržitému“. 

114 Slovo „proces“ je v této souvislosti ekvivalentem slova „postup. 
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účinnosti. Oddělení je oprávněno stanovit priority a sledovat činnost115 svých orgánů, a zajistit tak 
bezpečný a efektivní provoz19 celé skupiny. Řízení skupiny se vztahuje na: 

  prostředky pro správu a sledování celkového finančního rámce; 
 

  řízení a dohled116 nad účetními a odděleními; 
 

  řízení mezd; 
 

  řízení rizik; 
 

  cíle a řízení výkonnosti; 
 

  zadávání veřejných zakázek a výběrová řízení; 
 

  digitalizace; 
 

  zodpovědnost skupiny117 za interakci118 se středisky správní služby. 

3.1.1. Řízení dohled nad účetními a oddělením  

Nařízení o veřejném účetnictví specifikuje celkovou zodpovědnost oddělení za řízení, 
účetnictví a finanční sledování119. Toto nařízení stanoví, že oddělení musí: 

  organizovat účetní systém v rámci ministerstva; 
 

  zajistit sledování souladu s účetními pravidly a 
 

  zajistit poskytování potřebných informací pro nepřetržité sledování vnitropodnikového 
účetnictví, pravidelného periodického vykazování120 a každoroční přípravu veřejných 
účetních závěrek a výročních zpráv. 

Oddělení mají povinnost poskytnout potřebné kontrolní systémy podřízeným institucím 
ministerského portfolia. Současně musí sledovat dodržování pravidel pro finanční 
výkaznictví a zajistit poskytování potřebných informací pro finanční řízení, včetně 
sledování prostředků v ministerském portfoliu. Aby mohlo plnit svou kontrolní a řídící 
funkci, musí oddělení plnit minimálně tyto následující kroky: 

  ujistit se, že formální systémy vnitřní kontroly, včetně instrukcí a finančního výkaznictví, 
jsou v  podřízených institucích zavedeny, což je obecně zdokumentováno v 
ministerských instrukcích, přičemž oddělení musí schválit konkretizované instrukce pro 
podniky, 

 

  ujistit se, že využívání informačních technologií ke zpracování účetních dat probíhá 
řádně, spolehlivě a bezpečně, a to včetně supervise správních podnikových procesů121  
a kontrol, a to tam, kde povinnosti a úkoly nejsou převedeny na střediska správní 
služby, 

                                                           
115 Též „operace“. 

116 Též „supervizi“. 

117Výraz „zodpovědnost skupiny“ je v této souvislosti ekvivalentem výrazu „skupinová zodpovědnost“. 

118Slovo „interakce“ je ekvivalentem výrazu „vzájemné působení“. 

119 Též „monitoring“. 

120 Též „výkaznictví“. 

121 Též „postupů“. 
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  ujistit se, že instituce kontrolují a schvalují své čtvrtletní účty; oddělení schvaluje 
ministerské celkové účty a výroční zprávy těchto subjektů, a je zodpovědné za transfery, 
úpravy, apod., které se týkají zajištění převodu prostředků v rámci ministerského 
portfolia, 

 

  aktivně vyhledávat relevantní informace od institucí, např. ve formě čtvrtletních údajů o 
finančních, personálních nebo mzdových podmínkách, jakož i další informace, které 
mohou prokázat, zda správa a řízení podřízené instituce řádně funguje, 

 

  zasahovat a řešit případné problémy, které si byl vědom v rámci institucí. 

Oddělení disponuje při plnění své kontrolní a dohlížecí úlohy řadou různých nástrojů a 
možností, které chrání standard pracovních a kontrolních postupů v rámci jeho institucí. 
Mezi ně patří především vytvoření resortních kontrolních jednotek. Ponechává se na 
každém oddělení stanovit, jak supervizi122 nad zodpovědnosti za řízení uplatnit.  

3.1.2. Řídící a dozorčí zodpovědnosti123 centrálních vládních institucí 

Za účelem zajištění účinnosti instituce, která poskytuje výsledky v souladu s cíli politiky, 
musí být státním institucím stanoveny minimálně cíle pro jejich práci a sledovat výsledky v 
jejich výročních zprávách. Základním prvkem je tedy stanovení priorit a sledování použití 
přidělených prostředků. 

Cíle a výkonnostní požadavky se stanovují na základě dialogu mezi vedoucím a odděleními 
instituce na základě ministerského portfolia, základních manažerských podmínek, 
požadavků platných právních předpisů, pokud jde o dodržení pravidel plnění rozpočtu.  

V zásadě platí, že součástí řízení základních činností každé instituce, resp. její manažerské 
odpovědnosti, je vyhodnocování a operativní řízení nejasností a potenciálních odchylek od 
plánovaných operací a činností. To je základ finančního řízení a manažerské odpovědnosti 
státní instituce. Dánský stát tímto sám sebe pojišťuje, což jinými slovy znamená, že státní 
instituce musejí provádět řízení rizik svých aktiv. Oddělení má v této oblasti povinnost 
zajistit, aby u zvlášť ohrožených institucí, které jsou vystaveny vysokému riziku značných124 
ztrát, byly v rozpočtovém procesu brány do úvahy zvláště činnosti a výsledky jejich práce, 
které se týkají řízení těchto rizik.  

Státní instituce musí splnit tyto základní požadavky: zajistit příspěvky do svého rozpočtu, 
řídit výdaje a zajistit kontroly rozpočtu, stejně jako účetní závěrky a výroční zprávy. 

Oddělení vytváří rámec pro cíle a řízení výkonnosti postupů125, včetně nástrojů pro výkon 
správy, které by měly být použity. Tento rámec může obsahovat časový harmonogram a 
případně i postupy pro vyjednávání o stanovení cílů a podávání zpráv o výsledcích 
průběžného sledování, hodnocení výkonnosti a plnění cílů. 

Existují čtyři základní požadavky, které musí instituce splnit, aby bylo možné uspokojit 
celkové cíle a řízení výkonnosti oddělením. 

  Instituce musí stanovit cíle pro své klíčové úkoly. 
 

                                                           
122 Též „dohled“. 

123 Slovo „zodpovědnost“ je ekvivalentem slova „povinnost“.  

124 Též „významných“. 

125 Též „procesů“. 
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  Instituce musí zavést politiku, zaměřenou na plnění cílů v oblasti kvality činnosti. Tyto cíle 
mohou být zahrnuty do sledování výkonnosti instituce nebo smluv se členy správních 
orgánů nebo zveřejněny jiným způsobem. 
 

  Instituce musí ve své výroční zprávě informovat o stavu plnění všech vnějších cílů, tj. 
cílů, které byly stanoveny na základě finančního zákona, nedohodnou-li se jinak s 
příslušným oddělením. 

 

  Instituce a oddělení musí přezkoumat cíle a výsledky dané instituce, a to alespoň jednou 
za rok. 

Minimálně je instituce povinna informovat o cílech ve svých výročních zprávách. V tomto 
ohledu oddělení provede posouzení a vyhodnocení, zda instituce dělá pokroky, a to 
v některých případech ještě v období, než je připravována výroční zpráva. 

Vedoucí oddělení mohou uzavírat platové smlouvy, založené na výkonu s řediteli agentur 
nebo institucí, které zahrnují kromě ustanovení o pevném126 platu i ustanovení o pohyblivých 
složkách platu. Tato praxe směřuje k objasnění cílů a směřování vývoje instituce tím že dává 
ředitelovi finanční pobídky s cílem zajistit kontrolu a řízení instituce se zaměřením na 
výsledky a dopady. 

3.1.4. Hlášení127a schvalování 

Hlášení a schvalování je založeno na hierarchii, která se v podstatě sestává z ústředních 
vládních agentur a institucí. Tyto zprávy jsou schvalovány měsíčně, čtvrtletně a ročně 
v SKS128. Hierarchii podávání zpráv tvoří instituce – podniky – oddělení – Dánská agentura 
pro vládní management a NAO. 

Měsíční schvalování je především technickou záležitostí (odsouhlasení mezi systémy), 
zatímco čtvrtletní a roční schvalování jsou zásadní a probíhají přes SKS. Čtvrtletní schválení 
zahrnuje ověření: 

 1. souladu mezi údaji, zaznamenanými do rozpočtových účtů, a údaji zaznamenanými v 
místním finančním systému; 

 

 2. souladu mezi zaznamenanými čerpanými peněžními prostředky a rozpočtovými 
položkami atd.; 

 

 3. toho, že použití peněžních prostředků je přiměřené (rozumné) s ohledem k činnostem v 
předchozím období; 

 

 4. odsouhlasení mezi aktivy a závazků v účetnictví; 
 

 5. toho, že aktiva a závazky jsou na přiměřené (rozumné) úrovni; 
 

 6. toho, že použité názvy hlavních účtů a podúčtů jsou správné, a 
 

 7. že účetní závěrka obsahuje všechny finanční prostředky, za které jsou zodpovědné 
jednotlivé instituce, podniky a ministerské portfolio, jako celek.  

Pokud jde o body 3 a 5, především musí vedoucí pracovníci129 aktivně převzít zodpovědnost 
za rozhodování o tom, zda jsou okolnosti rozumné. To vyžaduje stanovení podnikových 

                                                           
126 Též „stálém“. 

127 Slovo „hlášení“ je ekvivalentem slov „vykazování“ nebo též „podávání zpráv“. 

128 SKS je zkratkou pro centrální informační systém státních skupin (oba kapitoly státního rozpočtu). 

129 Též „management“. 
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postupů a vnitřních kontrol, které mohou poskytnout zpětnou vazbu k řízení a zajištění 
kvality správného uspořádání a spolehlivosti účtů. 

Na roční schválení se vztahují stejné požadavky jako na čtvrtletní schválení, avšak musí 
zajistit přehled dlužníků, předplacených období a časového rozlišení atd., jehož částky jsou 
zaznamenány v účetnictví tak, že to dává přesný obraz příjmů a výdajů, stejně jako aktiva 
závazků na konci rozpočtového roku. Kromě toho oddělení ministerstva musí schválit účty 
předložením účetního výkazu Dánské agentuře vládního managementu (vláda) a NAO, který 
obsahuje následující informace: 

  zda byly provedeny jakékoliv změny, které by mohly být relevantní pro hodnocení daného 
ročního účtů; 
 

  zda účetní závěrka obsahuje všechny finanční prostředky, za které je ministerské 
portfolio zodpovědné; 
 

  zda jsou prostředky správně použity; 
 

  zda byl proveden správný výpočet aktiv a pasiv. 

Navíc oddělení ve svém účetním výkazu musí potvrdit, že v souvislosti s finančním 
výkaznictvím byly zavedeny podnikové postupy a vnitřní kontroly, které zajistí, pokud je to 
možné, že opatření, která se vztahují k účetnímu výkaznictví, jsou v souladu s peněžními 
prostředky, poskytnutými k úhradě úkonů činěných na základě právních předpisů, 
uzavřených smluv a obvyklé praxe. Oddělení musí schválit převody ročních prostředků v 
souvislosti s koncem roku. 

Výroční zpráva státní instituce je potvrzena130 ředitelem podniku a příslušným oddělením 
ministerstva. Potvrzení osvědčuje, že: 

  výroční zpráva je přesná, to znamená, že neobsahuje významné nesprávnosti nebo 
opomenutí a že cíle, uvedené ve výroční zprávě, byly stanoveny a vykazovány 
uspokojivým způsobem; 

 

  opatření, které se týkají účetního výkaznictví, jsou v souladu s přiznanými a použitými 
prostředky, stejně jako s ostatními předpisy, uzavřenými mluvami a zvyklostmi; 

 

  podnikové postupy, které zajišťují odpovídající finanční řízení zdrojů, byly zavedeny v 
institucích, kterých se týká výroční zpráva. 

3.2. Interní audit 

Útvar interního auditu může být organizován na základě dohody mezi příslušným ministrem a 
generálním auditorem pro jednotlivé instituce, nebo pro řízení institucionálních oblastí. 
Spolupráce mezi NAO a útvarem interního auditu probíhá formou pravidelných setkání. Stejně 
jako NAO, musí interní auditoři vykonávat své povinnosti v souladu se zásadami pro řádné 
auditní postupy ve veřejném sektoru, jak je stanoveno v § 3 zákona o Generálním auditorovi.  

Konkrétní obsah auditu se vyvinul v souladu s postupy NAO, a to prostřednictvím spolupráce s 

  ministerstvy na přípravě pokynů k auditu a 
 

  jinými auditory, kteří provádějí audit veřejných účtů. 

                                                           
130 Též „schválena“. 
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NAO vypracoval standard Části 9 Dohoda s cílem zajistit, aby dohody, které byly uzavřeny se 
v zásadě shodovaly. 

Interní audit se rozšířil do různých úrovní a působností několik a ministerstev, včetně 
následujících: 

  Ministerstvo financí (MF); 
 

  Ministerstvo obrany; 
 

  Ministerstvo pro výživu, zemědělství a rybolov; 
 

  Ministerstvo daní; 
 

  Ministerstvo spravedlnosti; 
 

  Ministerstvo dopravy. 

Následující část je založena především na tom, jak je interní audit prováděn v MF. 

3.2.1. Funkční nezávislost 

Základním kamenem interního auditu je smlouva uzavřená s NAO podle § 9 zákona o 
Generálním auditorovi. V rámci této smlouvy musí být interní audit nezávislý na 
vedoucím a ostatních vedoucích zaměstnancích, pokud jde o plánování, stanovení 
priorit, organizaci a realizaci.  

Interní auditoři musí mít přístup ke všem informacím, které jsou podle jejich názoru 
nezbytné pro naplňování funkce interního auditu.  Interní audit by měl být při nejbližší 
možné příležitosti začleněn do plánování a úpravy účetních systémů, jakož i do 
organizování podnikových procesů.  

Interní auditoři mají příležitost průběžně poskytovat pomoc a poradenství vedoucímu a 
vedoucím zaměstnancům institucí. 

Za normálních okolností bude interní audit organizován jako nezávislá personální funkce, 
která je součástí organizace, a která podává zprávy přímo vedoucímu instituce. 
Neexistuje žádný formalizovaný požadavek, že útvar interního auditu musí být součástí 
organizace, tzn., že plnit úkoly interního auditu může i externí auditor nebo auditorská 
společnost, a to především v případě dotovaných neziskových institucí, jako jsou např. 
školy a veřejné podniky, které jsou financovány státem a podléhají auditu ze strany NAO.      

VMF je vedoucí oddělení oprávněn navrhovat zaměření pro audit, ale nemůže určovat 
výsledky auditu. Kromě toho jsou auditní skupiny zaměřovány na nezávislost jednotlivých 
agentur, což jinými slovy v praxi znamená, že interní auditní útvar může označovat 
problémy, ale o jejich řešení musí rozhodovat samotná agentura. Princip nepodílení se 
na rozhodování platí i v případě, že auditní skupiny tvoří součást pracovních skupin. 
V takovém případě je to jasně vymezeno. Pokud interní audit identifikuje131 případné 
problémy, které se týkají nezávislosti na rozhraní mezi poradenstvím a auditem, pak je 
požádán NAO, aby záležitost přešetřil.   

Útvar interního auditu poskytuje vedle zpráv i bezplatná doporučení v rámci § 9 dohody a 
řádné veřejné auditorské praxe. Interní auditoři jen zřídka plní úkoly mimo oblast 
působnosti interního auditu, ale existují chvíle, kdy je na ně spoléháno při řešení námitek 
v diskusi mezi auditovanou institucí a NAO.  

                                                           
131 Též „označí“. 
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Vedoucí interního auditu na MF je držitelem certifikátu COR. Tato zkratka je názvem pro 
systém certifikace pro audit ve veřejném sektoru. Tento systém obsahuje doplňková 
školení a certifikační kurz pro auditory, jejichž úkolem je kontrolovat veřejné podniky. 
Nabídka tohoto systému certifikace platí i pro auditory, jejichž úkolem je provádět audity 
podniků, kterým veřejný sektor poskytuje granty nebo je jinak zúčastněnou stranou. 

Osvědčení 132  předpokládá teoretickou přípravu, praktické zkušenosti a zkoušku. 
Vzdělávací požadavky pro získání certifikátu jsou pětileté magisterské studium a program 
dalšího vzdělávání, které zahrnuje řadu teoretických kurzů. Tyto kurzy poskytují 
auditorovi důkladnou průpravu v oblasti veřejného sektoru auditu jako profese. Teoretická 
školení je možno spustit současně pro auditory, kteří získají minimálně tříletou praktickou 
zkušeností v oblasti auditu veřejného účetnictví. Před tím, než může být účastník kurzů 
certifikován, musí prokázat své teoretické a praktické dovednosti a musí následně projít 
praktickou zkoušku ve veřejném auditu. 

Zaměstnanci interního auditu musí absolvovat kurz ve veřejném auditu, který je nabízen 
společně NAO a Copenhagen Business School. Vedoucí auditor je také členem Institutu 
interních auditorů (IIA). Zaměstnanci auditní entity se podílí na některých kurzech IIA. 

3.2.2. Podávání zpráv interního auditu  

Interní auditoři podávají zprávy vedoucímu oddělení, NAO a vrcholovému 
managementu 133  agentury, která je předmětem auditu. Interní auditoři potvrdí účetní 
závěrku a vypracují prohlášení auditorů, podložené poznámkami o auditu a všemi 
manažerskými dopisy.  

Interní auditoři vypracují o uzavření ročního auditu písemnou zprávu o práci, kterou 
odvedli, a závěry, které mohou čerpat ředitelé institucí a vedoucí oddělení ze zprávy. 

3.2.3. Typy provedených auditů 

Interní auditoři jsou povinni vykonávat své auditorské povinnosti v souladu se zásadami 
řádné auditorské praxe ve veřejném sektoru. 

Mohou provádět správní audity a poskytnout poradenství v určitém rozsahu. Interní 
auditoři, kteří působí jako poradenská služba pro vedoucího oddělení a pro jiné vedoucí 
pracovníky správní skupiny, jsou povinni: 

  ověřovat dodržování právních předpisů apod. v souvislosti s účetnictvím a řízením, 
jakož i dodržování vnitřních politik a pokynů; 

 

  přezkoumat a zhodnotit vnitřní kontrolní systémy, podnikové procesy (postupy), 
systémy IT atd. z účetního hlediska a podávání zpráv; 

 

  poskytovat konzultace a poradenství vedoucím pracovníkům v oblasti systémů IT, 
vnitřních kontrol apod. z účetního hlediska a výkaznictví; 
 

  vykonávat stálý kritický přezkum bezpečnosti IT poskytovat konzultace k postupům 
této skupiny s cílem zajistit soulad s DS484 (dánský standard informační 
bezpečnosti). 

                                                           
132 Též „certifikát“. 

133 Též „vedoucí agentury“. 
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Interní auditoři plní uvedené povinnosti v úzké spolupráci s vedoucími a ostatními 
zaměstnanci oddělení a s agenturami v rámci MF, stejně jako s externími poradci, 
například v souvislosti s audity IT. 

Je třeba také poznamenat, že pokud oddělení nedisponuje interním auditem, nicméně je 
auditovaný NAO. 

Interní auditoři provádějí následující typy auditu: 

  Finanční audit – který ověřuje správnost účetnictví, 
 

  Audit shody (souladu) – který ověřuje, že opatření spadající do oblasti účetního 
výkaznictví jsou v souladu s přidělenými prostředky, zákony a dalšími předpisy, 
uzavřenými smlouvami a obecnými zvyklostmi. 
 

  Audit řízení (systému) – který posuzuje, zda byla finanční pozornost věnována 
hospodaření s finančními prostředky a činnosti podniků, na které se vztahuje účetní 
závěrka. Finanční řízení podniků musí zajistit hospodárnost, efektivnost a účinnost při 
plnění úkolů. 

Různé typy audity jsou prováděny v různém rozsahu v závislosti na typu auditované 
instituce. 

3.2.4. Formální navazující postup manažerů s ohledem na zprávy interního auditu 

Pevná součást smlouvy o výkonnosti agentury je, že veškeré připomínky, vznesené 
skupinou auditorů, musí být provedeny134 do tří měsíců od jejich podání, pokud není 
dohodnuto jinak. 

3.2.5. Jaké povinnosti mezi interním auditem a finanční kontrolou (inspekcí) jsou od sebe 
odděleny 

0 – dánský stát nemá v současné době centrální kontrolní jednotku. 

3.3.  Vztahy mezi interním auditem a externím auditem 

Obecně platí, že spolupráce je založena na práci interních auditorů, kteří provádějí většinu 
činností z auditu, a na NAO, který prostřednictvím svých auditorů dohlíží na činnost interních 
auditorů, a pokud je to potřeba, provádí další audity. V této souvislosti je třeba připomenout, že 
v Dánsku NAO nese celkovou odpovědnost za provedení auditu. 

Finanční audit je hlavním úkolem interních auditorů, zatímco NAO se omezuje na provádění 
dohledu, a pokud je to nutné, i na provádění dalšího auditu.  

V zásadě by interní audit měl zajistit také provádění auditu řízení, přinejmenším formou 
kontinuálního auditu řízení, který může být často připravován v rámci téže operace jako finanční 
audit. 

Hlavní šetření obvykle nespadá do působnosti interních auditorů. Nicméně, je pochopitelné, že 
interní auditoři by měli pomáhat NAO v souvislosti s šetřením dané institucionální oblasti.  

Spolupráce interního auditu a NAO je organizována prostřednictvím čtvrtletních setkání. Výkon 
dozoru NAO nad interními auditory a praktická spolupráce probíhá prostřednictvím 
nepřetržitého dialogu. 

 

                                                           
134 Též „vypořádány“. 
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3.3.1. Auditní rady nebo výbory pro audit 

Dánský stát nemá žádné auditní rady nebo výbory pro audit. To je pravděpodobně 
způsobeno tím, že interní audit je v rámci ministerstev a agentur omezený. 

Dalším faktem, který je třeba vzít v úvahu, je, že NAO hodnotí dohody o zřízení skupiny 
interního auditu a hodnocení práce interních auditorů, a že nese odpovědnost za celkový 
audit. 

3.3.2. Koordinace veřejné vnitřní kontroly 

Dánský stát nemá žádné centrální koordinační jednotky, zřízené k tomu, aby 
harmonizovaly ve státě vnitřní kontroly nebo posuzovaly funkčnost vnitřních kontrolních 
systémů a funkce interního auditu v celém státě. 

4. Finanční inspekce 

Tento prvek vnitřního kontrolního systému není zaveden, viz výše. 

5. Probíhající a budoucí reformy 

S ohledem na PAR (reforma veřejné správy) a PIC, neprobíhají žádné reformy, ani se žádné 
neplánují do budoucna. S ohledem na PEM (řízení veřejných výdajů), se vyvíjena snaha o 
posílení této oblasti prostřednictvím nových iniciativ, které jsou zaměřeny jak na celkové řízení 
výdajů, tak i na finanční řízení v jednotlivých institucích. 

  Právní základ veřejné vnitřní kontroly 

Tyto předpisy tvoří jádro dánského PIC systému: 

  Ústava Dánska; 
 

  dánský zákon o účetnictví pro veřejný sektor a související předpisy; 
 

  dánský zákon o generálním auditorovi a související předpisy; 
 

  průvodce rozpočtem a 
 

  manažerská zodpovědnost – pokyny pro oblast řízení skupiny institucí (rámec pro 
odpovědné řízení). 
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ESTONSKO 
 

Systém vnitřní kontroly – PIC135, 136    

 3. Stručná historie systému vnitřní kontroly (PIC) 

1.1. Vývoj systémů vnitřní kontroly a funkce interního auditu 

Dne 21. března 2000 vláda republiky (dále jen "vláda") pověřuje Ministerstvo financí (dále jen 
„MF“), že nadále bude mít v působnosti systémy vnitřní kontroly a funkci interního auditu ve 
veřejném sektoru.  

Dne 14. února 2000 Ministerstvo financí zřídilo oddělení finanční kontroly (dále jen OFK), do 
jehož povinností patřila koordinace a analýza vnitřního kontrolního systému, organizování 
funkce interního auditu v orgánech výkonné moci (dále jen „OVM“) a zpracovávat a předkládat 
návrhy na zlepšení tohoto systému a této funkce. 

Dne 7. června 2000 parlament přijal zákon o vládě a o systemizaci a úřednických titulech 
státních a veřejných zaměstnanců a zákon o platech, kterými stanovil odpovědnost vedoucích 
OVM za zajištění náležitého fungování vnitřního kontrolního systému a za organizaci činností 
interního auditu. Vládní a státní orgány byly povinny jmenovat osobu zodpovědnou za interní 
audit, a pokud to považovaly za potřebné, stanovit vhodnou strukturální jednotku k provádění 
interního auditu do 1. ledna 2001. Od té doby funguje systém interního auditu ve veřejném 
sektoru nepřetržitě. Obecná pravidla interního auditu pro vládní a státní orgány byly přijaty 
nařízením vlády č. 329 ze dne 18. října 2000, které stanoví též další požadavky pro výkon 
funkce interních auditorů. 

Do roku 2005 nesla odpovědnost za zajištění harmonizace metodiky interního auditu, 
poradenství interním auditorům a koordinaci vývoje a zavádění systému finanční kontroly 
Centrální harmonizační jednotka (dále jen „CHJ“). Dne 16. března 2005 vznikla koordinační 
jednotka interního auditu na základě směrnice o zajištění odpovědnosti za návrhy změn 
zákonů, upravujících vnitřní kontrolní systém a organizaci interního auditu. Do její působnosti 
spadal vývoj metodických pokynů pro organizaci činnosti interních auditorů a pro posuzování 
vnitřních kontrolních systémů, příprava strategického plánu a konsolidovaných plánů činnosti 
interního auditu, organizace interního auditu, podávání zpráv a výměna a harmonizace metod 
interního auditu.     

Vláda schválila dne 25. května 2006 „Koncepci interního auditu pro veřejný sektor", která se 
vztahuje: 

  role Ministerstva financíve vnitřním kontrolním systému veřejné správy, 
 

  účast vlády v otázkách souvisejících s interním auditem, 
 

  reorganizace interního auditu v rámci vlády (v rámci působnosti vlády), 
 

  zajištění137 kvality interního auditu, 
 

                                                           
135 Příspěvek Ministerstva financí ze dne 15. března 2011. 

136 Public Internal Control. 

137 Též „zvyšování“. 
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  plnění povinností auditního orgánu v programovacím období Evropské unie 2007-13. 

V červenci 2006 vláda požádala ministra financí, aby ministerstvo vypracovalo dodatečné 
požadavky na odbornou způsobilost a kritéria kvality pro činnosti interních auditorů. Strategické 
cíle a ukazatele výkonnosti pro rozvoj profese interních auditorů byly zapracovány do roční 
strategie státního rozpočtu.  

V souladu s touto strategií mělo Ministerstvo financí zajistit, aby: 

  transfer138 osvědčených zkušeností dobré praxe a mezinárodních standardů interního auditu, 
 

  zlepšení kvality interního auditu v souladu s národními i mezinárodními požadavky, a 
 

  projektování systému odborné certifikace pro interní auditory, sledování kvality a vybudování 
legislativního rámce pro implementaci tohoto systému. 

 

Koncepce rozvoje profese interního auditora tvoří metodickou kontinuitu v oblasti odborného 
vzdělávání a praxe interních auditorů ve veřejné správě a stanoví základní zásady pro vytváření 
a hodnocení kvality interního auditu. 

Systém odborné certifikace a pro sledování kvality, jakož i právní rámec pro jeho fungování byl 
do konce roku 2009 připraven. Tento systém je založen na doporučení Mezinárodního institutu 
interních auditorů (dále jen „IIA“), a na mezinárodním rámci profesní praxe (dále jen „IPPF“). 

Schválená zákonná úprava o veřejném účetnictví (dále jen „APAA“), která byla přijata v lednu 
2010, stanoví mimo jiné požadavky na interní auditory, je právním základem pro jejich odbornou 
činnost a obsahuje základní zásady pro monitorování kvality interního auditu. Zmíněná APPA139 
pokrývá činnost interních auditorů ve veřejném sektoru a ve společnostech a v subjektech 
soukromého sektoru, které jsou označeny jako veřejné. Zákon zavádí do veřejného sektoru 
IPPF140, tzn. definici interního auditu, etický kodex, mezinárodními standardy pro profesní praxi 
interního auditu do estonských právních předpisů. 

Dne 5. dubna 2010 ministr financí zřídil výbor pro audit jako poradní orgán pro řešení otázek 
spojených s hodnocením odborné kvalifikace (včetně odborné praxe), interního auditu a s 
monitorováním kvality. Cílem výboru je pomoci rozvíjet odbornou činnost interních auditorů a 
její kvalitu. 

Těm, kteří budou chtít získat mezinárodní certifikát Certified Government Auditing Professional 
(CGAP), bude poskytnuta příležitost k vykonání zkoušky v estonském jazyce od podzimu roku 
2011. Tato zkouška je připravována ve spolupráci s pobočkou IIA Estonska. 

1.2. Vývoj finančního řízení a kontroly (FM&C) 

V červnu 1999 přijal Parlament zákon o státním rozpočtu, který upravuje především oblast 
finančního řízení. Zákon byl podstatně změněn v roce 2002 a 2003. 

Dne 1. ledna 2004 byla zavedena v platnost obecná pravidla pro účetnictví ve veřejném 
sektoru. Zásadní změnou v této legislativě bylo, že účetní pravidla, byly uvedeny do souladu se 
základními účetními principy IPSAS (mezinárodní účetní standardy pro veřejný sektor) a že 
požadavky na přípravu konsolidované účetní závěrky, společné účetní zásady a pravidla pro 
předkládání výkazů na MF byly založeny na společné účtové osnově. V lednu 2004 byl přechod 
na akruální účetnictví plně dokončen. 

                                                           
138 Též „převod“. 

139 Zákonná úprava o veřejném účetnictví. 

140 Mezinárodní rámec profesní praxe interního auditu. 
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V roce 2004 byly navrženy souhrnné pokyny pro zadávání veřejných zakázek, které sloužily 
jako nástroj osobám, které v této oblasti zajišťují ve veřejné správě činnost. Činnosti v oblasti 
zavedení a udržování rejstříku pro nové veřejné zakázky byly zahájeny na počátku roku 2004. V 
roce 2005 byla schválena vládní regulace strategického plánování, která upravuje systém 
strategického plánování ve veřejném sektoru a přikládá významnou roli strategickým 
rozvojovým plánům při přípravě státního rozpočtu. 

V roce 2005 byla vypracována poprvé konsolidovaná výroční zpráva za rok 2004 na základě 
účetních zásad, obdobných jako je tomu v soukromém sektoru. Poprvé tak tato zpráva o 
činnosti celého veřejného sektoru informovala parlament a veřejnost o nejvýznamnějších 
činnostech a o dosaženém stavu. V roce 2005 byly místní dceřiné společnosti vlády zahrnuty 
v konsolidovaných státních finančních výkazech.   

V roce 2006 byla strategie státního rozpočtu na období 2007-10 dokončena společně 
s komplexním finančním rámcem, a to včetně např. strategií pro provádění plánů strukturálních 
fondů EU na léta 2007-13. 

Původní koncepce rozvoje finančního řízení státu141 byla vypracována Ministerstvem financí do 
konce roku 2007, což svědčí o: 

  provádění výkonového rozpočtování142, 
 

  přechodu s hotovostního sestavování rozpočtu na aktuální rozpočtování, 
 

  systematičtější využívání zpráv při přijímání rozhodnutí v oblasti řízení a plánování, 
 

  posílení finanční disciplíny, a 
 

  zlepšení účinnosti vnitřních kontrolních systémů.   

V roce 2009 byly zahájeny dva dlouhodobé celostátní rozvojové projekty: první projekt konsolidace 
poskytování odborné pomoci143, a druhý projekt řízení výkonnosti, který pokrývá problematiku 
propojování 144  státního strategického plánování a funkcí finančního řízení. V roce 2009 byla 
provedena podrobná analýza ke konsolidaci odvětví veřejných služeb a převodu finanční, personální 
a mzdové agendy do běžné aplikace145. Příslušný časový harmonogram a akční plán byly připraveny 
na období 2010-13. 

Nově schválený zákon o veřejném účetnictví vstoupil v platnost v březnu 2010. Tímto zákonem se 
stanoví právní základ pro profesionální 146  praxi autorizovaných 147  veřejných účetních, 
autorizovaných auditorů a autorizovaných auditorských společností (externí audit), jakož i právní 
základ pro odpovědnost a pro činnosti interního auditu ve veřejném sektoru.  

 

 

                                                           
141 Též „státního finančního řízení“. 

142 Též „rozpočtování na základě výkonu“. 

143 Též „ projekt konsolidace služeb podpory“. 

144 Též „propojení“. 

145 Též „do běžné aplikace software“. 

146 Výraz „profesionální“ je ekvivalentem výrazu „odborný“. 

147Výraz „autorizovaný“ je ekvivalentem výrazů „odborný“, nebo „povolených“. 
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2. Vnitřní kontrolní prostředí ve veřejném sektoru  

MF má odpovědnost za koordinaci plánování a provádění rozpočtové politiky a organizování funkce 
účetnictví státu148. 

2.1. Příprava státního rozpočtu 

Právní základ pro přípravu státního rozpočtu se nachází v ústavě, v zákonech předložených 
vládou, v zákoně o státním rozpočtu, a v daňových zákonech. Skutečným podkladem pro výběr 
příjmů a utrácení výdajů je strategie státního rozpočtu a její ministerské plány rozvoje. 
Ministerský plán rozvoje schvaluje příslušný ministr po projednání s předsedou vlády a dalšími 
příslušnými ministry. Tyto plány rozvoje se předkládají MF každoročně do 1. března.  Na jejich 
základě připraví Ministerstvo financí státní rozpočtovou strategii pro následující čtyři roky. 

Státní rozpočtová strategie je základem pro přípravu návrhu ročního státního rozpočtu. Návrhy 
rozpočtů ústavních institucí a ministerstev se předkládají MF, které připraví návrh státního 
rozpočtu a předloží jej spolu s důvodovou zprávou k vládě. Vláda předloží návrh státního 
rozpočtu a důvodovou zprávu, spolu s přehledem o ekonomické situaci země a o hlavních 
cílech vlády parlamentu, který pak tyto dokumenty (zákon o státním rozpočtu) každoročně 
schvaluje. 

Realizace149 státního rozpočtu je sledována na hotovostním základě, zatímco veřejné účetnictví 
a podávání zpráv o stavu vládního150 sektoru se provádí na akruální bázi. Jelikož je účetnictví 
ve veřejném sektoru vedeno plně na akruální bázi, ale příjmy a převody jsou zaznamenány na 
hotovostním základě, existuje v současné době podvojné účetnictví v systému finančního 
řízení. Proto není možné propojit objem příjmů a výdajů státního rozpočtu do akruální báze 
veřejného sektoru. 

Zákon o státním rozpočtu151, 152 stanoví podrobnou klasifikaci rozpočtových příjmů, výdajů a 
finančních transakcí. Pro účely monitorování rozpočtu státních výdajů jsou zde uváděny kódy 
třídění rozpočtové skladby, které musí doprovázet platební příkazy (musí být zaznamenány v 
platebních příkazech). 

2.2. Účetnictví státu 

Účetnictví státu je upraveno zákonem o účetnictví, jakož i obecnými pravidly pro státní 
účetnictví, a dále pokyny, které jsou v souladu s Mezinárodními standardy pro veřejný sektor 
(IPSAS), s výjimkou problematiky podvojného účetnictví, jak je uvedeno výše. 

Řízení všech ústředních vládních peněžních toků, včetně toků k osídlení a k investování 
státních rezerv se provádí centrálně prostřednictvím státní pokladny. 

Mělo-li být provádění státního rozpočtu prostřednictvím výpočetní techniky, bylo třeba zavést 
elektronický systém státní pokladny. Elektronický systém státní pokladny je internetovou 
aplikací, která umožňuje klientům komunikovat se státní pokladnou. 

 

                                                           
148 Též „státního účetnictví“. 

149 Též „plnění“. 

150 Též „veřejného“. 

151 Zákon o státním rozpočtu a Zákon o státním rozpočtu na příslušný rok. 

152 Též „rozpočtová pravidla“. 
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2.3. Registry 

Byl stanoven počet informačních systémů a registrů: 

  Informační systém státního rozpočtu pro plánování strategie státního rozpočtu, státního 
rozpočtu a klasifikace státního rozpočtu, atd.; 

 

  Databáze pro vykazování provádění plateb ze státního rozpočtu (v letech 2003-08 a od roku 
2009), tj. elektronické státní pokladny; 

 

  Předvahy – kombinace akruálních zůstatků, které se používají k přípravě finančních výkazů 
na akruální bázi; 

 

  Analýza systému státního rozpočtu s ohledem na další rozvoj informačního systému státního 
rozpočtu, který umožňuje analyzovat průběh plnění rozpočtu, stejně jako podávat 
rozpočtové žádosti; 

 

  Rejstřík veřejných zakázek; 
 

  Prostředí pro elektronické zadávání veřejných zakázek, určené pro osoby, které tyto veřejné 
zakázky elektronicky organizují; 

 

  Registrace státních podpor a podpor menšího významu153; 
 

  Katastr státních nemovitostí a účetní systém typu SAP. 

2.4. Kompetence 

Velká většina úředníků veřejného sektoru musí dodržovat služební zákon a další související 
zákony, předpisy a pravidla. Nábor a hodnocení pracovníků jsou upraveny nařízením vlády o 
schválení hodnotících požadavků na primární skupiny pozic, pro které dále definují minimální 
požadavky, nezbytné pro činitele, kteří vykonávají službu ve vyšších úrovních veřejných činitelů, 
a organizace soutěží a hodnocení.  Dále se postupy náboru pracovníků řídí pravidly a pokyny 
pro činnosti vnitřních oddělení lidských zdrojů. 

2.5. Vrcholové vedení 

MF nemůže diktovat ministerstvům, co a jak mají dělat. Je však zodpovědné za přípravu 
státního rozpočtu a za zajištění úplného provádění a uvážlivého154 využívání peněz daňových 
poplatníků.  

MF musí též vyžadovat, aby rozpočtový fond zavazoval uživatele nejen k pečlivému plánování, 
ale stejně tak i ke správnému a transparentnímu provádění. MF nemůže požadovat, aby jiní 
plnili výše uvedené požadavky, pokud nenastaví příklady hospodárnosti, efektivnosti a 
účinnosti. 

2.6. Externí kontrolní prvky 

Každá definovaná státní účetní jednotka sestavuje výroční zprávu a předkládá ji Národní auditní 
instituci / úřadu (dále jen „NAI“). Účetní závěrky, sestavené v roce 2011, byly podrobeny auditu 
NAI.  Každý subjekt předkládá MF výroční zprávu spolu s auditní zprávou NAI. MF předkládá 

                                                           
153 Též „malé důležitosti“. 

154 Též „obezřetného“. 
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výroční zprávy ministerstev a státní kanceláře155 spolu s auditními zprávami NAI vládě. Vláda 
rozhoduje o schválení těchto výročních zpráv. 

MF vypracovává konsolidovanou výroční zprávu, kterou bude NAI auditovat, přičemž přitom 
také prověří, zda transakce byly v souladu s předpisy. MF předkládá konsolidovanou státní 
výroční zprávu spolu se auditní zprávou NAI vládě ke schválení a zveřejňuje ji na svých 
internetových stránkách.  

Vláda předkládá schválenou státní konsolidovanou výroční zprávu parlamentu ke schválení. 
Auditní zpráva NAI se připojí k této zprávě. 

3. Koncepce vnitřní kontroly ve veřejném sektoru 

  Kontrolní prostředí  
 

Z právního hlediska je kontrolní prostředí vytvářeno různými právními akty, vedle již výše 
uvedených zákonů nařízeními, pravidly, manuály, apod. Různé systémy IT, jako jsou např. 
registry databáze a elektronické prostředí, hrají důležitou roli při organizování státní správy 
(administrace) a při vytváření kontrolního prostředí. 

 

  Hodnocení rizik  
 

Nařízení vlády "Typy strategických rozvojových plánů a pravidel pro jejich přípravu, kterými se 
mění, provádění, hodnocení a podávání zpráv" stanoví, že každý státní organ předloží shrnutí 
analýzy rizika analýze činnosti v prostředí (současné činnosti v organizaci, její připravenost 
na dosažení stanovených cílů, popis významných rizik ve vztahu k provádění plánu rozvoje a 
činnosti / aktivity k zajištění řízení těchto rizik). Neexistují zde žádné jiné zákony, které se 
zabývají hodnocením rizik. Vedoucí státní účetní jednotky uvede ve své výroční zprávě, zda bylo 
provedeno zhodnocení rizik v průběhu vykazovaného období. Ze zpráv o interním auditu v roce 
2009 vyplývá, že ve většině případů bylo hodnocení rizik provedeno. Cílem MF bylo aktualizovat 
zásady pro hodnocení rizik v roce 2011. 

 

  Kontrolní činnosti (aktivity)  
 

Řada kontrolních činností je stanovena v právních a vnitřních předpisech, které upravují činnosti 
v různých odvětvích. Například, v souladu s obecnými pravidly pro státní účetnictví musí účetní 
jednotky stanovit účetní zásady a postupy které musí splňovat požadavky na přípravu a kontrolu 
podkladů, zadávání dat do účetního informačního systému, vyhodnocení účetních deníků a 
účetních knih, jakož i uchovávání dokumentů. Obecná pravidla zahrnují také aktuální požadavky 
na předkládání dokumentů a zpráv. 

Povinnosti zaměstnanců účetní jednotky jsou určeny v popisech práce (pracovního místa). 
Požadavky na kontroly dokladů jsou stanoveny účetní jednotkou v účetních zásadách a 
postupech, které také definují, kdo je odpovědný za zajištění toho, že: 

  konkrétní dokument156 věrně odráží a vyjadřuje příslušné obchodní transakce; 
 

  částky, ceny a další podmínky v dokumentech46 jsou v souladu s dříve přijatými smlouvami; 
 

  transakce jsou legální a nezbytné; 
 

  transakce jsou v souladu s rozpočtem; 
 

                                                           
155 Též „státního kancléřství“. 

156 Pojem „dokumentů je ekvivalentem pojmu „doklad“ 
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  termíny a podmínky transakce jsou obdobné podmínkám u obdobných transakcí a 
 

  ekonomické zásady (hospodárnost, efektivnost a účinnost) se uplatní při uzavírání smluv. 

Zaměstnanci účetní jednotky zajistí, aby tyto informace byly následně zkontrolovány157 a aby tyto 
informace byly přesně zaneseny 158  do systému kontrolních informací, a to při kontrole 
dokumentů, a při přípravě přenosu platebních dokladů: 

  transakce jsou v souladu s principy sledování provádění159 rozpočtu; 
 

  účty, transakce partnerů, obory (oblasti) činnosti, zdroje, cash flow 160  a kódy třídění 
rozpočtové skladby jsou přesné, tzn. správné; 

 

  lhůta splatnosti; 
 

  akruální období; 
 

  informace o příjemci, včetně případů, kdy je DPH uvedena na dokladu o koupi, provádění 
kontrol na potvrzení, zda je dodavatel registrován jako osoby povinné k DPH, a to, zda je 
faktura připravena v souladu se zákonem o DPH; 

 

  zda určitý výrobek, služba nebo jiný prospěch byl předem zaplacen, a 
 

  zda transakce týkající se nákupu byla kontrolována v souladu s požadavky stanovenými 
v dokumentu48  kontroly a byl schválen k tomu oprávněnou osobou. 

Požadavky na kontroly dokumentů 161  musí zajistit, aby autorizující osoba 162  a zaměstnanec 
účetní jednotky není stejnou osobou. Vedoucí orgánu jmenuje pověřenou osobu pro okruh své 
kompetence. Každý zdrojový dokument48 musí být podepsán oběma osobami, tzn. autorizující 
osobou a (jiným) zaměstnancem účetní jednotky. 

Pokud je to možné, jsou obě výše uvedené osoby v souladu s principem čtyř očí zapojeny do 
procesu převodu peněz. Jde-li o elektronické převody, jsou práva přiřazeny tak, že jedna osoba 
nemůže provést převod peněz sama. Za účelem splnění tohoto požadavku musí být osoba, která 
vstupuje163 do převodu, bude jiná než osoba, která přijme164 převod. Další osoba kromě pokladní 
schvaluje hotovostní platební příkazy. 

Výše uváděné zabezpečení zajišťuje, že úkoly jsou oddělené, kdy schvalovací práva transakce 
přiřazena, je uplatňována zásada čtyř očí, a že informační systémy mají automatické kontroly nad 
zdroji a nad přístupem k datům v daném místě, kdy data jsou vzájemně kompatibilní, a dohled 
druhou osobou je možné vykonávat. 

                                                           
157 Též „ověřeny“. 

158 Též „vloženy“. 

159 Též „plnění“. 

160 Anglický výraz „cash flow“ je ekvivalentem českého výrazu „finanční toky“ nebo též „hotovostní toky. 

161 Pojem „dokument“ je ekvivalentem pojmu „doklad“. 

162 Též „signatář“. 

163 Též „se přihlásí“. 

164 Též „přijala“. 
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Kontrolní opatření pro informační systémy jsou automatizované a obvykle spojité165. Například 
následně probíhající kontroly na základě platebního příkazu podaného do elektronického 
systému státní pokladny: 

  platební příkaz je zpracován v požadovaném formátu; 
 

  zadavatel má k dispozici volné finanční prostředky státního rozpočtu, nebo v případě státních 
nadací je zůstatek166 na příjmovém účtu elektronické státní pokladny kontrolován; 

 

  minimální výše platby příjemci bankovním převodem v republice Estonsko je 0,05 EUR a do 
cizí země 1,90 EUR. 

Představení167 neustále dohlížejí na práci vykonávanou jejich podřízenými. S ohledem na to je 
velmi důležité, aby úředníci, kteří mají aplikovat řadu vnitřních kontrol, si při plnění svých 
povinností uvědomovali existující kontrolní opatření a docenili význam jejich uplatňování. Proto 
jsou organizována pravidelná školení, konzultační dny, setkání, atd. (v rámci působnosti 
organizačního útvaru, celé organizace, oblasti správy, na úrovni orgánu státu). 

  Řízení informačních a komunikačních procesů  
 

Nejkritičtější hledisko informačního a komunikačního procesu je včasné oznámení správných 
osob. V zájmu zajištění definování, zaznamenávání a předávání důležitých informací v takovém 
formátu a v takové době, která by umožnila zaměstnancům plnit své povinnosti přesně, jsou 
všechny legislativní akty k dispozici v elektronickém státním věstníku 
(https://www.riigiteataja.ee/). Návody, manuály a další nezbytné informace jsou zveřejněny na 
domovské stránce MF. Sítě byly zřízeny za účelem výměny informací a zkušeností (registry). 
Informace v oblasti plánování státního rozpočtu jsou k dispozici v informačním systému o státním 
rozpočtu (dále jen “ISSR”). 
 

A informace o aktuálním stavu plnění rozpočtu168 u rozpočtových státních orgánů a informace o 
ekonomické podstatě je k dispozici v elektronickém systému státní pokladny. 

 

  Sledování (monitorování) 

Manažeři jsou prvními osobami při provádění prvního169 monitorování, tzn. sledování odkazů, 
které podléhají plánovací činnosti. V souvislosti s postupem rozpočtování je zde povinnost MF 
koordinovat strategii státního rozpočtu, přípravu a jednání o státním rozpočtu s cílem vyhodnotit 
účinnost využívání státních zdrojů, jakož i plnění strategických plánů rozvoje a plánů činnosti, 
včetně přípravy politických rozhodnutí o rozpočtu170. S ohledem na to jsou roční plán státního 
rozpočtu, resp. strategie státního rozpočtu a výroční zprávy základem pro sledování 
uskutečňování strategie státního rozpočtu. Pracovní pravidla pro "strategii státního rozpočtu a 
přípravu, provádění a sledování státního rozpočtu" byla schválena dne 21. září 2009 směrnicí 
generálního tajemníka MF. 

                                                           
165 Též „kontinuální“. 

166 Též „bilance“. 

167 Též „nadřízení“. 

168 Cash based. 

169 Též „počátečního“. 

170 Též „rozpočtových rozhodnutí“. 
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Pracovní pravidla dosledování a podávání zpráv o státním rozpočtu definují následující 
činnosti171: Zprávy o plnění státního rozpočtu ze státní pokladny, analýza jiných vládních pozic 
v souvislosti se sektorovými rozpočty172, analýza plnění státního rozpočtu; přehled inkasa příjmů, 
rezerv a dluhu, příprava měsíčního přehledu o hospodářské situaci, o inkasu příjmů státního 
rozpočtu a o využívání finančních prostředků státního rozpočtu, analýza zpráv o plnění plánu 
činnosti, analýza zprávo plnění státního rozpočtu, analýza finančních ukazatelů veřejného 
sektoru, atd. 

3.1. Manažerská odpovědnost a zodpovědnost 

Konečná zodpovědnost za řízení ve veřejném sektoru, je přiřazena hlavě příslušného orgánu, 
která je podle zákona politicky jmenována na ministerské úrovni. Zpravidla je toto jediným 
principem řízení, který  se obvykle používá v orgánéch státní správy. Řetěz zodpovědnosti je 
takový, že manažer nižší úrovně je odpovědný manažerovi vyšší úrovně. Není zřetelné oddělení 
politické a správní moci, a to zejména na úrovni ministerstev. Vedle tohoto principu existují role 
výkonného ředitele a finančního ředitele společnosti, které nejsou popsány zákonem. O 
delegování pravomocí a zodpovědnosti a poskytování nezbytných práv úředníkům k tomu, aby 
mohli plnit své pracovní povinnosti, rozhoduje vedoucí organizace. 

V souvislosti se státním rozpočtem je zodpovědnou osobou ministr financí, kterému jsou jiní 
ministři zodpovědní. Ministr financí je odpovědný vládě. Další úrovní je parlament. Postup 
přípravy státního rozpočtu je založen na strategii státního rozpočtu, na jejímž základě se 
připravuje roční SBA173. Na jejím základě společně s ročními plány o činnosti a rozvojovými plány 
ministerstev je v působnosti vlády vytvářen aplikační dokument strategie státního rozpočtu. Proto 
jsou podle platné legislativy strategie státního rozpočtu a roční státní rozpočet nástrojem ústřední 
správy a politickým nástrojem vlády k zajištění moci výkonné. 

Podle zákona o správě spočívá zodpovědnost za vytváření a uplatňování vnitřního kontrolního 
systému na vedoucím, který stojí v čele státního orgánu nebo orgánu pod jeho správou.  

Zákon o správě stanoví, že ministerstva a státní kancléřství jsou odpovědné vládě. Vedoucí 
úřadoven jsou odpovědní příslušnému ministrovi nebo státnímu tajemníkovi. Správní úřady 
používají prostředky státního rozpočtu a vypracovávají zprávy o jejich použití, jak je stanoveno 
zákonem. 

Zákon o správě stanoví pravomoci ministrovi, jako řediteli, který stojí v čele ministerstva. Podle 
tohoto zákona ministr musí: 

  předložit návrh ročního rozpočtu příjmů a výdajů vládě, a pokud je to nutné, i návrh 
doplňujícího rozpočtu ministerstva,  
 

  rozhodovat o využití rozpočtových prostředků a sledovat přesné a účelné plnění rozpočtu a 
smysluplné využívání fondů, podpory (dotací) přidělené Evropskou unií, společně s další 
zahraniční pomocí; 

 

  schvalovat rozpočty státních orgánů v působnosti ministerstva na základě státního rozpočtu, 
sledovat jejich provádění a v případě potřeby vydávat závazné pokyny pro použití 
rozpočtových prostředků; 

 

                                                           
171 Též „aktivity“. 

172 Též „rozpočty odvětví“.  

173Zákon o státním rozpočtu (rozpočtová pravidla) a zákon o státním rozpočtu na příslušný rok. 
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  specifikovat strukturu, provoz (operace) a administrativní postupy státních orgánů v 
působnosti ministerstva, pokud tak není stanoveno právními předpisy s vyšší právní silou, 
než je tomu u nařízení ministra; 

 

  schvalovat zaměstnance orgánů státní správy v působnosti ministerstva, pokud není 
stanoveno jinak; 

 

  schválit zprávu o činnosti ministerstva, předkládanou vládě;  
 

  zajistit zavedení a udržování vnitřního kontrolního systém a organizaci interního auditu na 
ministerstvu, ve správních orgánech v působnosti ministerstva a u správních autorit, které 
zajišťují administraci státních orgánů. 

Při vypracování státního rozpočtu je konečná zodpovědnost za dodržení zásad státního 
rozpočtu, přípravu ročního rozpočtu a podávání zpráv o jeho provádění vládě, na ministrovi 
financí, jak je stanoveno zákonem. 

Zavedením výkonového rozpočtování, spolu s případným zavedením zásad akruálního 
účetnictví do přípravy rozpočtu se docílí zvýšení zodpovědnosti vedoucích představitelů 
státních orgánů za zajištění účinného plánování a za efektivní využívání zdrojů. To však bude 
vyžadovat doplnění mechanismů pro zajištění odpovědnosti za porušení rozpočtové kázně, 
které jsou v současné době zcela nedostatečné. 

Podle zákona o správě je vnitřní kontrolní systém komplexním souborem opatřením, 
prováděných v režii správních autorit, zajišťujících administraci státních orgánů v zájmu 
dosahování zákonnosti a účelnosti. Jinými slovy musí tento systém zajistit: 

  soulad s právními předpisy; 
 

  ochranu majetku před poškozením, způsobeným plýtváním, neúčelným použitím, 
nekompetentním řízením a před jinými obdobnými škodami; 

 

  účelnost činností orgánů při výkonu jejich úkolů; 
 

  shromažďování, uchovávání a zveřejňování pravdivých, aktuálních a spolehlivých informací, 
týkajících se činností orgánů. 

V čele státního orgánu a vládního úřadu174 (státní orgány) musí být zaveden vnitřní kontrolní 
systém a stanovena odpovědnost za účinnost tohoto systému. Podle SBA a zákona o 
účetnictví, je každá státní účetní jednotka povinna vypracovat výroční zprávu, která se skládá z 
roční účetní závěrky a zprávy o činnosti. Roční účetní závěrka obsahuje i zprávu o plnění 
státního rozpočtu.  

Podle zákona o účetnictví musí být zpráva o činnosti obsažena ve výroční zprávě státní účetní 
jednotky. Výroční zpráva musí zahrnout i posouzení vnitřního kontrolního systému vedoucím 
úřadu175 a přehled činností, které státní účetní jednotka plní při organizaci funkce interního 
auditu. Zpráva o činnosti zahrnuje také přehled o provádění akčních plánů, vypracovaných v 
souladu s SBA176. 

                                                           
174 Též „státního orgánu“. 

175 V roce 2009 v zájmu zajištění účinnosti vnitřních kontrolních systémů jsou ministři a státní tajemník považováni za jeho 
hlavní součást (prvek). To znamená, že vnitřní kontrolní systém je ve skutečnosti funguje, je v souladu s požadavky 
stanovenými v pravidlech postupu a zajišťuje zákonnost a hospodárnost subjektu činnosti a ochraně zdrojů. 

176Zákon o státním rozpočtu (rozpočtová pravidla) a zákon o státním rozpočtu na příslušný rok. 
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Cílem příslušných konsolidovaných zpráv je poskytnout informace parlamentu a veřejnosti o 
nejdůležitějších činnostech, které prováděly orgány státní správy v předchozím rozpočtovém 
roce. To znamená, že doplňující zpráva bude vybavena konsolidovanou zprávou o plnění 
rozpočtu. 

Ačkoli systém podávání zpráv je formálně (oficiálně) zaveden do provozu, obsah zprávy o 
činnosti v její současné podobě je velmi neinformativní a kvalita předložených údajů je občas 
špatná. Předpokládá se, že prostřednictvím rozvíjení koncepce státního finančního řízení se 
podaří odstranit i tyto nedostatky. 

3.2. Interní audit 

Interní audit byl zaveden do veřejného sektoru v roce 2001. S ohledem na rozvoj této funkce 
bylo nutné neustále aktualizovat právní rámec. Mezi nejvýznamnější legislativní (právní) akty 
patří tyto: 

1.   Zákon o správě, který upravuje 

  koncept vnitřního kontrolního systému, odpovědnost vedoucího orgánu, aby bylo 
zajištěno účinné fungování vnitřního kontrolního systému v působnosti vládních a 
státních orgánů, jakož i organizování funkcí interního auditu v těchto orgánech; 

 

  kompetence ministra k organizování funkce interního auditu na ministerstvu a 
v působnosti tohoto ministerstva; 

 

  kompetence MF v oblasti koordinace fungování vnitřního kontrolního systému a 
organizování odborných postupů interního auditu; 

 

  odpovědnost za uplatňování požadavků, které jsou uvedeny v zákoně o APAA177, při 
organizování odborných postupů178 interních auditorů. 

Zákon o správě také určuje odpovědnost vedoucího interního auditu ministerstva, jako 
konsolidačního celku pro zhodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému, 
včetně podání zprávy o tom ministrovi nebo státnímu tajemníkovi před schválením výroční 
zprávy za účetní období. Účelem tohoto ustanovení je poskytnout systematickou zpětnou 
vazbu, týkající se využití finančních prostředků veřejného sektoru, aby se osoby odpovědné 
za řízení, ujistily o tom, zda rizika jsou řízena a rozhodnutí jsou dodržována. 

2. APAA43, který mimo jiné uvádí 

  právní základ pro činnost interních auditorů ve veřejném sektoru a u subjektů veřejného 
zájmu. 

Umožňuje kontrolu způsobilosti u těch, kteří působí v profesi interního auditora, a to 
především, pokud jde o jejich znalosti profesních standardů. Za tím účelem musí například 
osoba, která chce dosáhnout odborné úrovně „interní auditor účetní jednotky veřejného 
sektoru“, složit odborné zkoušky ze zvláštní oblasti veřejného práva a odpovídající 
podoblasti (CGAP).  

V zájmu dosažení vysoké kvality odborné práce vykonávané interními auditory, zákon 
stanoví požadavky na potřebné vzdělání, a to alespoň bakalářský titul nebo vysokoškolský 
diplom, a současně uznání dva roky praxe pod dohledem. Poté muže být certifikován179 pro 

                                                           
177 Též „autorizovaných veřejných účetních“. 

178 Též „praktik“. 

179 Též „osvědčen“. 
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profesi interního auditora. Zákon podporuje rovněž zavedení systému, který umožní zajistit 
průběžnou aktualizaci znalostí a dovedností interních auditorů, aby kompetence a vysoká 
kvalita interních auditorů byly zachovány. 

Existuje koncepce k přijetí právní úpravu, která stanoví požadavek, že interní auditor účetní 
jednotky veřejného sektoru musí dosáhnout od 1. ledna 2013 národní certifikace. 

3. Prováděcí předpisy ministerstva financí k zákonu o APAA43 s názvem "Osvojení standardů 
odbornou praxí interního auditora" jsou významným principem rámce interního auditu, 
přijatých jako pozitivní 180  právo, které jsou interní auditoři povinni dodržovat při řízení 
interního auditu, plánování odborné činnosti, provádění prací a podávání zpráv o výsledcích 
práce. Výše uváděné a další prováděcí právní předpisy k zákonu o APAA43 jsou plánovány a 
mají být přijaty v roce 2011. 

4. Obecné nařízení orgánů moci výkonné pro interní audit (předpis přijatý v souladu 
se zákonem o vládě republiky je v současné době připravován) upravuje obecné zásady 
odborné činnosti interních auditorů a pravidla pro vykazování v AEP. 

Obecné nařízení zahrnuje: 

  zásady pro organizování odborné činnosti interních auditorů v AEPs; 
 

  koordinace interního auditu v rámci působnosti ministerstva; 
 

  přípravu kvalitního programu interního auditu a požadavky stanovené pro organizaci 
hodnocení kvality; 

 

  podávání zpráv o výsledcích programu kvality. 

Útvary interního auditu byly zřízeny na všech ministerstvech (11) a osoby zodpovědné za 
interní audit byly jmenovány státním kancléřstvím. Funkce interního auditu je soustředěna 
na ministerské úrovni ve správních oblastech pro čtyři ministerstva. Třicet sedm orgánů 
zřídilo samostatnou funkci interního auditu (osoba zodpovědná za interní audit byla 
jmenována) nebo byla zřízena příslušná organizační jednotka181 k 31. prosinci 2010. 

Útvar interního audituje přímo podřízen vedoucímu orgánu, který zajišťuje funkční 
nezávislost tohoto útvaru na ostatních činností orgánu, potřebné pracovní podmínky, přístup 
k důležitým údajům, zaměstnanců a fyzickým aktivům, které jsou nezbytné pro plnění 
pracovních úkolů a pro přímý kontakt s vedoucím orgánu. 

Útvar interního auditu funguje na základě svého statutu, který schvaluje vedoucí orgánu. 
Interní auditoři, kteří pracují samostatně na základě popisu pracovního místa182, který musí 
zahrnovat práva, povinnosti a odpovědnost v souladu se standardy a musí být schválen 
vedoucím orgánu. 

Pro zajištění funkce interního auditu jsou činnosti k jejímu zajištění rozděleni do oblasti 
ujištění a do oblasti poradenství takto:  

  v roce 2009 podíl činností činil v oblasti ujištění 79 % a v oblasti poradenství 11 %, 
zatímco v roce 2010 podíl činností činil v oblasti ujištění 72 % a v  oblasti poradenství  
11 %. 

                                                           
180 Též „psané“. 

181 Též „útvar“. 

182 Též „pracovní náplně“. 
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Interní audit je přímo podřízen vedoucímu orgánu, i když vedoucí interního auditu je 
oprávněn předávat výsledky auditorské činnosti jiným osobám, aby zajistil provádění 
doporučení učiněných v průběhu auditu. V souladu se standardy musí vedoucí interního 
auditu navrhnout a implementovat monitorovací systém pro sledování provádění doporučení 
předložených manažerům. Zásady, dokumenty, atd. pro zajištění monitorování jsou 
stanoveny v postupech pro zabezpečení funkce interního auditu. 

Je-li při auditu odhalen podvod, interní audit informuje vedoucího orgánu jako prvního. 
Zásady pro přijímání opatření v případě podvodů a korupce jsou stanoveny protikorupčním 
zákonem. 

Část činností 183 , nad rámec povinností profese interního auditora prováděná útvarem 
interního auditu, se v průběhu let snížila. 

Mezi nejčastější povinnosti, které jdou nad rámec povinností interních auditorů a přitom jsou 
současně plněny, patří povinnosti držitele pro hlášení o ekonomických zájmech, účasti v 
pracovních skupinách, provádění vnitřního vyšetřování, supervize a disciplinárních řízeních 
a v některých případech i účasti na hodnocení systému manažerské kvality obdobně jako u 
systému řízení kvality interního auditu. Tyto činnosti představují v průměru 15% úkolů 
interního auditu. 

Školení interních auditorů je sice organizované centrálně, ale významná část přípravy 
vychází ze specifických potřeb jejich jednotky nebo z potřeb samotných interních auditorů.  

V roce 2010 se interní auditoři AEPs zúčastnili školení v celkovém rozsahu 842 pracovních 
dnů, což činí v průměru 7,9 dnů školení na jednoho interního auditora. 

Centrálně organizované udržovací výcviky / opakovací školení jsou odůvodněná, pokud jsou 
interním auditorům přiřazeny nové funkce nebo v případě významných témat, která se týkají 
velké cílové skupiny, aby bylo zajištěno jednotné chápání a uplatňování přijatých požadavků. 
V období od června 2006 do listopadu 2010 uspořádalo MF 11 velkých školení pro interní 
auditory. 

V roce 2010 začalo MF rozvíjet síť interních poskytovatelů odborné přípravy, za pomoci 15 
interních auditorů, které zapojilo ve veřejném sektoru do vzdělávání a do provádění výcviku 
dalších interních auditorů veřejného sektoru v blízké budoucnosti. 

Vedoucí interního auditu státních účetních jednotek posoudí správnost výročních zpráv a 
legalitu transakcí ve finančním období 2004 - 10, pokud jde o audit využívání finančních 
prostředků.  Národní kontrolní úřad (dále jen „NAO“) posoudí správnost konsolidované 
výroční zprávy státu, a to v mezích, ve kterých bylo NAO dovoleno založit svou práci na 
práci, provedené útvary interního auditu jednotlivých státních účetních jednotek. V zájmu 
zvýšení úrovně nezávislosti daných hodnocení o přiměřenosti výročních zpráv a zákonnosti 
transakcí mají státní účetní jednotky pravomoc posoudit správnost výročních zpráv (v roce 
2011 a následujícím fiskálním období) a prověřením zákonnosti transakcí byl pověřen NAO. 

Na základě nařízení vlády vedoucí interního auditu ministerstev a státního kancléřství 
vyjádřil své stanovisko k přiměřenosti vnitřního kontrolního systému a k jeho účinnosti (od 
fiskálního roku 2011). Poprvé vyjádřil názor, pokud jde o rok 2011. Tento názor musí být 
vyjádřen a předložen ministrovi nebo státnímu tajemníkovi ještě před schválením výroční 
zprávy za fiskální rok. 

 

                                                           
183 Též „aktivit“. 
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3.2.1. Spolupráce interního auditu s externím auditem 

Spolupráce MF a NAO, pokud jde o interní audit, se vyvíjí:  

  v procesu přípravy návrhů právních předpisů; 
 

  při vypracování projektů, týkajících se přípravy metodických pomůcek, a to v roli 
účastníka a poskytovatele komentářů; 
 

  v roli účastníka a poskytovatele školení v programech odborné přípravy v oboru 
interního auditu; 

 

  při výměně informací s interními auditory (auditoři NAO mají přístup k extranetu 
interních auditorů, mohou si přečíst informace z dokumentů určených interním 
auditorům, mohou se účastnit zasedání vedoucích interního auditu, pokud si to 
přejí, atd.). 

Útvary interního auditu ministerstev a státního kancléřství jsou partnery NAO při 
auditování ročních zprávách státních účetních jednotek. NAO se může opírat o práci 
interního auditu při posuzování přiměřenosti konsolidované výroční zprávy státu a 
oprávněnosti transakcí. Rozsah prací bude sjednán s cílem zabránit zdvojování práce 
a zajistit vzájemnou výměnu pracovních dokumentů. Roční pracovní plány jsou 
rovněž diskutovány, aby byla minimalizována duplicita práce. 

3.2.2. Výbor pro audit 

Zákon o APPA184 stanoví charakter výboru pro audit a zavedení zásad, podle kterých 
má výbor pro audit poradní funkci v oblasti účetnictví, auditu, řízení rizik, vnitřní 
kontroly a provádění auditů, výkonu dohledu, sestavování rozpočtu a zajištění 
souladu činnosti s právem. Ministerstva nemají povinnost zřídit výbor pro audit, ale 
když byl výbor na ministerstvu zřízen, jeho povinnosti185 musí být kompletně zadány a 
ke jmenování a odvolání členů výboru je příslušný ministr. 

Výbor pro audit musí mít nejméně dva členy, z nichž alespoň dva členové musí být 
odborníci v oblasti účetnictví, financí a práva. 

Člen výboru pro audit může být zvolen na základě jeho písemného souhlasu. Člen 
výboru pro audit nesmí být interním auditorem, členem správní rady nebo prokuristou, 
náměstkem ministra nebo generálního tajemníka nebo osobou, která provádí audity. 

3.3. Koordinace veřejné vnitřní kontroly 

Podle nařízení vlády je koordinace fungování vnitřního kontrolního systému a organizace 
interního auditu ve vládním sektoru zahrnuta do působnosti MF. Za tímto účelem MF 
provádí následující kroky: 

  Připravuje návrhy právních aktů, které upravují oblast interního auditu. 
 

  Připravuje obecná vodítka186 v oblasti interního auditu a vnitřní kontroly. 
 

  Zavazuje k hodnocení potvrdit soulad s mezinárodními standardy pro profesionální 
výkon interního auditu. 

                                                           
184 Též „autorizovaných veřejných účetních“. 

185 Též „úkoly“. 

186 Též „příručky“. 
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  Připravuje – ve spolupráci s vedoucími útvarů interního auditu ministerstev – obecné 
rozvojové cíle pro čtyřletá období. Podle současných rozvojových cílů, musí všechna 
ministerstva provést interní hodnocení kvality nejpozději do konce roku 2011, a externí 
hodnocení do konce roku 2012. 

 

  Organizuje školení ke zlepšení odborných dovedností interních auditorů. 
 

  Sbírá a analyzuje výroční zprávy o interním auditu. Vedoucí útvarů interního auditu 
každoročně podávají přehled o organizaci interního auditu v příslušném orgánu. Každý 
rok předkládá vedoucí orgánu své posouzení vnitřního kontrolního systému a přehled 
činností, prováděných státní účetní jednotkou při organizování funkce interního auditu, 
jako součást zprávy o činnosti zahrnuté ve výroční zprávě státní účetní jednotky.     

 

  Analyzuje výsledky auditů, které byly provedeny, ve výročních zprávách státních 
účetních jednotek a předkládá vládě návrhy k odstranění zjištěných nedostatků.  
Vedoucí útvarů interního auditu státních účetních jednotek si vytváří svůj názor na 
poctivost (správnost) výročních zpráv a zákonnost transakcí187 od roku 2004 do roku 
2010. Každý rok MF analyzuje nedostatky, zjištěné během auditů a připravuje shrnutí 
zjištěných problémů pro vládu, a předkládá návrhy ministrům k odstranění těchto 
problémů. Návrhy MF jsou projednávány vládou při schvalování výroční zprávy státních 
účetních jednotek. 

 

  Organizuje pravidelná setkání vedoucích útvarů interního auditu ministerstev (obvykle 
třikrát do roka) a pravidelná dvoustranná setkání s vedoucími útvarů interního auditu 
ministerstev (každý druhý rok). 

 

  Udržuje databázi interních auditorů, která obsahuje kontaktní údaje všech interních 
auditorů, kteří pracují ve veřejném sektoru, informace o jejich pracovní zkušenosti, 
vzdělání, specializaci, dokončení udržovacího výcviku, osvědčení a jazykové 
dovednosti. 

 

  Spravuje informační prostředí “extranet interních auditorů" s omezeným přístupem, na 
kterém jsou k dispozici právní předpisy vztahující se k prověřovaným oblastem, návody, 
kontaktní údaje interních auditorů, materiály zorganizovaného školení, pracovní plány, 
shrnutí zpráv (zpětné vazby), atd. 

 

  Vydává čtvrtletník interního auditu (přehled informací) pro interní auditory. 
 

  Zajišťuje poradenské služby a konzultace pro interní auditory. 

Od roku 2000 do roku 2009 probíhala koordinace fungování vnitřních kontrolních systémů 
a organizování funkcí interního auditu ve vládních a státních orgánech, stejně tak jako 
analyzování a předkládání návrhů na zlepšení účinnosti těchto systémů a těchto funkcí. 
Tento úkol plnila CHJ MF. Od roku 2010 jsou tyto úkoly rozmístěny188.  

Vytváření politiky, týkající se odborné činnosti interních auditorů a návrhů právních 
předpisů, včetně koordinace organizování odborné činnosti interních auditorů, je úkolem 
útvaru pro politiku podnikání a účetnictví. 

Úkolem CHJ je koordinace fungování vnitřních kontrolních systémů a při analyzování a 
hodnocení odborné činnosti interních auditorů / útvarů, včetně provádění externího 

                                                           
187 Též „soulad s právními předpisy“. 

188 Též „přerozděleny“. 
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hodnocení kvality. Ve shrnutí lze konstatovat, že úkoly MF při koordinaci vnitřních 
kontrolních systémů a organizování odborné praxe interních auditorů, jsou tyto:  

 1. Při koordinaci a analyzování fungování vnitřních kontrolních systémů, musí MF: 
 

  poskytnout metodické pokyny pro fungování a hodnocení přiměřenosti a účinnosti 
vnitřních kontrolních systémů; 

 

  organizovat v případě potřeby srovnávací analýzu vnitřních kontrolních systémů, 
které byly zavedeny v orgánech a podávat návrhy na zlepšení jejich účinnosti; 

 

  shromažďovat a analyzovat informace o fungování a udržování vnitřních kontrolních 
systém orgánů, pokud jde o jejich přiměřenost a účinnost. 

 

 2. Při koordinaci odborných postupů interních auditorů, musí MF: 
 

  poskytnout výklad standardů a doporučení pro praxi interního auditu nebo jejich 
části; 

 

  hodnotit a analyzovat vliv předpisů pro organizování odborných postupů interních 
auditorů a činit návrhy na jejich zlepšení; 

 

  shromažďovat a analyzovat informace o organizaci odborné praxe interních 
auditorů. 
 

 3. Pro zorganizování zhodnocení odborné činnosti interních auditorů nebo jejich útvaru, 
musí MF: 

 

  předkládat v případě potřeby orgánu doporučení na základě interního hodnocení 
kvality, prováděného v souladu s rámcem pro profesionální praxi interního auditu 
(standardy); 

 

  provádět externí hodnocení kvality interního auditu v souladu s rámcem pro 
profesionální praxi interního auditu (standardy). 

4. Finanční inspekce 

V Estonsku není zaveden ústřední orgán státní správy, který by zajišťoval finanční inspekci. 
Ministerstvo financí plní roli centrálního bodu jako partnera OLAF, pokud jde o zpracování případů 
porušování při využívání finančních prostředků EU. Odhalování korupce a podvodů, pokud jde o 
další finanční prostředky ze státního rozpočtu, provádějí jiné orgány a na jiných úrovních. Funkce 
interního auditu je nástrojem při odhalování nesprávností / nesrovnalostí a korupce v rámci 
organizace. Přitom interní auditoři musí posoudit v průběhu auditu pravděpodobnost podvodu a po 
zjištění porušení (nesprávnosti), uvědomí vedoucího orgánu, a je-li to nezbytné, orgány činné 
v trestním řízení. Národní auditní instituce (NAO – externí auditor) se rovněž zabývá možným 
porušováním (dodržení souladu), které se týká finančních prostředků ze státního rozpočtu. Cílem je 
poskytnout parlamentu a veřejnosti ujištění prostřednictvím auditu hospodaření s veřejnými 
finančními prostředky, tedy jinými slovy zda jsou finanční prostředky ve veřejném sektoru používány 
legálně a efektivně. NAO je nedílnou součástí auditního systému veřejného sektoru, který zajišťuje 
externí audity dodržování (souladu činností s právními předpisy) a použití finančních prostředků 
orgány veřejného sektoru. 

Potenciálním podvodům a nesprávnostem / nesrovnalostem je zabráněno především aktualizací 
organizování kontrolních opatření vnitřního kontrolního systému, pravidelným hodnocením rizika a 
vedením funkce interního auditu. Některé jednotky (útvary) interního auditu provádějí vnitřní šetření 
a supervizi kontrol. Principy úředního dohledu jsou stanoveny zákonem o vládě. 
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Existují obecná omezení, která se vztahují na všechny zaměstnance veřejného sektoru, a konkrétní 
omezení, která se vztahují pouze na úředníky, přičemž jsou upravena v protikorupčním zákoně. 

Neexistují žádné přímé sankce v případě porušení SBA. V protikorupčním zákoně jsou stanoveny 
zásady činnosti v případě podezření na spáchání podvodu a korupce. Vyšetřování případů podvodů 
a korupce je v kompetenci vyšetřovacích orgánů. Všude tam, kde je důvodné podezření, že úředník 
porušil zákon, choval se protiprávním způsobem k státnímu majetku, zneužil pravomoci nebo 
prováděl jinou korupci, která souvisí s transakcemi a činnostmi, musí být tato odhalení následně 
písemně oznámeny189: 

  nejbližší policejní prefektuře v případě, že se vztahuje na úředníky, kteří pracují pro místní 
samosprávu a státní správu, i pro soukromé společnosti / nezisková sdružení; 

 

  policejnímu bezpečnostnímu orgánu v případě, že se vztahuje na vyšší státní a veřejné úředníky 
(prezident, člen parlamentu, generální auditor, ministr spravedlnosti, soudce, státní zástupce 
nebo vyšší úředník státního orgánu, kancléř Evropského parlamentu, vedoucí 190  Kanceláře 
prezidenta republiky, úřadu kancléřství spravedlnosti, NAO nebo soudu); 
 

  státnímu zastupitelství v případě úředníků zaměstnaných v orgánech činných v trestním řízení, 
např. v policii; 

5. Probíhající a budoucí reformy 

5.1. Centralizace služeb podpory státních orgánů (finanční účetnictví a účetnictví, personální 
evidence a mzdové účetnictví, řízení záznamů o administrování e-faktur a dokladů, vytvořených 
ve funkcích podpory). 

Projekt je zaměřen na lepší řízení informací, tzn. na to, aby takové informace byly běžněji 
dostupné, a na snížení nákladů, spojených s organizováním finančního řízení, personálního 
řízení a správních činností. Reorganizací se stane tato činnost transparentnější a bude 
poskytovat přehledy činnosti. Přeskupení služeb podpory umožní účelnější zavedení 
elektronických faktur, e-dokumentů (e-dokladů) a webového systému výkaznictví. Ministerstva 
se k projektu připojí v několika fázích a všech 242 celků191 bude zavedeno do společného 
systému do 1. ledna 2013. 

5.2. Rozvoj strategického plánování a řízení finančního řízení. 

  Integrace strategického plánování a rozpočtování rámce s cílem zlepšit sledování vládních 
výdajů a plnění politik a priorit v cílech v situacích omezení zdrojů. 

 

  Rozvíjení udržitelných metod pro stanovení ukazatelů výkonnosti a cílů pro použití 
výkonového sestavování rozpočtu a pro strategické plánování. 

 

  Lepší začleňování192 informací o výkonu do procesů řízení a rozpočtování prostřednictvím 
zavedení programu na bázi výkonového rozpočtování. 

 

  Použití zásad pro rozpočtování na akruální bázi, které nabízí informace těm, kteří rozhodují 
na základě akruálního rozpočtu, kromě těch, které jsou v současné době k dispozici na 
základě hotovostních peněžních toků rozpočtu. 

                                                           
189 Též „hlášeny“: 

190 Též „kancléř“. 

191 Též „orgánů“. 

192 Též „integrace“. 
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  Rozvíjení metod pro přehledy nákladů rozpočtových programů ve veřejném sektoru. 

5.3. Aktualizace právního rámce pro finanční výkaznictví (zahájeno) – vypracováním zásad pro 
přípravu a podávání elektronických výročních zpráv (XBRL-based), které jsou založeny na 
mezinárodních standardech finančního výkaznictví (IFRS). 

5.4. Vývoj informačního systému STEP - cíl vytvořit informační systém strategického řízení a 
plánování státního rozpočtu, jehož splněním bude umožněna efektivní a funkční integrace 
státního strategického plánování, rozpočtování, výkaznictví a souvisejících úkolů a aktivit do 
komplexního systému.  

Tento systém zajistí dostupnost informací, které jsou nezbytné pro strategické rozhodování v 
čase, dále napomůže zlepšit kvalitu údajů, podpoří kompletní proces řízení státu a snížení 
finanční náročnosti mimo jiné, pokud jde o množství a čas strávený ručními prácemi. 
V současné době je vývoj tohoto systému ve fázi plánování zadávání veřejných zakázek. 

5.5. Aplikace účetnictví v souvislosti s auditní činnosti, včetně profesního osvědčení interních auditorů 
a provádění systému sledování kvality, v rámci zákona – doba aplikace 2011 - 2015 podle 
zákona o APAA193 zahrnuje vývoj a přijetí všech prováděcích aktů, zahájení fungování systému 
odborných zkoušek a fungování systému monitorování auditorské činnosti a kompletního 
zavedení registru auditorské činnosti a jeho udržování. Bude zahájen též vývoj slovníku účetní 
terminologie v rámci vědeckých prací a bude poskytnuta podpora magisterskému studijnímu 
projektu v oboru účetnictví. 

5.6. Implementace vnitřního kontrolního systému a organizování interního auditu v působnosti 
místních vlád – k provádění protikorupční strategie bude upraven zákon o organizaci místních 
vlád upraven a očekává se, že vstoupí v platnost v lednu 2013, podle kterého: 

  Rada zajistí zavedení a udržování vnitřního kontrolního systému a organizaci odborné 
činnosti interního auditu v působnosti místní vlády;  

 

  Vláda venkovské obce nebo města musí zavést vnitřní kontrolní systém a odpovídá za jeho 
fungování; 

 

  Územní samosprávný celek má právo stanovit vhodnou pozici nebo útvar pro provádění 
interního auditu; 

 

  Místní vlády použijí při plánování interního auditu ustanovení, uvedená v zákoně o APAA59; 
 

  Pokud je to vhodné, bude zařazení úředníka do pozice nebo do útvaru, kterou zřídila místní 
samospráva pro provádění interního auditu, projednáno vedoucím orgánem venkovské obce 
nebo městskou vládou před schválením výroční zprávy. 

  

                                                           
193 Též autorizovaných veřejných účetních“. 
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FINSKO 
 

Systém vnitřní kontroly – PIC194, 195    

 4. Stručná historie systému vnitřní kontroly (PIC) 

Od roku 1990, vnitřní kontrola ústředních vládních financí a související právní předpisy prošla 
významnou reformou a rozvojem. Koncepce vnitřní kontroly a do jisté míry i zásady, které se týkají 
vnitřní kontroly, byly reformovány během tohoto období. Statuty rozpočtu přijaly a vymezily vnitřní 
kontroly, které musí být prováděny v rámci zodpovědnosti vrcholového managementu. V současné 
době je vnitřní kontrola nedílnou součástí řízení196 a především řízení rizik v návaznosti na principy 
dobré správy, a jako taková je základním prvkem řízení výkonnosti a odpovědnosti systémů. 

Na počátku roku 2000 byly základní požadavky na vnitřní kontrolní systém zahrnuty do 
rozpočtových pravidel197. Avšak vyskytovaly se nedostatky v řízení tohoto systému a v provozních 
postupech 198 . S ohledem na praxi ještě nebyla vnitřní kontrola dostatečně integrována 199  do 
řídících postupů v rámci řízení výkonnosti. Navíc na úrovni vlády a ústředních vládních institucí 
jako celku neexistoval žádný jednotný systém k zajištění vnitřní kontroly. Proto dne 18. prosince 
2001 Ministerstvo financí zřídilo pracovní skupinu, aby přezkoumala vývoj postupů sestavování 
konečné účetní závěrky a iniciovala ústřední vládu k předložení návrhů nezbytných legislativních 
změn. Pracovní skupina úzce spolupracovala s pracovní skupinou pro výkaznictví200, která byla 
zřízena v parlamentu. 

Význam vnitřní kontroly byl dále zdůrazněn, pokud jde odpovědnost za reformu a změny 
v rozpočtových pravidlech (statutu nebo zákona) v odpovědnosti reformy a související 
změny  rozpočtových zákonů, které se konaly v roce 2003. Tyto změny se týkaly těchto oblastí: 

  Základní kritéria pro odpovědnost a pro výkon / výkonnost byla definována právními předpisy; 
 

  Zpráva o stavu veřejných financí v odpovědnosti vlády a zpráva o účetní závěrce státu byly 
sloučeny do nové zprávy o závěrečných účtech v odpovědnosti vlády, kterou vláda předkládá 
parlamentu; 

 

  Struktura finančního výkaznictví vládních agentura ministerstev byla předefinována s ohledem 
na jejich odpovědnosti a výkon, a také především se zřetelem na přípravu zpráv o výkonu201 
(činnosti), týkajících se dosažení stanovených cílů; 

 

  Zahrnutí povinných prohlášení o zhodnocení funkčnosti vnitřních kontrolních systémů a řízení 
rizik do finančního výkaznictví vládních agentur a ministerstev; 

                                                           
194 Příspěvek vládního finančního kontrolora, Ministerstvo financí 1. dubna 2011.  

195 Public Internal Control. 

196 Výraz „řízení“ je v této souvislosti ekvivalentem výrazu „správa“ nebo též „vedení“. 

197 Výraz „rozpočtová pravidla“ je ve finštině ekvivalentem výrazu „statut rozpočtu“ nebo též „rozpočtový zákon“. 

198  Výraz „provozní postupy“ je ekvivalentem výrazu „provozní procesy, které jsou nastartovány především provozními 
politikami, stanovením cílů a strategií jejich plnění“. 

199 Výrazem „integrována“ rozuměj „začleněna“. 

200 Výraz „výkaznictví“ je ekvivalentem výrazu „podávání zpráv“. 

201 Též „o činnosti“. 
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  Zodpovědnost ministerstev při řízení svých správních 202  doména oblastí politiky byla 
v souvislosti s výkonem zdůrazněna požadavkem na předkládání každoročního hodnocení a 
komentářů ministerstev ke konečné účetní závěrce a auditorské zprávě, týkající se 
podřízených jednotek, které jsou nezbytné pro přípravu jejich vlastních účtů; 
 

  vznikla společná vládní funkce regulátora203  na ministerstvu financí pro přípravu zprávy o 
závěrečných účtech v odpovědnosti vlády (a ústředních vládních orgánů), aby bylo zajištěno, 
že tato zpráva bude věrným a poctivým obrazem stavu ústředně řízených financí v 
odpovědnosti vlády, včetně uskutečněných operací, které byly ověřeny ve vnitřním kontrolním 
systému; 
 

  byl zřízen poradenský výbor pro vnitřní kontrolu a řízení rizik pro rozvoj vnitřní kontroly a 
plánování spolupráce a přípravných opatření se zástupci všech ministerstev a některých 
dalších orgánů, tzn. napříč odvětvími, které jsou klíčové pro vnitřní kontrolní systém ve 
veřejném sektoru; 

 

  Byla založena divize interního auditu pro koordinaci a rozvoj interního auditu, se zastoupením 
interních auditních funkcí na všech ministerstvech. 

2. Kontrolní prostředí ve veřejném sektoru 

2.1. Zásady přípravy rozpočtu 

Následně po uskutečnění výše uvedených změn parlament schvaluje rozpočet předložený 
vládou a případné dodatečné rozpočty. Rozpočet je sestaven na dobu jednoho finančního 
(rozpočtového) roku. Finanční rok odpovídá kalendářnímu roku. Odhady ročních příjmů a 
položek ročních výdajů se zapisují do rozpočtu jako hrubé částky, tzn. bez odpočtu výdajů z 
příjmů nebo ani příjmů z výdajů rozpočtu (brutto). Rezervy mohou být stanoveny zákonem, 
přičemž v případě některých příjmů a výdajů se zapisují pouze odhadovanými příjmy nebo 
mimorozpočtovými prostředky, které mohou být zapsány do rozpočtu k vyvážení poměru.  

Rozpočet může obsahovat tři typy položek. 

 1. Pevné rozpočtové položky, které nemohou být překročeny ani převedeny na pozdější 
rozpočtový rok. 

 

 2. Odhad rozpočtových položek, u kterých nelze prostředky převést na pozdější rozpočtový 
rok. Povolení k překročení odhadovaných rozpočtových položek204 může být poskytnuto v 
případě, že přebytek je založen na zákonné potřebě, srovnatelné potřebě, nějaké jiné 
závažné nepředvídané potřebě nebo potřebě, kterou je těžké odhadnout. 

 

 3. Převoditelné rozpočtové položky11, které nelze překročit. Převoditelná rozpočtová 
položka11, 205  může být v souladu s tím, jak bylo rozhodnuto o rozpočtu, převáděna k 
použití během období nepřesahující dva finanční roky navazující na daný rozpočtový rok. 

V rozpočtu se příjmy a výdaje jsou přidělené do rozpočtového roku, ke kterému se vztahují. 
Alokace je prováděna primárně na základě dodávky produktu nebo služby, anebo přijetí 
výrobního faktoru. Například, veřejné výdaje z rozpočtu na daný kalendářní rok jsou 

                                                           
202 Též „administrativních“: 

203 Výraz „vládní regulátor“ je v této souvislosti ekvivalentem výrazu „vládní kontrolor“. 

204 Též „prostředků“. 

205 Též „částka“. 
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uskutečněny tehdy, kdy je obdrží zakoupený výrobek nebo službu. Náklady (výdaje) se 
nepřevádí do rozpočtu. 

2.2. Zásady účetnictví v odpovědnosti ústřední vlády a příprava závěrečných ústředních 
vládních účtů 

Stát má účetní povinnost, pokud jde o rozpočtovou ekonomiku206. Rozpočtová ekonomika je 
rozdělena na účetní jednotky, které tvoří ministerstva, vládní agentury a veřejné orgány. Účetní 
údaje z účetní jednotky jsou zpracována do podoby konsolidované účetní závěrky pro přípravu 
ústředních vládních závěrečných účtů. Státní pokladna shromažďuje účetní data a spravuje 
konsolidované účetnictví. 

Účetní jednotky jsou zodpovědné za nejen své platební transakce a účetnictví, tzn. ministerstva 
stejně jako vládní agentury a veřejné orgány sestavují své účetní závěrky a zprávy o své 
činnosti. 

Účetnictví ústředních vládních institucí zahrnuje rozpočtové účty a všeobecné účty. Účetnictví 
musí být v souladu s dobrými účetními postupy. Rozpočtové účetnictví sleduje plnění rozpočtu 
a všeobecné účetnictví umožňuje účetní závěrku příjmů a výdajů, stejně jako finanční situaci, 
pokud jde o aktiva a pasiva. 

Vládní agentury a veřejné orgány musí poskytovat pravdivé a úplné informace o souladu jejich 
příjmů a výdajů s rozpočtem, o jejich finanční situaci a o jejich provozní výkonnosti ve své roční 
účetní závěrce a ve zprávě o své činnosti, kterou sestavují ve své zodpovědnosti. 

Každoročně vláda předkládá zprávu o ústředních vládních závěrečných účtech do parlamentu. 
Součástí této zprávy jsou další potřebné informace ústřední vlády o hospodaření v souladu s 
rozpočtem, stejně jako informace o nejdůležitějších aspektech v souvislosti společenskou 
účinností ústředních vládních aktivit a rozvoje výkonu jako celku. Součástí zprávy jsou též 
důležité informace o vývoji společenské efektivnosti a výkonnosti správních odvětví jednotlivých 
ministerstev. 

Zpráva o závěrečných účtech ústřední vlády obsahuje: 

 1. výkaz o plnění rozpočtu, ve kterém jsou uvedeny kapitoly rozpočtových odvětví a položky; 
 

 2. výkaz příjmů a výdajů; 
 

 3. rozvaha, která znázorňuje finanční pozici k poslednímu dni účetního období; 
 

 4. přehled o peněžních tocích ilustrující peněžních toků; 
 

 5. konstatuje, že je povinen poskytovat věrný a poctivý informace. 

2.3. Externí audit 

Národní auditní úřad (dále jen „NAI“) ve Finsku je nezávislý orgán, který působící v rámci 
parlamentu. Úkolem NAI je provádění auditu státní finanční správy, aby bylo zajištěno, že tato 
správa je prováděna v souladu s právními předpisy a schváleným rozpočtem. 

Každoročně dokonce září NAI předkládá zprávu parlamentu o své činnosti, a v případě potřeby 
zvláštní zprávy. 

 

                                                           
206 Též „hospodaření s rozpočtem“. 
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3. Vnitřní kontrolní systém veřejného sektoru 

3.1. Manažerská odpovědnost a zodpovědnost (FM&C) 

Vnitřní kontrola ústřední vlády je definována následujícím způsobem: vnitřní kontrola se týká 
postupů uvedených v agenturních pokynech zajišťujících provozní procesy, organizační 
uspořádání a provozní metody, které mohou být použity k získání přiměřené jistoty: 

  zákonnost operací207; 
 

  bezpečnost finančních prostředků; 
 

  provozní výkon a 
 

  produkce pravdivých a úplných informace o financích a výkonu208. 

Podle § 24b zákona o rozpočtu jsou vládní agentury a veřejné orgány povinné zajistit, aby 
vnitřní kontroly byly vhodně uspořádány a začleněny do vlastních činností a činností, za které 
jsou tyto agentury a tyto orgány odpovědné. 

Rizikoví manažeři identifikují, vyhodnocují a řídí209 rizikové faktory, které ohrožují, resp. brání 
v dosažení cílů, které jsou obsaženy ve čtyřech výše uvedených kategorií. Řízení rizik má 
stejné cíle jako vnitřní kontroly. V ideálním případě jsou vnitřní kontroly a postupy řízení rizik 
integrovány v rámci agentury pro plánování, řízení a provozních procesů. 

Typické příklady těchto postupů jsou: 

  stanovení cílů a plánování operací, identifikace a vyhodnocení rizik, které ohrožují či brání 
dosažení cílů; 

 

  správa a řízení informací, které jsou vyžadovány v provozu, a to s použitím informačních 
systémů; 

 

  technické kontroly a postupy pro podávání zpráv při výjimečných situacích, obsažené v 
informačních systémech; 

 

  diferenciace úkolů. 

Vedoucí manažer agentury je primárně zodpovědný za uspořádání a řízení vnitřního 
kontrolního systému. Stejně tak je zodpovědný za splnění cílů organizace a uspořádání 
souvisejících činností. Vedoucí manažer provádí opatření, která si vynucuje zodpovědnost, 
pokud jde o delegaci na různé úrovně organizace v souladu s vnitřním řídícím a kontrolním 
systémem. Tato delegace často představuje přidělování úkolů a zodpovědnosti organizačním 
útvarům, které jsou zodpovědné za uskutečňované operace a za identifikaci, řízení a podávání 
zpráv o souvisejících rizicích. 

Podle § 65 vyhlášky210 o státního rozpočtu musí být zpráva o činnosti zahrnuta v konečné 
účetní závěrce za účetní období. Tato zpráva zahrnuje posouzení přiměřenosti vnitřní kontroly a 
řízení rizik, stejně jako prohlášení o stavu vnitřní kontroly a plnění klíčových rozvojových cílů, 
vypracované na základě hodnocení (hodnocení a prohlášení o spolehlivosti vnitřních kontrol). 

Hodnocení by mělo být: 

                                                           
207 Též „soulad operací se zákonem“. 

208 Též „výkonnosti“. 

209 Též „spravují“. 

210 Též „dekretu“. 
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  pravé211 – nemělo by být zdánlivé; 
 

  systematické – mělo by být založené na porovnání současného stavu s přijatými 212 
kritérii; 

 

  dostatečně rozsáhlé213  – mělo by zahrnovat všechny příslušné provozní a podpůrné 
procesy v aktivitách214, za které je agentura odpovědná; 

 

  zdokumentované – mělo by zahrnovat všechny příslušné provozní a podpůrné procesy 
v aktivitách, za které je agentura zodpovědná; 

 

  schvalováno vedením215  – umožňuje hodnocení vnitřní kontroly, což je manažerskou 
zodpovědností. 

V roce 2005 poradní výbor pro vnitřní kontrolu a řízení rizik, zřízená vládou, připravila 
doporučení pro vládní agentury216 a veřejné orgány o přístupech k vnitřní kontrole a řízení 
rizika k posouzení jejich funkčnosti. Tato doporučení jsou určena jako nástroj na podporu 
vládních agentur, orgánů veřejné správy a zdroj, jak hodnotit a rozvíjet své vlastní vnitřní 
kontroly a řízení rizika. Efektivními vnitřními kontrolami a řízením rizik provozní jednotka 
zlepšuje výkon a tyto nástroje jsou základním prvkem dobré správy. Srozumitelnější verze 
těchto doporučení byla vydána v roce 2008. Tato verze může být použita217 jako alternativa 
v rámci rozsáhlejšího rámce, například v menších agenturách. 

Při uplatňování hodnotících rámců je funkce vnitřní kontroly a řízení rizik hodnocena 
zkoumáním následujících aspektů, které ovlivňují to: 

  provozní prostředí agentury; 
 

  nastavení cílů; 
 

  identifikace, hodnocení a řízení rizik; 
 

  kontroly218; 
 

  komunikace a toky informací, a 
 

  monitorování vnitřní kontroly a řízení rizik výkonu. 

Vládní agentury219 a veřejné orgány mohou využít při posuzování funkčnosti systémů vnitřní 
kontroly a řízení rizik též další běžně schválené či mezinárodně uznávané hodnotící rámce, 
například COSO, COSO ERM – COCO. Využití obecně schváleného rámce podporuje 
systematické a dokumentované hodnocení vnitřní kontroly. Hodnotící rámec by měl být vždy 
upraven tak, aby odpovídal potřebám agentury. 

                                                           
211 Též „skutečné“. 

212 Též „uznávanými“. 

213 Též „v dostatečném rozsahu“. 

214 Též „v činnostech“.  

215 Též „top management“. 

216 Též „úřady“. 

217 Též „využita“. 

218 Též „kontrolní opatření“. 

219 Též „úřady“. 
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Hodnocení vnitřní kontroly lze provádět různými způsoby. Může být prováděno 
prostřednictvím sebehodnocení na úrovni skupiny vedení (vedoucí a vyšší manažeři), přes 
decentralizované sebehodnocení prostřednictvím posouzení podporové interním auditem 
nebo prostřednictvím shromažďování informací a posouzení za pomoci externího odborníka.  

Odpovědnost za hodnocení různých aspektů220 (hledisek) lze přiřazovat různými způsoby. 

Informace, získané při hodnocení, je třeba využít při plánování a realizaci činnosti agentury. 
Na základě výsledků hodnocení agentura může připravit hodnocení posouzení a prohlášení 
o spolehlivosti vnitřních kontrol, které mají být zahrnuty ve zprávě o činnosti. 

Hodnocení a prohlášení o spolehlivosti vnitřních kontrol je součástí zprávy o činnosti (o 
operacích) vládní agentury by mělo obsahovat následující prvky: 

  prohlášení o manažerské odpovědnosti; 
 

  způsob prováděníhodnocení(odkaz na rámec, například); 
 

  závěry ostavu vnitřní kontroly, a 
 

  možnérozvojové cíle. 

3.2. Interní audit 

Interní audit podporuje účinnost vnitřní kontroly a řízení riziku ministerstev a vládních agentur. 
Manažeři (vedoucí pracovníci) ministerstvech a vládních agentur jsou odpovědní za řádné provádění 
vnitřní kontroly a procesů řízení rizik. 

Mezi ministerstvy a vládními agenturami (úřady) existují rozdíly v tom, jakje zajištěna funkce interního 
auditu. Především řada menších agentur nevykonává  samostatně  funkci   interního   auditu. Rovněž 
Ministerstvo financí nemá útvar interního auditu nebo interního auditora. V celé řadě agentur vykonává 
funkci interního auditu jedna osoba. 

Jak je stanoveno v§ 70vyhlášky (dekretu) o státním rozpočtu, funkce interního auditu je zajišťována na 
základě rozhodnutí ministerstva a vedení agentury. Vedení by při zvažování mělo vyhodnotit potřebu 
interního auditu ve vztahu k potřebám vnitřní kontroly a požadavkům pravá Evropské unie. 

Vedení ministerstva a agentury musí zajistit fungování interního auditu, pokud existuje odůvodněná 
potřeba k zavedení této funkce na základě vnitřních kontrolních postupů. Cílem interního auditu je určit 
přiměřenost a dostatečnost vnitřních kontrol pro řízení (správu) a provádět tyto úkoly k ujištění orgánů 
vedení. 

Společné standardy a doporučení týkající se interního audituje třeba vzít do úvahy při zavádění funkce 
interního auditu. 

Pravidla, která se týkají postupů interních auditorů a postavení (statusu) interního auditu v organizaci 
vládní agentury nebo veřejného orgánu jsou uvedeny v jednacím řádu o zajištění funkce interního 
auditu, potvrzeném samotnou vládní agenturou nebo veřejným orgánem. Tento jednací řád je (musí 
být) předložen pro informaci dotyčnému ministerstvu a Národnímu auditnímu úřadu. 

Byl vypracován model procesních pravidel se zřetelem na funkci interního auditu organizovanou 
nezávisle na agentuře. Vládní agentury a veřejné orgány musí kriticky posoudit použitelnost modelu 
v rámci vlastních činností a tam, kde je to potřebné, dopracovat, vyjmout nebo upravit jeho obsah, aby 
lépe vyhovoval jejich vlastní činnosti. Tento model lze také využít při přípravě jednacího řádu pro 
interní audit, který je proveden jako outsourcovaná služba, a to za předpokladu, že použitelnost 
pravidel k postupu činnosti agentury je zajištěna. 

Vedení agentury rozhoduje o organizačním statusu útvaru (postavení jednotky) interního auditu. 
Nejčastěji je útvar interního auditu přímo podřízen ministerstvu nebo vysokému představiteli agentury. 

                                                           
220 Též „hledisek“. 
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V takovém případě je útvar interního auditu přímo podřízen nejvyššímu vedení a získá své 
pravomoci od vrcholového managementu. 

3.3. Koordinace vnitřní kontroly 

Od roku 2004 funkce finančního kontrolora vlády působí v rámci Ministerstva financí. Funkce 
finančního kontrolora vlády je společná funkce vlády pro supervizi výkonu a jeho financování.  

Finanční kontrolor slouží jako poradce vlády a vrcholového managementu ministerstev, jako 
administrativní 221  regulátor a jako nezávislý orgán dohledu nad zabezpečením, rozvojem 
kvality kontroly a nad podáváním zpráv o systému ústředních veřejných financí a o zajištění 
finanční odpovědnosti.    

Funkce finančního kontrolora vlády je zodpovědná za to, že zpráva o závěrečných účtech 
ústřední vlády poskytuje pravdivé a úplné informace o financích spravovaných ústředními 
vládními orgány a o výkonnosti těchto orgánů. Řídí, koordinuje a rozvíjí způsoby výkaznictví222 
o hodnocení vývoje ústředních vládních financí a finanční výkonnosti.  

Rozsah povinností této funkce pokrývá hodnocení výkonu a jeho financování, vedení 
účetnictví, strategické řízení a hodnocení finančních dopadů legislativy. Tato funkce také 
spravuje pokyny ke koordinaci a rozvíjení systémů vnitřní kontroly a řízení rizik, a to obdobně 
jako vládní aktivity, které na své úrovni zařizují činnosti a hlášení, týkající se kontroly a 
prevence zneužití prostředků z fondů EU, za které převzal zodpovědnost stát. 

Při plnění povinností, vyplývajících z funkce finančního kontrolora vlády těží z odborných 
znalostí ministerstva financí, dalších ministerstev a úřadů. 

V rámci Ministerstva financí působí poradní dozorčí rada pro vnitřní kontrolu. Tato rada má za 
úkol: 

  zajistit monitorování a hodnocení stavu a postupů vnitřní kontroly a řízení rizik v rámci 
ústřední vlády, jejích metod a celkového rozvoje, jakož i funkčnosti a využívání vnitřních 
kontrolních postupů při vedení a řízení financí a operací223; 

 

  usměrňovat iniciativu při naplňování cílů v oblasti rozvoje vnitřní kontroly a řízení rizik; 
 

  koordinovat postupy různých úřadů, vládních agentur a jiných veřejných orgánů v oblasti 
organizování a vykonávání vnitřních kontrol a správního monitorování finančního řízení, 
včetně přípravy potřebných224 opatření; 

 

  zajistit monitorování a vyhodnocování stavu vnitřních kontrolních mechanismů, kvality a 
výkonu interního auditu a jeho využití pro řízení, pokud jde o usměrňování postupů 
k zajištění rozvoje interního auditu a iniciativy ke zlepšení interního auditu a jeho využití; 

 

  zajištění spolupráce mezi funkcemi interního auditu v různých vládních agenturách a 
veřejných orgánech, jakož koordinace činností interního auditu a využití výsledků této 
činnosti v různých agenturách; 

 

  zajištění sledování a vyhodnocování kontroly a auditu prostředků EU ve Finsku, včetně 
souvisejícího podávání zpráv225, koordinace a rozvíjení souvisejících opatření a postupů 

                                                           
221 Též „správní“. 

222 Též „podávání zpráv“. 

223 Též „provozu“. 

224 Též „požadovaných“. 
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různých autorit, vládních agentur a veřejných orgánů při přípravě opatření nezbytných pro 
koordinaci a rozvoj; 

 

  předběžné zpracování odpovědi Finska Evropské komisi k výroční zprávě Evropského 
účetního dvora, jak je uvedeno v článku 143 odst. 6 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 
1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropské unie; 
 

  sledování a vyhodnocování situace neoprávněného použití nebo trestné činnosti, 
spáchané při uskutečňování operací vládními agenturami a veřejnými orgány, či při 
nakládání a hospodaření se státními prostředky nebo státním majetkem, anebo 
s prostředky, za které stát zodpovědný, a to včetně koordinace a rozvíjení činností a 
postupů různých orgánů a vládních agentur, stejně jako podávání zpráv 226  o 
neoprávněném použití a o zjištění výskytu chyb; 

 

  předběžné zpracování informací o Finsku, zkompilované pro zprávu, jak je uvedeno 
v článku 280 odst. 5 Smlouvy o založení Evropského společenství; a 

 

  zajištění školení, spolupráce, sestavování a šíření osvědčených postupů, jakož i přípravu 
návrhů doporučení a vydávání prohlášení227 k záležitostem vnitřní kontroly a řízení rizik 
radám228 příslušných odvětví229. 

Předsedou dozorčí rady pro vnitřní kontrolu a řízení rizik je předseda vlády a Generální 
finanční kontrolor je jeho místopředsedou Vláda jmenuje do dozorčí rady její členy na dobu 3 
let, a to jednoho zástupce z každého ministerstva a v případě potřeby jednoho zástupce 
klíčových partnerů pro spolupráci v dotyčném odvětví.  

Dozorčí rada (jako poradní sbor) má divizi interního auditu pro hodnocení a zajištění rozvoje 
interního auditu, v níž jsou zastoupena všechna ministerstva a státní pokladna. Tato divize 
vyvíjí postupy interního auditu tím, že připravuje společná doporučení a osvědčené postupy 
pro interní audit. Neplní funkci nadřízeného orgánu, avšak je odbornou autoritou pro útvary 
interního auditu ministerstev a vládních agentur. 

4. Finanční inspekce 

Žádný takový subjekt ve Finsku neexistuje. 

5. Probíhající a budoucí reformy 

Změny týkající se vnitřní kontroly a řízení rizik mohou být provedeny vyrobeny v rozpočtových 
zákonech (pravidlech). Zejména s ohledem na úkoly, vyplývající z funkce regulátora veřejných 
financí (finančního kontrolora) a dozorčí rady pro vnitřní kontroly a řízení rizik, kde proběhla 
diskuse, která identifikovala potřebu konkrétnějšího zaměření na operace (činnosti).  

Ve směru k zajištění funkce interního auditu byla diskutována otázka, zda by ministerstva a 
vládní agentury neměly mít povinnost zajistit interní audit a jak by v takovém případě měl být 
interní audit uspořádán. 

                                                                                                                                                                                     
225 Též vykazování“. 

226 Též „hlášení“. 

227 Též „stanovisek“. 

228 Též „dozorčím radám“. 

229 Též „sektorů“. 
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Pokud jde o uspořádání vnitřního auditu, diskuse směřovala například k otázkám centralizace 
interního auditu pro určitá specifická odvětví na ministerstvech, a to například na úroveň vlády, 
vytvoření servisního centra interního auditu a užší spolupráce na úrovni správního230 sektoru při 
zajišťování koordinace interního auditu. 

Pozornost se zaměřuje v současné době na doporučený aktuální model vnitřní kontroly COSO 
ERM. Diskuse směřuje k tomu, zda by měla být v ministerstvech a vládních agenturách 
podporována implementace ISO 31000, týkající se především rizik, kvality a souvisejících 
standardů. 

  

                                                           
230 Též „administrativního“. 
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FRANCIE 
 

Systém vnitřní kontroly – PIC231, 232   

Francouzská veřejná správa má dlouholetou tradici kontroly v oblasti veřejných záležitostí, zejména 
založenou na základě zásad deklarace lidských práv61 a tato kontrola je zakotvena v ústavě62, což se 
promítá i do ustanovení právních předpisů, např. pokud jde o obecné233 či specifické předpisy, týkající 
se státní správy předpisy, a zákoník o veřejných zakázkách. 

 V roce 2006 vstoupil v platnost Ústavní zákon o rozpočtových zákonech, který poskytl příležitost 
k přehodnocení řízení veřejných výdajů a byl spojen vývojem role234 hlavních aktérů235, zapojených do 
státního řízení a správy v oblasti veřejných financí. Cílem je veřejná politika zaměřená na výsledky 
rozpočtu, nový systém zodpovědnosti, posílení odpovědnosti a nový účetní systém, kterou tvoří 
uvedené klíčové prvky reformy realizované ve francouzské veřejné správě. 

Organizace účetnictví a financí francouzského státu je strukturovaná kolem centrální účetní sítě, která 
zaručuje finanční jednotnost francouzské správy, jakož i oddělení funkcí a úkolů přidělených 
schvalující osobě a veřejnému účetnímu. Francouzská veřejná správa spoléhá na robustní236 vnitřní 
kontrolu. 

V tomto prostředí, byl vnitřní kontrolní systém vyvinut na základě účetních a finančních funkcí. 
Certifikace státních účetních závěrek, předepsaných Ústavním zákonem o rozpočtových zákonech 
(ÚZRZ) sloužil jako katalyzátor rozvoje a provádění účinné vnitřní kontroly a auditu systému, který se 
zaměřuje na účetnictví a usiluje o zajištění kvality státních účtů. Postupně byl vnitřní kontrolní systém 
rozšířen na rozpočtové oblasti. 

Ve státní správě v současné době probíhá reforma, která směřuje k omezení rizik, spojených 
s řízením veřejných politik v rámci zodpovědnosti ministerstev. Tato reforma je navržena k rozšíření 
působnosti vnitřní kontroly na všechny "podniky" a funkce v rámci všech ministerstev a vytváří účinné 
zásady interního auditu ve státní správě237. 

 

 

 

 

                                                           
231 Příspěvek Francouzského generálního inspektorátu financí (Inspekcion Générale des Finances) z 27. dubna 2011.  

232 Public Internal Control. 

233 Zákon č. 83-634 ze dne 13. července 1983, který stanoví práva a povinnosti státních zaměstnanců, zákon č. 84-16 ze 
dne 11 ledna 1984, který obsahuje ustanovení o veřejných státních funkcích, zákon č. 84-53 z 26. ledna 1984, který  
obsahuje ustanovení o místní veřejné službě, a zákon č. 86-33 ze dne 9. ledna 1986, který obsahuje ustanovení o veřejné 
službě v nemocnici. 

234 Též „úlohy“. 

235 Též „stran“. 

236 Též „důkladnou“. 

237 Francouzská ústava z dne 04. 10. 1958. 
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 5. Stručná historie systému vnitřní kontroly ve veřejném sektoru (PIC) 
 

 1.1 Účetnictví a finanční organizace státu strukturované kolem centrální a jednotné účetní 
sítě 

Organizace účetnictví a financí se vztahuje na stát a vnitrostátní veřejné orgány, místní 
komunity a veřejné instituce, které se připojily k této úmluvě (dále také jen "veřejnoprávní 
subjekty"). 

Tato organizace je stanovena vyhláškou238, kterou se stanoví obecné nařízení o veřejném 
účetnictví. 

V tomto právním předpise je upraveno oddělení funkcí. Ve skutečnosti, finanční a účetní 
operace, které vyplývají z plnění239 rozpočtu nebo z prohlášení o odhadovaných příjmech a 
výdajích veřejnoprávních subjektů, přecházejí do odpovědnosti schvalujících osob a 
veřejných účetních. Za tyto operace se považují příjmy a výdaje (státní) pokladny a aktiva 
veřejnoprávních subjektů. 

Funkce schvalující osoby ("správce") a funkce veřejného účetního jsou neslučitelné, a jsou 
organizovány následovně: 

  Schvalující osoby rozhodují o provádění příjmů a výdajů. Za tím účelem osvědčují240  
práva veřejnoprávních subjektů, aby vyřešily příjmy a závazky, a z toho vyplývající 
úhrady výdajů. Schvalující osoby jsou zodpovědné i za certifikaci výdajů. 

 

  Veřejní účetní (vedoucí úředníci) jsou plně zodpovědní za:  
 

  převzetí a shromažďování požadavků na platby poukázaných schvalujícími osobami,  
 

  nároky vyplývající ze smluv, či jiných úkonů při jejich udržování, stejně tak jako nároky 
v případech výběru poplatku v hotovosti a jakéhokoliv jiného typu příjmů, které jsou 
veřejnoprávní subjekty oprávněny vybírat,  

 

  platby výdajů na základě objednávek vydaných pověřenými241 schvalujícími osobami, 
nebo předložených věřiteli, anebo z vlastní iniciativy, stejně jako v návaznosti na 
stížnosti a další oznámení,  

 

  vedení a uchování hotovosti a aktiv 242  patřících nebo svěřených veřejnoprávním 
subjektům,  

 

  zacházení s finančními prostředky243 a pohyb na peněžních účtech,  
 

  vedení evidence dokladů a účetních záznamů, týkajících se operací, vedení 
účetnictví, v souladu s náplně účetní funkce, kterou zastávají. 

 

  Veřejní účetní jsou jmenováni ministrem financí, anebo jsou ministrem ve funkci 
schváleni. Jsou povinni předkládat účty (účetní závěrku) nejméně jednou za rok. Za 
podmínek, které stanoví zákony o financování, veřejní účetní úředníci jsou personálně i 

                                                           
238 Vyhláška č. 62-1587 ze dne 29. prosince 1962, kterým se stanoví obecné nařízení o veřejném účetnictví. 

239 Též „provádění“. 

240 Též „certifikují“. 

241 Též “akreditovanými“. 

242 Též „peněz a majetku“. 

243 Též „manipulace s penězi“. 
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finančně zodpovědní za operace, které provádějí, a za pravidelné provádění kontrol, 
které jsou stanoveny ve výše uvedené vyhlášce. 

 

  Veřejní účetní jsou organizováni v síti pod vedením generálního ředitelství pro veřejné 
finance (dále jen “GŘVF”). 

GŘVF, které je ředitelstvím na Ministerstvu financí, stojí v centru veřejných finančních 
operací (viz dále). V rozsahu své působnosti (plnění příjmů a výdajů, vedení účetnictví pro 
místní komunity a pro veřejné instituce, ekonomické a finanční odborné služby, atd.).  

GŘVF zodpovídá za platby státních výdajů a za účetnictví státu. Jako takové, je GŘVF je 
státním účetním a finančním provozovatelem (operátorem). V podstatě GŘVF plní funkce 
státního účetního prostřednictvím sítě veřejných účetních (viz výše). Tato organizace účetní 
sítě poskytuje značnou míru jednotnosti fungování účetní a finanční praxe, která je 
charakteristickým rysem francouzské správní organizace. 

 1.2 Rozpočtový a účetní referenční rámec, zásadně přezkoumaný v roce 2001 

Na konci roku 1990 francouzský parlament zahájil reflexi244 o účinnosti veřejných výdajů a o 
úloze shromážděních 245 v rozpočtových záležitostech, která vedla k dosažení politického 
konsensu o potřebě aktualizovat pravidla pro rozpočtové a účetní vedení. Ústavní zákon o 
rozpočtových zákonech (ÚZRZ) byl přijat v srpnu 2001 jednomyslně. Tím byl vytvořen nový 
referenční rámec rozpočtových a účetních pravidel platných pro veřejnou správu. 

Před Ústavním zákonem o rozpočtových zákonech (ÚZRZ) byly pravomoci vlády a parlamentu 
v etapě přípravy, přijímání246 a realizaci247 státního rozpočtu, upraveny ústavním řádem ze dne 
2. ledna 1959. Tento základní právní předpis poskytoval globální rámec pro rozpočtový proces 
v rámci racionálního parlamentarismu páté republiky. 

Návrh ÚZRZ byl předložen Národnímu shromáždění v červnu 2000 jako výsledek politické 
dohody se senátem a nalezeného konsenzu s vládou. Znění ÚZRZ bylo projednáváno v období 
mezi 7. 2. a 28. 6. 2001, a bylo ověřeno a potvrzeno ústavní radou dne 25. 7. 2001. ÚZRZ byl 
přijat dne 1. 8. 2001 a plně vstoupil v platnost dne 1. 1. 2006. 

ÚZRZ stanoví rámec "nové finanční ústavy státu". Finanční zákon pro rok 2006 byl prvním 
zákonem, který byl plně připraven, přijat a plněn248 v souladu s novým rozpočtovým rámcem. 

Klíčové principy LOLF: 

  Nová struktura státního rozpočtu: plánování rozpočtu v souladu s veřejnými politikami 

V souladu s ÚZRZ, tzn. podle povahy výdajů (provozní, investiční, intervence, atd.) je 
rozpočet již předkládán, avšak je potřeba ho sestavit podle veřejných politik (bezpečnost, 
kultura, zdravotnictví, spravedlnost atd.). Pak budou parlament a občané schopni posoudit 
celkově použité prostředky k provedení každé státní politiky. 

  Nový přístup k veřejné správě: řízení orientované na řízení (cílevědomost řízení) 

                                                           
244 Též „úvahy“. 

245 Též „zastupitelstvech“. 

246 Též hlasování“. 

247 Též „plnění“. 

248 Též „prováděn“. 



Copyright © Centrum of Excellence for Good Governance  Stránka 86 

 

Jednou ze základních otázek reformy veřejné správy bylo, aby se zajistil průchod249 státních 
prostředků do kultury na základě výsledků kultury, tzn. tak, že by mohlo být každé EUR 
vynaložené užitečněji a účinněji 250 . Výkonnost, tj. schopnost dosáhnout očekávaných 
výsledků, se proto dostává do centrálního zájmu nového rozpočtového rámce. V důsledku 
toho se parlamentní rozpravy jak k rozpočtu, tak i k analýzám jeho plnění, netýkají již jen 
prostředků a jejich odůvodnění, ale také strategií a cílů veřejných politik. Tím byl stanoven 
řetězec zodpovědností v administrativě251, ve které hrají významnou roli veřejné schvalující 
osoby. 

  Nový pohled na státní účty: celkový účet státu 

ÚZRZ představil zásadní reformu účtů, které jsou zavedené od nynějška podle nových 
účetních standardů, které se opírají do značné míry o praxi soukromých společností. Od 
roku 2006 byly učiněny hlavní kroky v modernizaci účetnictví státu. Účty jsou více komplexní 
(úplné, resp. vyčerpávající) a jasné, neboť nabízejí lepší zhodnocení majetku a umožňují 
státu, aby lépe zohledňovaly jeho činnosti. 

2. Stabilizované vnitřní kontrolní prostředí 

2.1 Rozpočtový a účetní systém založený na transparentnosti 

2.1.1 Souhrnné rozpočty strukturovány do třech úrovní: mise252, program, akce253 

Hlavní státní politiky jsou transponovány 254  do mise. Parlament hlasuje o rozpočtu 
mise. Mise je založena z iniciativy vlády, může být ministerská nebo meziresortní a 
obsahuje programy. Parlament může změnit rozdělení výdajů mezi programy v rámci 
téhož poslání (mise). 

Programy nebo příděly 255  vymezují prováděcí rámec veřejných politik: program je 
jednotkou parlamentní autorizace256, a představuje uspořádání celkových a omezujících 
rozpočtových položek. Výdaje jsou alokovány z jednoho ministerstva na ucelenou 
skupinu akcí. Jsou přiděleny manažerovi, kterého jmenuje příslušný ministr. Každý 
program je spojován s konkrétními cíli a očekávanými výsledky. Akce, která je 
určující257  součástí programu, poskytuje podrobné informace o zamýšleném určení 
rozpočtových přídělů. 

Postup při hlasování258 rozlišuje mezi autorizovanými259 závazky a prostředky na platby 
a umožňuje následné sledování a krytí závazků státu. 

                                                           
249 Též „tok“. 

250 Též „efektivněji“. 

251 Též „ve správě“. 

252 Výraz „mise“ je ekvivalentem výrazu „poslání“. 

253Výraz „akce“ je ekvivalentem výrazu „činnosti“. 

254Výraz „transponovány“ je ekvivalentem výrazu „převedeny“. 

255 Též „alokace“: 

256 Též „povolení“. 

257 Též „rozlišovací“. 

258 Též „způsob hlasování“. 

259 Též „povolenými“. 
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Všechny prostředky, bez ohledu na povahu dotyčných výdajů, o kterých se hlasuje, na 
jedné straně, a povolené závazky (schopnost zapojit stát do přijímání právních 
závazků), a na druhé straně, jako platby (potřebný objem hotovosti v průběhu roku ke 
krytí přijatých závazků nebo závazků, které mají být provedeny).  

Tento rozdíl mezi povolenými260 závazky (CZ) a prostředky na platby (PP) podporuje 
víceletý výhled na výdaje (platby prostředků na platby – PPs, vyplývající z minulých 
povolených závazků – CZ, iniciace certifikace závazků, které nevyžadují okamžité 
platby atd.). 

Aby bylo možné určit využívání veřejných prostředků, každý program zobrazuje dvojí 
prezentaci jejích kreditů (úvěrů), a to podle místa určení (akce) a podle druhu výdajů 
(zaměstnanci, provozní, investiční, intervence, apod.). 

2.1.2. Plánování rozpočtu v souladu s cílem veřejné politiky 

Každý program má odpovídající strategii, cíle a kvantifikované ukazatele 
výkonnosti. Tyto prvky jsou zahrnuty do ročních plánů výkonnosti (RPV) přiložených k 
návrhu zákona o financování. Pod dohledem příslušného ministra manažer se zavazuje 
splnit tyto požadavky. Tento manažer bude podávat zprávy o dosažených výsledcích 
parlamentu v době účetní závěrky a zprávy manažera, která je součástí výroční zprávy 
o činnosti (VZČ). Státní provozovatelé ("veřejné instituce"), kteří implementují 261 
některé části veřejné politiky, jsou uvedeny ve VZČ, aby bylo možno posoudit jejich 
přínos. 

Zavedení finančních prvků a hodnocení výkonnosti 262  do stejného dokumentu 
podporuje trvalé zlepšování efektivnosti veřejných výdajů. 

Relevance, spolehlivost a pravdivost indikátorů jsou vyhodnocovány meziresortním 
výborem pro audit programu263 a Účetního dvora264(viz níže). 

Aby parlament a občané měly k dispozici jasný a zdokumentovaný pohled na veřejné 
výdaje, je prezentace rozpočtu uzpůsobena do následujících částí: 

  Část, týkající se výdajů od prvního eura: správní orgány vysvětlí ve svých ročních 
plánech výkonu (RPV), jak hodlají využívat prostředky a pracovníky, a to od prvního 
eura. Ve zprávách ke konci roku (ročních zprávách) o výkonu / výkonnosti (RZV) 
pak vysvětlí vlastní plnění265. 

 

  Část týkající analýzy nákladů veřejných politik: správní orgány předloží parlamentu 
doplňující informace o zdrojích, které byly skutečně využity ke splnění svých cílů v 
rámci programu. 

Posouzení celkových výdajů nezbytných k provádění veřejných politik je uveden 
ex ante pro závazky v ročních plánech výkonu (RPV) a ex post pro platby (vynaložené 
výdaje) v ročních zprávách o výkonu / výkonnosti (RZV). 

                                                           
260 Též „certifikovanými“. 

261 Též „provádějí“. 

262 Též „výkonu“. 

263 Comité d'interministériel auditdes programmes – CIAP. 

264 Cour des Comptes. 

265 Též „realizaci“. 
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Cílem je zajistit věrný obraz o stavu finanční situace. Při zhodnocení celkových nákladů 
se spoléhá na údaje o výdajích z obecného účetnictví, resp. se z nich vychází při 
následném analyzování pro účely ročních zpráv o výkonu (RZV). 

2.1.3 Třístupňový systém účetnictví státu 

ÚZRZ zavádí třístupňový systém účetnictví státu266. 

  Všeobecné účetnictví operací při dodržení zásady účtování na akruální bázi 267 
(základě). 
 

  Rozpočtové účetnictví, na roční bázi, což umožňuje sledování a navrácení výdajů v 
době, kdy byly jejich platby provedeny, a příjmy v době, kdy jsou shromažďovány268. 
Nabízí se tak "pokladní" perspektiva. 

 

  Účetnictví, které:  
 

 analyzuje náklady na akce, jež jsou součástí programů, 
  

 doplňuje pohled na rozpočet. 

Finanční výkazy, které jsou zavedené ve všeobecném269 účetnictví a předkládané 
ke státnímu obecnému (závěrečnému) účtu, nabízejí globální pohled na aktiva a 
finanční a majetkovou situaci státu. Důkladně mapuje výdaje, které souvisejí s 
rozpočtovým rokem, a které nabízejí znalosti o nákladech veřejných politik. 

2.1.4 Účetní závěrka státu 

Podle ustanovení ÚZRZ státní generální účet (SGÚ) je založen na základě účetních 
standardů, které čerpají do značné míry z praktik soukromých společností a 
z mezinárodních standardů pro veřejný sektor (IFRS, IPSAS), přičemž bere do úvahy 
specifika státu. Jeho formát umožňuje jasnou a stručnou konzultaci státních účtů. SGÚ 
zahrnuje čtyři finanční výkazy: rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz peněžních toků a 
příloha. 

V důsledku toho: 

  Seznamy a záznamy o hodnotě všech aktiv ovládaných státem na SGÚ (reálná 
aktiva, silnice, sklady, apod.) a všechny částky, které se na základě současných 
závazků mají nebo budou v budoucnu platit, poskytují celkovou vizi státního majetku a 
závazků výdajů, přičemž SGÚ představuje základní nástroj pro operativní řízení 
veřejných financí, které nabízí vyšší přidanou hodnotu ve srovnání s rozpočtovým 
účetnictvím, které je určeno pro parlament, ministerstva a občany. 

 

  Státní účty, doplněné zejména pokud jde o závazky mimo rozvahu, majetek a 
závazky, podporují posilování vnitřní kontroly účetnictví (viz níže) a umožňují výkon 
analýzy rizik v rámci ministerstev. SGÚ rovněž vede ke zlepšení správy věcí 
veřejných v rámci státu a k podpoře parlamentní kontroly veřejných financí. 

                                                           
266 Článek 27 ÚZRZ stanoví: "Stát udržuje účetnictví rozpočtových příjmů a výdajů a obecné účetnictví svých operací 
(činností). Kromě toho realizuje účetní systém, který analyzuje náklady na jednotlivé akce, zahájené v rámci programů". 

267 Též „na akruálním základě“. 

268 Též „získávány“. 

269 Též „v obecném účetnictví“. 
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  Zejména díky sčítání lidu, nemovitého majetku a zásob, SGÚ nabízí lepší znalosti o 
majetku a podporuje rozvoj efektivnějšího řízení. Zavedením konceptu rezerv a 
časového rozlišení umožňuje SGÚ schvalujícím osobám smysl pro zodpovědnost270 za 
střednědobé náklady a rizika spojená s jejich činností. SGÚ proto přispívá ke zlepšení 
veřejného řízení. 

2.1.5 Integrovaný finanční informační systém 

CHORUS271  je finanční informační systém státu, který řídí výdaje, nedaňové příjmy a 
státního účetnictví, který byl zaveden ve všech ústředních a decentralizovaných složkách 
státní správy od konce roku 2010. CHORUS je centralizovaným účetním systémem a 
systémem řízení. 

Tento informační systém je sdílen / používán všemi státními centrálními a 
decentralizovanými finančními službami: tzn. zodpovědnými schvalujícími osobami, 
finančními kontrolory 272 , veřejnými účetními, atd. CHORUS slouží k řízení státního 
rozpočtu, pomocí něhož jsou poskytovány státní služby v těchto oblastech:  

  souhrnné rozpočty programů,  
 

  zvláštní účty pro programy (účty pro určené prostředky, 
 

  účty finanční pomoci, 
 

  obchodní účty, účty peněžních transakcí atd.) a  
 

  doplňkové rozpočty programů. 

2.2 Efektivní vedení veřejné správy 

2.2.1 Organizace založená na manažerské zodpovědnosti 

Manažerský program (Man Prog) je centrální nabídkou pro řízení veřejné správy, který 
spojuje politickou a manažerskou odpovědnost.  

Pod vedením ministra je manažer programu zapojen do přípravy strategických cílů 
programu, za nějž nese zodpovědnost, tzn., že garantuje jeho praktické provádění a 
zavazuje se k plnění cílů s tím spojených. Ministra manažer programu, nese odpovědnost 
za plnění cílů a ukazatelů, uvedených v ročním plánu výkonu (RPV). Tyto národní cíle jsou 
přizpůsobeny, je-li to nutné, pro každou oblast 273  státní služby. Pracovníci, pověření 
manažerem274 programu, vytvoří rozpočty operačních programů (ROP). 

Ředitelé oddělení 275  finančních záležitostí (OFZ) společně s manažery programu a 
vedoucími pracovníky oddělení45 lidských zdrojů, přijímají rozhodnutí a řeší sporné otázky 
v rozpočtové sféře. Vytvářejí rámec pro učení (vytváření doktrín) pro ministerské vedoucí 

                                                           
270 Též „pocit zodpovědnosti“. 

271Jde o systém IT, který je integrovaným řídícím programem (software), založeným na technologii SAP. 

272„Finanční kontrolor“ je tradiční specializovanou funkcí francouzského kontrolního systému. Tuto funkci zastává vysoký 
úředník ministerstva financí, který zajišťuje finanční kontrolu ex ante v ostatních ministerstvech.   

273 Též „odvětví“. 

274 Též „ředitelem“. 

275 Též „útvarů“. 
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pracovníky a pro rozhodnutí o využití zdrojů (např. politika nákupu, politika v oblasti budov 
/ nemovitostí). Provádějí analýzu nákladů na ministerstvech, koordinují a podporují 
požadavky manažerů programu, pokud jde o zajištění informací o provádění programu, 
jakož i o koordinaci v oblasti účetnictví a rozpočtových nástrojů vnitřní kontroly. Poskytují 
poradenství expertizy a asistenci při uplatňování kompetencí. Jde o oficiální kontakty 
finančních kontrolních autorit a účetních útvarů276 ministerstev. 

2.2.2. Vnitřní koordinační autority (orgány) 

Generální tajemníci ministerstev jsou zapojeny do provádění ÚZRZ a zřizování277 nových 
veřejných řídicích systémů. Hrají významnou roli při organizaci ministerstev a jejich úlohou 
je podporovat provádění vnitřní kontroly účetního systému. 

Kontrolní rozpočtová a účetní služba je jediná služba, která poskytuje globální pohled na 
ministerské výdajové procesy. 

V každém ministerstvu, je rozpočtový regulátor278  a ministerský účetní (MKRU)279  pod 
vedením ministra pro rozpočet k zajištění globálního pohledu výdajové procesy 
ministerstev a stav jejich majetku za účelem zlepšení bezpečnosti a spolehlivosti. MKRU: 

  odpovídá za finanční kontroly v rámci ministerstva; 
 

  je veřejný účetní (vedoucí úředník); 
 

  koordinuje decentralizované orgány, odpovědné za finanční kontroly; 
 

  předkládá rozpočtovým autoritám (orgánům – na úrovni parlamentu) a příslušné 
schvalující osobě výroční zprávu o plnění rozpočtu a analýzu finanční situace 
ministerstva. 

2.2.3. Orgány horizontální harmonizace 

Ředitelství pro rozpočet (ŘR) je vedené ministrem pro rozpočet a veřejné rozpočty, je 
ministrovi odpovědné za stanovení rámce pro veřejné finance a za přípravu státního 
rozpočtu. Ředitelství pro rozpočet (ŘR) je také zodpovědné za realizaci konceptů ÚZRZ 
vůči ministerstvům a parlamentu, jakož i za přípravu a dodržování rozpočtových standardů: 
řízení založené na výkonu, sestavování projektů roční výkonnosti a výročních zpráv o 
výkonnosti, odůvodnění do posledního EUR, vývoj na základě analýzy nákladů v 
účetnictví, rozpočtová pravidla a pravidla řízení v návaznosti na personální náklady, atd. 

Ředitelství pro rozpočet je také zodpovědné za vývoj rozpočtové a finanční kontroly. Jako 
takové má na starosti školení a provoz sítě činitelů rozpočtové a finanční kontroly v rámci 
ústřední státní správy a decentralizovaných útvarů (regiony): rozpočtové regulátory 
(kontrolory), ministerské účetní (MKKÚ) a finanční kontrolory. 

Generální ředitelství pro veřejné finance (GŘVF) bylo zřízené sloučením dvou hlavních 
ředitelství na ministerstvu pro rozpočet (Generální ředitelství pro daně a generální 
ředitelství pro veřejné účetnictví) pro zajištění praktických akcí n a ústřední a místní úrovni. 

                                                           
276 Též „účetních oddělení“. 

277 Též „vytváření“. 

278 Též „kontrolor“. 

279 Vyhláška č. 2005-1429 ze dne 18. listopadu 2005 o organizaci a pracovních místech ve službě ministerské kontroly 
rozpočtu a účetnictví – MKRÚ   
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Po založení sjednocené centrální administrace280 v létě roku 2008 se GŘVF zavázalo 
vytvořit v rámci jednotlivých útvarů281  jedno místní ředitelství veřejných financí a jedno 
regionální ředitelství veřejných financí. Tato společná místní ředitelství jsou plně funkční na 
celém francouzském území od roku 2012. GŘVF vykonává řadu úkolů souvisejících 
s daňovou problematikou (vypracování zákonů a pravidel zdanění, katastr nemovitostí a 
registrace daňového základu, kontrola daňových přiznání, vybírání příjmů, apod.) a dalších 
úkolů veřejné správy. GŘVF spravuje státní centralizovanou účetní funkci (viz výše) a je 
klíčovým činitelem při provádění282 nového veřejného účetnictví a certifikačního procesu. 

Meziresortní auditní výbor pro programy283 je meziresortní auditní strukturou ve veřejné 
správě.  

Tato struktura má dvojí úlohu: na jedné straně posuzuje správné uplatňování zásad 
stanovených ÚZRZ pro jednotlivé programy (pro každý program), a na druhé straně 
zajišťuje spolehlivost a relevantnost informací, které jsou přílohou návrhů zákonů o 
financování, a které podporují diskusi a hlasování Parlamentu. 

Meziresortní auditní výbor pro programy (MRAVP) je proto oprávněn u každého 
auditovaného programu posoudit: 

  oblast programu a přidělování prostředků na akce; 
 

  výkonný systém (cíle a ukazatele), spojené s programem; 
 

  provozní diverzifikace programu a manažerského dialogu; 
 

  zdůvodnění prostředků od prvního EUR; 
 

  analýza nákladů z účetnictví na jednu akci. 

MRAVP vyhotovuje každoročně program aktivit 284 , který je závislý na způsobu 
všeobecných ministerských inspekcí285 plnění svých úkolů. Parlament a Účetní dvůr286 
obdrží zprávy z auditu, včetně reakce ministerstev a názoru MRAVP na základě jejich 
komunikačního oprávnění. Navíc MRAVP zveřejňuje výroční zprávu o činnosti, která 
představuje hlavní poučení z jeho auditní kampaně, včetně jeho návrhů k metodám, které 
by měly být realizovány za účelem zlepšení řízení služeb podle ÚZRZ a kvality informací, 
předložených k podpoře návrhů finančních zákonů. 

2.2.4. Úloha Parlamentu 

Parlament rozhoduje o všech položkách 287 . Každá mise podléhá hlasování. Členové 
parlamentu mohou převzít iniciativu ke zvýšení prostředků v programu za předpokladu, že 

                                                           
280 Též „správy“. 

281 Též „odděleních“. 

282 Též „implementaci“. 

283 Le Comité d'interministériel audit des programmes – MRAVP. 

284 Též „činností“. 

285 Též „kontrol“. 

286 Též „Nejvyšší auditní instituce“. 

287 Též „peněžních prostředcích“. 
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celková částka poslání288 , ke kterému program patří, se nezvýší. Členové parlamentu 
mohou také vytvořit, vyloučit289 nebo upravit program. 

Témata a nástroje, které parlamentní kontrolavyužívá: 

  Kontrola pohybu spravovaných prostředků (dohled nad pohybem peněžních prostředků 
ve správě); 

 

  Pravomoci290 finančních výborů k vyšetřování, což jim umožňuje provádět všechny typy 
vyšetřování konkrétních položek, včetně inspekce na místě a organizovat všechna 
slyšení, které považují za nezbytné; 

 

  Přesná definice mise, jejímž posláním je napomáhat Účetnímu dvoru291, 292 při plnění 
úlohy externího auditora k zajištění vrcholové funkce dohledu parlamentu. 

Parlamentní kontrola je častá, zejména pokud ji vykonávají finanční výbory. 

Finanční výbor Národního shromáždění zavede vyšetřovací misi podle ÚZRZ. Od roku 
1999 provedl každoročně již několik "hodnocení a kontrolních misí". Cílem těchto 
"hodnotících a kontrolních misí" je zajistit účinnost veřejných výdajů. V Senátu zvláštní 
zpravodajové finančního výboru, patřící většinou k opozici, zveřejňují stále větší293 počet 
kontrolních zpráv. 

Mimoto Účetní dvůr ve své podpůrné misi (viz dále) přispívá k parlamentní kontrole při 
provádění294  zákonů o financování, tj. ke kontrole souladu se schváleným rozpočtem. 
V této souvislosti předkládá do parlamentu: 

  předběžnou zprávu o výsledcích ve veřejných financích z předchozího roku, jako 
podklad pro vedení diskuse; 

 

  zprávu o výsledcích za předchozí rozpočtový rok a o řízení rozpočtu, která je přílohou k 
návrhu zákona o vyrovnání účtů a zprávu o činnosti; 

 

  důvodovou zprávu pro parlament, když vláda provádí pohyby peněžních prostředků, 
které musí být následně ratifikovány podle finančního práva (předběžné zálohy). 

Od roku 2002 je Účetní dvůr povinen odpovědět na všechny žádosti o pomoc předsedovi a 
hlavnímu zpravodaji finančního výboru (každé komory). Navíc má povinnost provádět na 
jejich žádost veškeré vyšetřování295, pokud jde o řízení služeb, a předložit svá zjištění do 
osmi měsíců. 

2.2.5. Úloha Účetního dvora 

Vyhláška, kterou se stanoví obecné nařízení o veřejných účetních (viz výše), upravuje 
kontrolní metody (kontroly rozpočtových zdrojů. V podstatě jde o systematickou kontrolu 
autorizace vedoucích manažerů a vedoucích účetních ve schvalovacích procesech. 

                                                           
288 Též „mise“. 

289 Též „eliminovat“. 

290 Též „oprávnění“. 

291 Též „Nejvyšší auditní instituce“. 

292 Článek 57  ÚZRZ. 

293 Též „rostoucí“: 

294 Též „implementaci“. 

295 Též „investigativu“ či „investigaci“: 
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Schvalujících osoba postupuje v souladu s pravidly jednotlivých „veřejných orgánů", 
parlamentu, kvalifikovaných 296  legislativních orgánů, příslušných auditními orgány a 
výbory, jakož i ministra financí. 

Vedoucí úředníci v oblasti veřejného účetnictví postupují při kontrolách podle specifických 
pravidel Ministra financí pro každou kategorií účetních úředníků, nadřízených pracovníků a 
příslušných kontrolních orgánů. Ministr financí provádí kontroly výše uvedených kategorií 
pracovníků prostřednictvím generálního inspektorátu financí a dalších subjektů nebo 
pověřených zástupců pro tento účel zvláštními právními předpisy. 

Služba generální inspekce nebo zvláštní služba inspekce každého ministerstva 
zodpovídají v rámci veřejné správy za pro boj proti podvodům a nesprávnostem 297  
prostřednictvím vykonávání finančních inspekcí. Služba generální inspekce nebo služba 
správní inspekce má variabilní rozsah kompetencí: ředitelství ústřední správy a jeho síť 
v působnosti ministerstva, a v některých případech i meziresortní rozsah kompetencí. 
Podle oblasti intervence (podpory) jsou tyto služby přiřazeny do nejvyšší úrovně 
organizace (ministr nebo generální ředitel).  

Typické mise správních služeb v oblasti finančních inspekcí se uskuteční v případě, že 
dojde k nežádoucí události, která vede k disciplinární nebo trestní sankci. Mise finanční 
inspekce se zaměří především na opravy hlavních nesprávností / nesrovnalostí nebo 
dysfunkcí (porušené funkci). 

3. Vnitřní kontrolní systém ve veřejném sektoru, zaměřený do oblasti účetnictví a finančních 
funkcí  

Každý přístup k řízení rizik má smysl pouze jen, pokud jde o cíle účetní jednotky. Od platnosti 
ÚZRZ v roce 2006 je poprvé tímto zákonem povolena systematická formalizace298 cílů správy299. 
Na základě ÚZRZ musí zákonodárce přijmout každý rok prostřednictvím zákonů o financování 
strategické cíle, stanovené provládní instituce jako celek, v rámci vlády, a pro každé ministerstvo. 
Programoví manažeři přiřazují cíle manažerům300 jednotlivých (operačních) programů. 

S ohledem na zajištění odpovědnosti se předpokládá, že manažeři70 programů, ministři a vláda 
budou schopni ověřit splnění cílů, stanovených ve finančních zákonech, aby mohly odhalovat 
nesprávnosti67 a navrhovat nápravná opatření nebo přehodnotit určité výkonnostní cíle. 

Až do nedávné doby měly na základě tradičního pojetí přednost vnější kontrolní akce: jednak 
vnější kontroly v průběhu operací, jako jsou například kontroly veřejných účetních a finančních 
regulátorů301 (viz dále), a jednak inspekční činnosti302, které spočívají v provádění ojedinělých, 
obvykle neočekávaných, externích kontrolách s cílem analyzovat, sjednat nápravu, a pokud je to 
nezbytné, postihovat za velké nesprávnosti67 nebo dysfunkce.  

Správa má také zajistit důslednou aplikaci vydávaných právních předpisů, například v oblasti 
všeobecné a speciální státní správy nebo zákoníku o veřejných zakázkách. 

                                                           
296 Též „odborných“. 

297 Též „nesrovnalostem“. 

298 Též „úřední potvrzení“. 

299 Též „administrace“. 

300 Též „správcům“. 

301 Též „kontrolorů“. 

302 Též „aktivity“. 
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3.1 Vnitřní kontrolní systém založený na účetních a finančních procesech s ohledem na 
certifikaci303 státních účtů 

Aby bylo zajištěno, že státní účty mohou být certifikovány304 s minimálními rezervami, vláda 
podpořila zavedení účetního a finančního systému vnitřní kontroly a s ním spojeného 
interního auditu.  

Za účelem zajištění kvality účtů předkládaných státu prostřednictvím svého externího 
auditora (Účetní dvůr), interní auditoři hodnotí v souladu s profesními pravidly, jimiž se řídí 
praxe interního auditu 305 , přiměřenost a účinnost stávajícího systému vnitřní kontroly 
v oblasti účetnictví a finančních operací, nebo poskytují pomoc manažerům prostřednictvím 
poradenských úkolů v těchto oblastech. V rámci tohoto procesu certifikace se pracovní 
vztahy mezi externími a interními auditory řídí standardy ISA610306. 

Na základě iniciativy Generálního ředitelství pro veřejné finance je současný systém vnitřní 
kontroly zaměřován na účetnictví a finanční funkce, a to jako součást povinností tohoto 
ředitelství, které se týkají vedení a správy státních účtů. Tento systém, jakož i tyto účty jsou 
předmětem ověření307 Účetního dvora, který má odpovědnost za certifikaci308 toho, že státní 
účetní záznamy jsou legitimní, pravdivé a přesně odrážejí309 finanční situaci. Služba GŘVF 
má v rámci veřejné správy k dispozici: ústřední útvary resortů, např. službu ministerského 
účetnictví a rozpočtové kontroly (MÚRK), která je také funkčně propojená s ředitelstvím pro 
rozpočet, pokud jde o její pravomoci, oprávnění finančních kontrolorů, a na decentralizované 
úrovni, v celé síti pokladny, která je postupně integrována do nové jednotné sítě 
Generálního ředitelství pro veřejné finance – GŘVF310. 

Prostřednictvím své sítě GŘVF vede a organizuje vnitřní kontrolní systém účetnictví a 
finančních funkcí v celé státní správě. Ve spolupráci s generálními tajemníky a řediteli 
služeb ministerského účetnictví a rozpočtové kontroly (MÚRK) realizuje kontrolní opatření na 
ministerstvech, která zajistí účetní kvalitu operací a finanční transakce.  

Vnitřní kontrolní systém účetnictví a finančních funkcí je formalizován v referenčních 
dokumentech, které se vztahují k pracovnímu procesu v celém řetězci výdajů a příjmů. Ve 
všech ministerstvech jsou tyto referenční dokumenty podporovány mapováním účetních a 
finančních rizik, a pravidelně aktualizovány v odpovědnosti příslušných manažerů. Aplikace 
těchto referenčních dokumentů je předmětem interního auditu, prováděného útvary 
národního auditu GŘVF311, který tyto útvary často vykonávají společně s interními auditory 
příslušných ministerstev. 

 

                                                           
303 Výraz „certifikace“ je ekvivalentem výrazu „osvědčení“. 

304 Též „osvědčovány“. 

305 Mezinárodní standardy interního auditu, vydané mezinárodním Institutem interních auditorů. 

306Mezinárodní auditorský standard (ISA)610: "Využití práce interních auditorů". 

307 Též „verifikace“. 

308 Též „osvědčení“. 

309 Též „reflektují“. 

310 V rámci své vlastní struktury GŘVF také vytvořil dva vzájemně se doplňující systémy interního auditu a kontroly rizik, 
které jsou upraveny dvěma oběžníky generálního ředitele ze dne 30. července 2009. 

311 V rámci své vlastní struktury GŘVF také vytvořil dva vzájemně se doplňující systémy interního auditu a kontroly rizik, 
které jsou upraveny dvěma oběžníky generálního ředitele ze dne 30. července 2009. 
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Celkově účetnictví a finanční funkce podléhají vnitřnímu kontrolnímu systému na všech 
ministerstvech. Tato situace vyplývá z meziresortní zodpovědnosti GŘVF312 : jako partner 
Účetního dvora s působností na všech ministerstvech, aby bylo schopné vést zřízení 
účetnictví a finančního systému vnitřní kontroly na meziresortní úrovni a pomáhat všem 
ministerstvům v jejích implementaci. 

3.2 Rozšíření účetnictví a finanční vnitřní kontroly na rozpočtové oblasti v průběhu reformy 
finanční kontroly 

Prostředky pro výkon finanční kontroly313 (dále jen "rozpočtové"), musí dodržovat rovnováhu 
mezi manažerskou zodpovědností a kontrolou jeho skutků. Cíle rozpočtové kontroly se 
soustřeďují na identifikaci a prevenci rozpočtových rizik tím, že stát a jeho zástupci 
zodpovídají za výdaje, aby závazky byly udělány v rámci limitů a podmínek, udržitelných podle 
rozpočtu, a to nyní i do budoucna, tzn., aby byly udělány v souladu se schválením 314 
parlamentu. Regulátor315: 

  garantuje předem, že rozpočtové plánování je konzistentní a udržitelné na jeho různých 
úrovních, tj. na úrovni programu i na úrovni operací, a že je v souladu (v celkovém 
rozsahu) se schválením parlamentem; 
 

  zabezpečuje plnění rozpočtu zajištěním účetnictví navazujícího na předběžně nebo 
následně kontrolované ministerské závazky, pokud jde o hlavní dokumenty (dokladová 
kontrola) a postupy, vedoucí k výdajovým závazkům; 

 

  informuje na základě analýz všechny zúčastněné strany, jmenovitě ministra zodpovědného 
za výdaje, ministra pro rozpočet a parlament, na úrovni určujících výdajů, a v případě, že je 
to nutné, podílí se na jejich regulaci; 

 

  slouží jako poradce rozpočtového manažera tím, že nabízí vysvětlení a návod (pokyny) v 
rámci kontrolního dialogu. 

Reforma finanční kontroly byla koncipována s cílem vytvořit vnitřní rozpočtový kontrolní 
systém. 

Místo kontrol vykonávaných systematicky během operací, které mohou zpomalit provádění 
výdajů, a tudíž mohou ovlivnit účinnost a efektivitu veřejných aktivit 316 , finanční kontrola 
vybízí317, aby se schvalující osoby vybavily nástroji a metodami, aby bylo možné kontrolovat 
jejich operace. Pod dohledem318 finančního kontrolora vykonávají kontroly na základě analýzy 
rizik rozpočtové udržitelnosti. 

Rozpočtové funkce podléhají procesu podobně jako účetní funkce. Ředitelství pro rozpočet 
plánuje zavedení rozpočtového vnitřního kontrolního systému na všech ministerstvech. Služba 

                                                           
312 GŘVF je národní auditní útvar pod vedením generálního ředitele pro veřejné finance, který zajišťuje tuto svou funkci pod 
dohledem výboru pro audit, a který působí v celostátní a místní auditní síti (na regionální a resortní úrovni). 

313 Vyhláška č. 2005-54ze dne 27. ledna 2005 o finanční kontrole ve státní správě. 

314 Též „autorizací“. 

315 Též „kontrolor“: 

316 Též „činností“: 

317 Též „povzbuzuje“. 

318 Též „supervizí“. 
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rozpočtových auditů a vnitřní kontroly (RAVK), která funguje v rámci působnosti rozpočtového 
ředitele, je pověřena přípravou budoucích rozpočtových standardů vnitřní kontroly a 
vypracováním systému řízení rizik pro státní rozpočet. Jako prvek účetního vnitřního 
kontrolního systému (ÚVKS) existuje služba, která sehrává pro každého ministra roli 
finančního kontrolora jménem ředitelství pro rozpočet při utváření provádění jeho činností. 
Rozpočtový vnitřní kontrolní systém je určen k doplnění účetního vnitřního kontrolního 
systému za účelem zajištění provozních kontrol v celém řetězci výdajů, a to od jejich 
plánování až po jejich zaplacení. 

4. Probíhající reformy, jejichž cílem je rozšířit přístup k řízení rizik ve všech veřejných 
politikách 

Proto byly funkce a činnosti interního auditu vyvinuty v souvislosti s účetnictvím a finančními 
funkcemi, a poté byly rozšířeny do rozpočtové oblasti. V červnu roku 2010 byla vydána čtvrtá 
směrnice Rady o modernizaci veřejných politik 319 , které předsedá prezident republiky, a na 
základě které schválil reformu k rozšíření oblasti působnosti vnitřního kontrolního přístupu ke 
všem funkcím a "podnikům" v rámci ministerstva k zajištění odpovídajícího a konzistentního 
rozvoje politiky vnitřní kontroly a interního auditu státu prostřednictvím lepšího řízení rizik. 

4.1. Řízení rizika, napříště zásadní problematika veřejné správy 

Implementace ÚZRZ, stejně jako potřeba řízení rizik spojených se všemi činnostmi ve 
veřejném sektoru, vyžaduje zavedení účinného systému vnitřní kontroly a systému interního 
auditu. Za tímto účelem musí každé ministerstvo zavést příslušné kontroly a systém 
interního auditu, který odpovídá jeho organizaci a cílům, o jejichž plnění ujišťuje (které 
zaručuje). 

4.2. Zvedení vnitřního kontrolního systému ve státní správě v souladu s mezinárodními 
standardy 

Zahájené reformy mají zajistit rozvoj a plnění státní politiky interního auditu, která má tyto tři 
hlavní cíle: 

  Posílení vnitřního kontrolního systému na každém ministerstvu, které koordinují generální 
tajemníci tak, aby tento systém byl přiměřený pro organizaci a cíle příslušného 
ministerstva, a aby byl tento systém zaměřen na zajištění kontroly rizik, spojených s 
řízením veřejných politik v rámci zodpovědnosti ministerstva. 

 

  Vytvoření ministerského systému interního auditu tím, že tato funkce bude zavedena v 
rámci každého ministerstva, výbor pro interní audit zaručí funkční nezávislost této funkce, 
přičemž ministerská funkce interního auditu bude zodpovědná za zajištění koordinace 
politiky interního auditu pro všechny funkce a "podniky" v rámci ministerstva. 

 

  Vytvoření výboru pro harmonizaci interního auditu pod vedením ministra pro reformu, 
zaručujícího soulad státní politiky interního auditu a jejího provádění.  

Návrh vyhlášky stanoví organizaci a principy fungování vnitřního kontrolního systému v 
rámci státní správy. Zavádí povinnost zavést systém řízení rizik s ohledem na vnitřní 
kontrolu a interní audit v rámci každého ministerstva a umožňuje zřídit výbor pro 
harmonizaci auditu složený z vedoucích interního auditu z každého ministerstva. 

                                                           
319Le quatrièmeconseildemodernizacedespolitiquespubliques–CMPP. 
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Návrh oběžníku doplňuje návrh vyhlášky stanovením podmínek pro zřizování ministerské 
funkce interního auditu. Základní charakteristika320 je uvedena v následujícím přehledu: 

  Funkce interního auditu je spojena nejvyšší úrovní a je funkčně podřízena výboru pro 
interní audit; 

 

  Nezávislý výbor pro interní audit je pověřen monitorováním celkovou ministerskou321  
auditní politikou; 

 

  Ministerská funkce interního auditu musí podléhat autoritě 322  této funkce, kterou je 
zodpovědný ministrovi za vypracování plánu auditu v ministerstvu podle analýzy, 
vycházející z rizik, za dohled nad zjišťovacími aktivitami a nad úkoly v oblasti poradenství 
k auditním úkolům obsaženým v auditu a k zajištění návazných doporučení; 

4.3 Proaktivní kalendář postupné realizace 

Cílem je postupně vytvořit efektivní systém hodnocení systémů řízení rizik na základě 
důsledného řízení na úrovni všech resortů a harmonizovat a sdílet jeho metodický rámec. 
Tento systém představuje střednědobý cíl (veřejné) správy, který bude vytvářen postupně 
v několika fázích, jehož klíčovým faktorem budou koordinované iniciativy v jednotlivých 
ministerstvech: 

  Přijetí vyhlášky a oběžníku k této vyhlášce, které upravují funkci vnitřní kontroly a 
systému interního auditu ve státě; 

 

  Vytvoření výboru pro harmonizaci interního auditu a přijetí statutů (statutárních textů) na 
ministerské úrovni; 

 

  Zřizování výborů pro audit ministerských funkcí; 
 

  Rozšíření přístupů k řízení rizik (zejména finančních rizik) do všech ministerstev; 
 

  Zevšeobecnění vnitřní kontroly a interního auditu ve všech "obchodních" oblastech 
ministerstev, jakož i v podpůrných funkcích za účelem zajištění globálního řízení rizik. 

 

  

                                                           
320 Též „hlavní znaky“. 

321 Též „resortní“. 

322 Též „vedoucímu“. 
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HOLANDSKO 
 

Systém vnitřní kontroly – PIC323, 324    

1.1.1. Holandský veřejný sektor: v zásadě decentralizovaný - tvorba politik spíše centralizovaná 

Nizozemský veřejný sektor je založený na základě historické tradice jako v zásadě 
decentralizovaný. Regionální provincie325  a místní vlády (obce)326 3 se starají o své vlastní 
záležitosti, včetně nezávislého finančního řízení. Externí kontrola je použita v působnosti jejich 
vlastních demokratických rad (zastupitelstev). Dohled ústřední vlády je omezený a nepřímý. 
Nicméně, tvorba politik je spíše centralizovaná. Ústřední vláda určuje sociální a politické cíle, 
nástroje a rozpočet, ale výkon politiky je do značné míry decentralizovaný na úrovni regionální a 
místní samosprávy a externích agentur. 

1.1.2. Holandský politický systém: koaliční vláda 

Holandský politický systém v parlamentu obvykle vytváří asi tucet 327  politických stran. Po 
volbách některé strany vytváří – v zásadě na období čtyř let – koaliční vládu na základě většiny 
v parlamentu (více než 75 poslanců). Nová administrativa je založena na koaliční dohodě. To je 
výčet: 

 1. dohodnuté programy politiky; 
  

 2. fiskální omezení (rozpočtový rámec a podmínky daňové zátěže): 
 

  Střednědobý cíl (polovina období – SC) pro deficit sektoru v působnosti ústřední vlády 
(vládního sektoru na základě programu EU pro rozpočtovou stabilitu v Nizozemsku 
(v současné době strukturální saldo EMU nepřesahující deficit ve výši –  0,5% a přebytek 
ve výši + 0,5% HDP a dluh EMU na základě standardu nejvýše 60% HDP);  

 

  daňovou zátěž. 

Na první nebo ustavující schůzi Rady ministrů 328  je přijímáno rozhodnutí o fiskálních 329 5 
pravidlech, tj. pravidlech nezbytných k dodržování fiskálních omezení. Ve skutečnosti je začátek 
nové administrativy začátkem nového (čtyřletého) cyklu FMC3306. 

1.2. Vývoj od poloviny 1980 

                                                           
323 Příspěvek Ministerstva financí z 31. března 2011. 

324 Public Internal Control. 

325 Též „vlády“. 

326 Anglicky „local governments (municipalities)“. 

327 Rozuměj „12 kusů“. 

328 Též „vlády“. 

329 Rozuměj „pravidla státní pokladny“, od slova „fiskus – státní pokladna“. 

330 Rozuměj „cyklu finančního řízení a kontroly“, anglicky Financial Management and Control - FM&C” nebo “FMC”. 
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Existují čtyři osnovy331 v rozvoji nizozemského systému PIC. 

1.2.1. Právo parlamentu na zvýšení rozpočtu  

Ministerstvo financí (MF), které sehrává klíčovou roli v úzké součinnosti s nejvyšší auditorskou 
instituce (SAI332 ) a Výborem pro rozpočet parlamentu333 . Na základě rozpoznané potřeby 
lepšího a rychlejšího poskytování informací o ročních rozpočtech, ročních úpravách rozpočtu a 
finančních zprávách 334  Parlamentu byly provedeny v letech 1985 – 1995 ústřední vládou 
některé důležité změny. 

  Zavedení nového rozpočtového a účetního systému, ne pouze na hotovostním základě, ale též 
na akruálním základě (založení závazku). 
 

  Automatizace a digitalizace finančních účetních systémů.  
 

  Posílení finanční funkce: útvary pro finanční ekonomické335 záležitosti (ÚFEZ) ministerstev 
byly transformovány z činitele pro plnění čistě účetní funkce na činitele pro plnění široké 
funkce finanční kontroly; manažeři se stali plně zodpovědní za plnění politiky / strategie a za 
finanční řízení, ÚFEZ se staly zodpovědné za dodržování plánovacího a kontrolního cyklu, 
kontrolu rozpočtu, politiku/strategii poradenství, včetně poradenství o efektivnosti, účinnosti 
a ekonomiky (tři E). 

 

  Vylepšení funkce auditu: každé ministerstvo zavedlo vlastní funkci interního auditu (IA) a 
zřídilo svůj útvar / jednotku IA, který se stal zodpovědný za každoroční prohlášení o 
věrohodnosti týkající se řádného finančního řízení. 

1.2.2. Reformy veřejné správy (PAR): od počátku roku 1990 

MF sehrálo vedoucí roli. 

  Vznik (v současné době více než 40) vnitřních orgánů pro výkon politiky a operační řízení. 
Tyto orgány jsou relativně nezávislé při implementaci336 politiky a při činnostech v rámci 
operačního337 řízení. Jsou řízeny a kontrolovány na výstupu (např. objem produktů, prací 
nebo služeb) a co do kvality výstupu; používá se akruální účetní systém namísto kombinace 
závazků a peněžního – hotovostního systému. K financování činností, které nejsou závislé 
pouze na rozpočtovém mechanismu, ale mohou používat interní výpůjční či výpůjčkového 
nástroje pro investice při Ministerstvu financí (Pokladna338). Vnitřní agentury působící v 
rámci politického pravidla plné odpovědnosti dotčeného ministra, stejně jako platí pro běžné 
ministerstvo. 

 

  Vytváření (v současné době několik set) právní báze externích orgánů339. Agentury pracují v 
rámci politického pravidla o omezené odpovědnosti vůči dotyčnému ministrovi; ministr je 

                                                           
331 Též „kontury“. 

332 Anglicky “The Supreme Audit Institution”. 

333 Rozuměj tzv. druhým senátem. 

334 Též „finanční účty, účetní závěrky“. 

335 Též „hospodářské“. 

336 Též „uskutečňování“. 

337 Též „provozního“.  

338 Anglicky „Treasury“. 

339 Též „agentur“. 
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zodpovědný pouze za kontrolní systém a za právní rámec, v němž externí agentura zajišťuje 
svůj provoz a není nijak zapojen do každodenního provozu této agentury. 

1.2.3.  Řízení veřejných výdajů (MVV): od poloviny 1990 

MF sehrál vedoucí340 roli. 

  Posílení kontroly rozpočtu od roku 1994: fiskální politika vychází ze strukturálních 
ekonomických prognóz a uplatňují se rozpočtová pravidla na základě rámce pro výdaje a 
příjmy. Používané rozpočtové normy341   jsou založeny na normách19 EU pro rozpočtové 
saldo342 (deficit343 EMU) a dluhu344 EMU. 

 

  Zavedení systému PPR (plánování, programování a rozpočtování) od roku 2000: ministerské 
rozpočty jsou konstruovány a prezentovány hlavně jako rozpočet výstupů345, a do určité míry 
jako rozpočet vstupů346. 

 

  Prezentace ročních zákonů o rozpočtu a předkládání výročních finančních zpráv je více 
zaměřena na dosažené výsledky provádění politiky (výstup odpovědnosti). Agenda politik / 
strategií byla zavedena v rozpočtových zákonech a v ročních finančních zprávách. Nicméně, 
parlament je stále více a více zajímá o vstupní informace od zaměstnanců347. Z tohoto důvodu 
je vytvářen a sílí politický tlak na další vstupní informace v rozpočtových zákonech a 
finančních zprávách. 

1.2.4. Reformy v operačním řízení ve veřejném sektoru (ROŘVS): od roku 2007 

Ministerstvo vnitra hraje hlavní roli348. Vývoj se ubírá směrem k větší horizontální integraci 
procesů vytvářením center sdílených služeb (CSS), pokud jde o:   

  provozní (nefinanční) řízení349 ministerstev, tj. personální správa, správa kancelářského 
bydlení350, správa kancelářských a komunikačních technologií a správa funkce interního 
auditu (sloučení oddělení IA do ředitelství interního auditu ústřední vlády (ÚGA351)); 

  politika výkonu 352 ministerstev (např. s ohledem na poskytnutí dotace); 
 

  dohled a kontrola / inspekce nad plněním politiky externími agenturami;  
 

  politika poradenství (slučování kanceláří pro plánování či plánovacích útvarů). 

                                                           
340 Anglicky „ leading“. 

341 Též „standardy“. 

342 Též „rovnováhu“. 

343 Též „schodek“. 

344 Též „pohledávky“. 

345 Též „plnění“. 

346 Rozuměj „odhad“. 

347 Též „personálu“. 

348 Též „vedoucí úlohu.  

349 Též „správa.  

350 Též „dislokace administrativy“. 

351 Rozuměj „útvar generálního auditora“. 

352 Též „plnění“. 
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Při celkovém pohledu na nizozemský / holandský systém FM&C včetně aspektů systému PIC 
máme na mysli diagram v příloze tohoto příspěvku. 

2. Vnitřní kontrolní prostředí ve veřejném sektoru  

2.1. Rozpočtový a účetní systém 

  v působnosti ústřední vlády: 
 

  na úrovni ministerstev: peněžní systém, založený na kombinaci finančních závazků 
(aktuální základ) a hotovostním základu;  

 

  na úrovni cca 40 interních organizačních celků (např. organizačních útvarů / složek 
ministerstev): je používán účetní systém pro veřejný sektor na akruálním základu; 

 

  na úrovni externích organizačních celků: je používán účetní systém pro soukromý sektor 
na akruálním základu; 

 

  na úrovni státních podniků: je aplikován účetní systém pro soukromý sektor na akruálním 
základu. 

 

  v působnosti decentralizovaných vlád: 
 

  na úrovni regionálních a místních vlád: je aplikován účetní systém pro veřejný sektor na 
akruálním základu. 

2.2. Prezentace rozpočtu a prezentace výročních finančních zpráv (parlamentu) 

Od roku 2000 jsou rozpočty ministerstev (rozpočtové rámce nebo rozpočtové kapitoly) v zásadě 
založené na výstupu. Ve všeobecné části rozpočtu ministři se při své prezentaci soustřeďují na 
hlavní cíle své politické agendy353. Dále v důvodové části prezentují své rozpočtové položky. 
Každá rozpočtová položka je strukturována prostřednictvím jednoho obecného a více 
operačních 354  cílů. Nástroje finanční politiky (např. dotace, půjčky, záruky, zaměstnanci – 
personál, investiční programy) jsou propojeny s provozními cíli. Z tohoto důvodu, rozpočty 
souvisejí s politickými nástroji. 

2.3. Systém mandátů (rozhodování a provádění akcí jménem ministra) 

Ministr je vrcholový manažer. 

V rámci ministerstva rozlišujeme tři úrovně řízení: 

 1. vyšší manažeři – výkonné vedení na strategické úrovni (vrcholový management): 
  

  Ministr, státní tajemník, generální tajemník (GT) a generální ředitelé 355 , kteří jsou 
zodpovědní za strategické plánování; 

 2. střední manažeři – výkonné vedení na taktické úrovni (střední management): 
 

  vedoucí ředitelství356, kteří jsou zodpovědní za rozvoj, resp. vývoj politických programů a 
za operační / provozní řízení; 
 

                                                           
353 Též „strategie“. 

354 Též „provozních“. 

355 Rozuměj „vyššího manažera v čele generálního ředitelství“. 

356 Též „ředitelé“. 
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 3. nižší manažeři – výkonné vedení na operační úrovni357 (nižší management):  

  vedoucí vnitřních útvarů358, kteří jsou zodpovědní za plnění politik a řízení 
provozní činnosti. 

Ministr nebo státní tajemník přijímá strategická rozhodnutí po konzultaci s vyššími manažery (1. 
úroveň).  

Přijímat rozhodnutí, která nejsou přijímána ministrem nebo státním tajemníkem, byla 
delegována na generálního tajemníka (GT) nebo na generálního ředitele (GŘ), kteří jsou 
oprávněni jednat jménem ministra. 

Další delegace (sub-mandát) směřuje na 2. úroveň (ředitelé) a někdy i na 3. úroveň (vedoucí 
oddělení, atd.) v závislosti na charakteru činnosti. 

Ministr však zůstává zcela odpovědný parlamentu za všechna rozhodnutí přijatá buď 
podle něj, anebo jeho jménem. 

2.4. Externí audit Nejvyšší auditorské instituce (NAÚ37, účetní dvůr) 

2.4.1. (Linie) ministerstva a externí agentury 

Holandský Účetní dvůr provádí audity na ministerstvech: 

  řádnost politických programů a řízení provozu, zejména finanční správnosti finančních 
transakcí (provádění auditů souladu a finančních auditů); 

 

  výkon politických programů a operační řízení - efektivnost, účinnost a hospodárnost 
(tři E). 

Účetní dvůr (SAI) je oficiálně nezávislý na ředitelství IA (ŘIA) a provádí své audity na 
ministerstvech. V praxi ŘIA provádí audity souladu a finanční audity. V zájmu efektivity 
SAI jako externí auditor využívá výsledků auditování ŘIA.  SAI jako externí auditor 
zahrnuje podávání zpráv359:  

  ministru, externí agentuře a parlamentu informace, vyplývající z provádění auditu.  

Pokud jde o externí agentury, audity SAI se omezují na úkoly veřejné správy nebo na 
právnické úkoly těchto agentur, na zapojení veřejných prostředků a na fungování 
právního rámce. 

2.4.2. Místní a regionální samosprávy 

SAI není oprávněn auditovat projekty, akce či operace prováděné v rámci samostatné 
působnosti místních / regionálních vlád samosprávy. V oblasti plnění národní politiky ze 
strany místních a regionálních samosprávných orgánů může SAI provádět pouze audity 
prostřednictvím dat, dokumentů a jiných nosičů v držení ministerstva. SAI nemá přístup 
do kanceláří a účetních systémů, atd. místních a regionálních samospráv. Existuje pouze 
jedna výjimka z tohoto pravidla, a to, že SAI je oprávněn auditovat místní a regionální 
samosprávy v případě čerpání evropských dotací. Na základě dlouhé historické tradice 
decentralizace jsou místní a regionální samosprávy zodpovědné za organizaci a regulaci 

                                                           
357 Řídí zpravidla projety, akce a transakce. 

358 Jako v ČR odbory a oddělení. 

359 Též „hlášení“. 
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vlastní ho externího auditu. Za normálních okolností tyto audity provádějí místní SAI nebo 
účetní firmy veřejného sektoru. 

2.5. Boj proti podvodům a nesprávnostem  

2.5.1. Podvody 

K dispozici není žádná speciální organizační jednotka360  pro boj proti podvodům361  v 
rámci systému finančního řízení a kontroly (FM&C). V obecné struktuře organizace vládní 
zodpovědnosti je vládní inspekce (investigativa) začleněna do Ministerstva spravedlnosti. 

Kdykoli je odhalen případ podvodu ve zjištěních ředitelství interního auditu (ŘIA) nebo 
Nejvyšší auditorské instituce (NAI) oznámí se a předává vládní inspekci na ministerstvu 
spravedlnosti.  

2.5.2. Nesprávnosti  

Ředitelství interního auditu (ŘIA) nebo Účetní dvůr (SAI) uvedou ve svých zprávách 
z auditu zjištění, které jsou nesprávností. Nesprávnosti by mohly mít negativní vliv na 
jejich prohlášení o věrohodnosti. V případě nesprávností, úmyslně spáchaných úředníky, 
vrcholové vedení použije disciplinární sankce. Většina případů nesprávností byla 
spáchána omylem a v takovém případě vrcholové vedení musí podniknout kroky, aby 
zabránilo v opakování stejných pochybení362 v budoucnu. 

3. Koncepce vnitřní kontroly (PIC) holandské veřejné správy  

3.1. Charakteristiky / prvky manažerské odpovědnosti / zodpovědnosti 

V nizozemském politickém systému jsou ministři individuálně zodpovědní parlamentu. 
Neexistuje kolektivní zodpovědnost vlády. Vláda podporuje jednotu politiky a rozhodnutí vlády je 
nakonec vždy rozhodnutím, za které je parlamentu zodpovědný dotyčný ministr. Vztahy 
v oblasti kontroly a odpovědnosti v holandském systému FM&C jsou vztahy mezi ministrem a 
parlamentem (externí – vnější kontroly a odpovědnosti) a mezi ministrem a jeho ministerskými 
úředníky / manažery (interní – vnitřní kontroly a odpovědnosti). Neexistuje žádný vztah 
odpovědnosti mezi parlamentem a ministerskými úředníky. 

3.1.1. Politická kontrola versus ministerská odpovědnost (externí) a ministerská kontrola 
versus odpovědnost řídících pracovníků (interní) 

V rámci systému FM&C jsou vnější a vnitřní kontroly odlišeny. Politická kontrola, tzn. ex 
ante kontroly36327 a ex post kontroly36428 vykonávané Parlamentem, jejichž předmětem 
jsou političtí manažeři / Ministři: Parlament monitoruje Ministry nebo vládu ex ante před 
přijetím rozpočtových zákonů a ex post po přijetí výroční finanční zprávy / výkazu. 
Každoročně Parlament výslovně griluje (propouští) ministry. Všechny ostatní kontroly 

                                                           
360 Též „útvar“. 

361 Rozuměj „žádná finanční policie“. 

362 Též „chyb“. 

363 Též „předběžné kontroly“. 

364 Též „následné kontroly“. 
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jsou vnitřní kontroly365, tj. kontroly366 v rámci ústřední vlády mezi ministry a resortními 
vyššími manažery.  

Řídící kontrola může být rozdělena do vnitřní řídící kontroly (první a druhá linie) a 
externí řídící kontroly (druhá linie). 

V první linii ministr a podřízení manažeři (Generální / hlavní tajemník, generální ředitel, 
ředitel, vedoucí útvaru, atd.) provádí vnitřní řídící kontroly.  

Ve druhé linii provádí vnitřní řídící kontroly vedoucí útvaru finančních a ekonomických 
záležitostí na každém ministerstvu 367  (VÚFEZM), který je organizačně nezávislý na 
vedení. Vedoucí toho útvaru je oprávněn informovat a radit přímo ministrovi.  

Externí řídící kontrolu v druhé linii provádí Ministerstvo financí a jeho jménem Generální 
ředitelství pro rozpočet. 

3.1.2. Výkon politiky a rozvoj politiky (včetně úprav politiky)  

V zásadě se systém FM&C / PIC vztahuje jak k rozvoji politik, tak i k výkonu / vykonávání 
politik uskutečňovaných ministerstvy. Avšak v praxi je kladen důraz na výkon politiky.  

Výkon politiky je uskutečňován výkonem  

 1. útvarů ministerstva, 
  

 2. vnitřních orgánů, 
 

 3. externích agentur a 
 

 4. místních a regionálních samospráv.  

Systém PIC je zcela aplikován do organizačních struktur 1 a 2, a to protože dotyčný 
ministr je zcela odpovědný parlamentu. Kontrola ministra ve vztahu k 3. a 4. je omezená, 
protože ministr má v této oblasti působnosti omezenou odpovědnost vůči parlamentu. 
Externí agentury a místní a regionální samosprávy mají vlastní systém PIC, regulovaný 
pomocí zvláštních právních rámců. 

Manažeři, pověření výkonem / vykonáváním politiky 1. útvarů ministerstva a 2. vnitřních 
orgánů, jsou zodpovědní za systém organizace administrativy 368  (OS) a organizace 
vnitřního poskytování informací a vnitřní kontroly (VK). V použitém systému obecně platí, 
že je třeba vzít do úvahy 5 prvků PIC podle INTOSAI. Manažeři mohou požádat 
ředitelství interního auditu (IA) o provedení operačního auditu jejich systému organizace 
administrativy46 (OS) a jejich systému organizace vnitřního poskytování informací a 
vnitřní kontroly VK). 

3.1.3. Politicky jmenovaní manažeři 

Manažerská odpovědnosti je vykonávána vyššími správními manažery (státní tajemníci, 
generální ředitelé, atd.).  Pouze ministři a státní tajemníci jsou politicky jmenováni. Proto 
v průběhu politické změny vyšší správní manažeři zůstávají na svém místě. Nicméně, v 

                                                           
365 Též „řídící kontroly“. 

366 Též „regulace“. 

367 Rozuměj jako v ČR uvažovaná funkce „hlavního účetního“ či „finančního ředitele“ pro správu kapitoly státního rozpočtu – 
ministerstvo, či pro správu územního rozpočtu – územního samosprávného celku.  

368 Též „správy“. 
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případě volných míst ve vyšším správním managementu vláda vezme politický kontext 
/pozadí kandidátů do úvahy. 

3.1.4. Delegování zodpovědnosti a autority 

Viz část 2 o systému mandátů (rozhodování a provádění akcí jménem ministra). Dále lze 
uvést, že systém mandátů je značně decentralizovaný. Pravidelná rozhodnutí o výkonu / 
vykonávání politiky jsou – v rámci stávajících rámců – jsou přijímána v organizaci 
poměrně nízko. V případě mimořádných rozhodnutí nebo akcí / transakcí, pro které 
nejsou uvedeny ministrem žádné jasné politické linie, musí střední nebo vyšší 
management posoudit, zda by měl být ministr zapojen do rozhodování. 

3.1.5. Podpora ze strany finančních úředníků369 (FÚ): viz "Druhá linie vnitřní kontroly" v 
níže uvedené tabulce 

3.1.6. Stanovení cílů 

Strategické, sociální a politické cíle a operační cíle – obecně politické programy – jsou 
stanoveny vládou. Management má k dispozici více svobody ke stanovení podrobnějších 
operačních cílů pro vykonávání politiky: všeobecně platí více svobody pro externí 
agentury, méně svobody pro vnitřní orgány a nejméně svobody mají útvary ministerstva; 
tzn., že celkově platí více ministerské odpovědnosti, méně svobody vedení370. 

3.1.7. Cíle a rozsah vnitřní kontroly  

Kontrolní cíle jsou:  

  dodržovat rozpočtový a finanční rámec (rovnováha EMU, dluh EMU); 
 

  respektovat tři E (účinnost, efektivnost a hospodárnost);  
 

  respektovat finanční řádnost371. 

Rozsah provádění kontroly řídících operačních372 činností, a to zejména těch s finančními 
důsledky, na úrovni vykonávání politiky ministerstvy a vnitřními orgánů lze rozdělit takto:  

  Pravidelné finanční operace: 
 

  vstup do finančních závazků (smluvní, dotace); 
 

  zaplacení výdaje (platby); 
 

  uložení dávky / daně / cla (uložení pohledávky); 
 

  výběr (daňové a nedaňové příjmy). 
 

  Zvláštní finanční operace, jako jsou například platby záloh, vyrovnání dluhů, platby v 
naturáliích, prominutí dluhu, zajištění cenností (hotovosti, kreditní karty, bankovní 
karty, bankovní záruky, atd.).  

 

                                                           
369 Rozuměj „útvary finančních a ekonomických záležitostí na každém ministerstvu“. 

370 Též „managementu“. 

371 Též „správnost“, anglicky „regularity“. 

372 Též „provozních“. 
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  Rozvaha operace (vlastní činnost, správa finančních aktiv a správa finančních 
závazků). 

3.1.8. Systém podávání zpráv (hlášení) 

Generální vládní interní auditor (GVIA) vydává ke každé výroční finanční zprávě 
prohlášení o věrohodnosti (ujištění o výsledcích, resp. zjištěních) zprávy.  

Ročně jde o 27 prohlášení o věrohodnosti k 27 výročním zprávám (včetně účetní 
závěrky). Tato prohlášení jsou důsledkem finanční auditů a auditů souladu a jsou 
předkládána dotčeným ministrům a SAI. Obsah finančního auditu a auditu souladu se 
skládá z: 

  auditování, zda finanční řízení je řádné, ověřitelné373 a efektivní; 
 

  auditování, zda finanční informace ve výročních zprávách je shodná (se shoduje) s 
výše uvedenými finančními záznamy; 

 

  auditování realizace informační politiky ve výročních zprávách. 

Účetní dvůr (SAI) jako externí auditor, využívá prohlášení o věrohodnosti GVIA. SAI 
vydává každoročně prohlášení o schválení účetní závěrky, zahrnuté ve výroční finanční 
zprávě centrální vlády. Prohlášení SAI se týká také předvahy ústřední vlády. Toto 
prohlášení se předkládá parlamentu a vládě. 

3.2. Interní audit 

3.2.1. Funkce interního auditu provádí ředitelství IA (ŘIA) 

3.2.1.1. Prováděné audity (včetně prohlášení o věrohodnosti) 

ŘIA má dvě hlavní oblasti úkolů: 

 1. úkol na základě zákona: finanční a dodržovací374 audity – audit správnosti 
finančního řízení375, finančních informací a realizace / vykonání informační 
politiky ve výročních zprávách vedou ke každoročnímu prohlášení o 
věrohodnosti. Toto je hlavním prvkem / součástí auditu ex post; 
 

 2. úkol je poradní: provozní audity – poradenství na základě žádosti správce 
– v oblasti řízení operačních376 systémů (zaměstnanci, zadávání veřejných 
zakázek, informační a komunikační technologie, správa materiálů / zařízení, 
organizace, finance, služební ubytování). Výsledkem provozních auditů může 
být prohlášení o věrohodnosti, avšak provozní audity nejsou součástí 
auditu ex post (viz poradenství, nikoliv ujištění). 

Finanční a provozní audit ŘIA je aplikován na třech organizačních úrovních v 
rámci ministerstva, a to na:  

 1. strategické úrovni (manažerská kontrola), 

                                                           
373 Anglicky „verifiable“. 

374 Též „audity souladu“. 

375 Též „řádného finančního provedení“. 

376 Též „provozních“. 
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 2. provozní úrovni a  
 

 3. úrovni činnosti a transakcí (nejnižší úroveň). 

3.2.1.2. Podávání zpráv / Hlášení / Vykazování 

ŘIA-GVIA podává zprávy o výsledcích ročních finančních a dodržovacích 
auditů ministrovi. To je také důvod pro to, že interní audit zahrnuje 
podávání zpráv o výsledcích. Roční zprávy o výsledcích finančních a 
dodržovacích auditů ŘIA-GVIA jsou zasílány SAI. Ta může využít 
výsledky těchto auditů377. Tato povinnost byla právně upravena v zákoně 
o veřejných účtech. Avšak SAI je ústavně nezávislá. Má oprávnění sama 
rozhodovat o tom, zda sama má nebo nemá provést doplňující (finanční 
nebo dodržovací) audit. 

 

Systém FM&C Ex ante kontrola / dohled / ověření378 
rozpočtu a finančního řízení 

Kontrola ex post / dohled / audit 
rozpočtu a finančního řízení 

Externí kontrola = politická 
kontrola / parlamentní 

kontrola 

 

 

 

 

Parlament kontroluje Vládu / Vláda je 
kontrolována Parlamentem 

prostřednictvím: 

 a) každoročně přijetím zákona o 
rozpočtu; 
 

 b) stanovení obecné rozpočtového a 
finančního rámce prostřednictvím 
nařizovat organický zákon o 
rozpočtových pravidlech 
(finančním řízení) / zákon o PIFC. 

Vláda a Parlament kontroluje ministry / 
ministři jsou pod kontrolou vlády a 

parlamentu prostřednictvím: 

 a) každoročně hlasování  
o ministerské výroční finanční 
zprávě; 
 

 b) diskuse o výroční auditní zprávě 
SAI / ŘIA – GVIA . 

 

   Nezávislý audit SAI / ŘIA-GVIA 
parlamentu: 

 a) každoročně audit finanční zprávy 
a finančního řízení ministerstev; 
 

 b) pravidelně provádí audity 
účinnosti. 
 

 

  

                                                           
377 Rozuměj tomu tak, že jde o otázku účinnosti procesu auditování“. 

378 Anglicky „verification“. 
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Systém FM&C Ex ante kontrola / dohled / ověření56 

rozpočtu a finančního řízení 
Kontrola ex post / dohled / audit 

rozpočtu a finančního řízení 

  Dohled / supervize 

 a) ministrem nebo generálním 
(hlavním) tajemníkem / 
generálním ředitelem na 
strategické úrovni); 
 

 b) provozovateli nad vykonáváním 
politiky zaměstnanci (provozní 
úroveň); 
 

 c) doplněné sebekontrolou   
(výkonných) pracovníků / členů 
testováním ze strany kolegů. 

Občas / někdy na základě rizika se 
provede ověření (verifikace) vnitřní 
ověření, tj. ověření základním útvarem 
(jednotka), na základě příkaz správce 
(například v případě rozsáhlého 
poskytnutí dotace). 

 

  Nastavení rozpočtového a finanční 
rámce, vnitřní regulace a poradenství 
v rámci vedení ministerstva podle 
FEAD. 
Doplněno s omezenou preventivní 
kontrolou ze strany finančních 
úředníků (FEAD) 
Ve zvláštních případech / situaci / 
operace / činnosti 
(povinné druhé – finanční stanovisko). 

 

 

  Nastavení širokého vládního  
rozpočtového a finančního 
rámce a nařízení 
GŘ pro Ministerstvo financí (MoF) / 
rozpočet. 

Doplněno omezenou 
preventivní kontrolou GŘ MoF / 
speciální případy rozpočtu / situace / 
operace / činnosti (povinné třetí – 
finanční stanovisko). 

 

 

 

 

 Audit zajištěný IA. Finanční audity, 
audity souladu a provozní audity. 

Nezávislý na provozovateli / 
vykonavateli politiky, avšak podřízen 
ministrovi. 

3.2.1.3. Organizování 

K dispozici je 11 ministerstev, z nichž  

  ředitelství IA má pět ministerstev (ŘIA); 
 

  2 centra sdílených služeb (CSS) pro interní audit, z toho 
 

 1. centrum – ŘIA zahrnuje 2 ministerstva, a to Ministerstvo hospodářství, 
zemědělství a inovací pro tuto službu a Ministerstvo pro obecné 
záležitosti, a 
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 2. centrum – ŘIA-ŘVA (vládní audit) pro 4 ministerstva:  Ministerstvo vnitra, 
Ministerstvo financí, Ministerstvo zdravotnictví, sociální péče a sportu a 
částečně Ministerstvo infrastruktury a životního prostředí. 

 

  Ředitel IA je v hierarchii přímo podřízen generálnímu / hlavnímu tajemníkovi a 
ministrovi, takže je funkčně nezávislý na politických ředitelstvích. 

V zájmu zvýšení účinnosti se všechna ředitelství IA sloučí v roce 2012 do ŘIA-
ŘVA (vládní audit). ŘIA-ŘVA je hierarchicky podřízeno přímo generálnímu 
tajemníkovi Ministerstva financí a ministrovi financí, ale funkčně je podřízen 
přímo příslušnému generálnímu tajemníkovi a dotyčnému ministrovi. Ředitelství 
vládního auditu není nijak závislé na MF. Výsledky auditů a auditorské osvědčení 
se předkládají přímo zapojenému ministrovi. Proto, ačkoli funkce auditu je stále 
decentralizovaná, forma organizace je centralizovaná. 

3.2.1.4. Regulace 

Úkoly ŘIA jsou upraveny v zákoně o účtech vládních institucí z roku 2001 a 
v královské vyhlášce o úkolech ŘIA. 

3.2.1.5. Charty / statuty auditu 

Používání, resp. využívání auditorských chart / statutů je dosud běžné v ústřední 
vládě. Nejdůležitější prvky charty / statutu, jako je nezávislost, rozsah, povinnosti, 
pravomoci a standardy interního auditu, jsou upraveny podle příslušných 
právních předpisů. Prvky charty / statutu, jako je poslání, objektivita a orgány, 
jsou stanoveny v profesních pravidlech chování. Nicméně, v rámci ředitelství 
vládního auditu (ŘVA) byly učiněny první kroky k formalizaci charty / statutu 
auditu. Přijetí povinností mimo rámec finančního auditu, auditu souladu / 
dodržování a provozních auditů je právně nepřípustné. Provozní audity jsou 
prováděny po konzultaci a na žádost vedení. Přijetí žádosti závisí na kapacitě 
auditu k dispozici, a tyto audity jsou plánovány v ročním plánu auditu. 

3.2.1.6. Auditorské školení / trénink 

Interní auditoři, vykonávající profesi ve veřejném sektoru, jsou povinni podrobit 
se dalšímu profesnímu vzdělávání (DPV). Proto musí dosáhnout každý rok 
minimálně stanovený počet bodů / známek DPV.  Mají možnost navštěvovat jimi 
zvolené školení nebo kurz u certifikovaných vzdělávacích institucí. 

3.2.1.7. Následný postup na zprávu o interním auditu 

Koncept dosahovaných výsledků auditorů je projednáván s manažery. Konečné 
závěry a doporučení jsou projednávány ve výboru pro audit. Následně ministr 
projedná uvedená doporučení a na jeho základě příjme rozhodnutí. 

V případě nesprávností, zjištěných ŘIA / ŘVA / SAI, jsou zapracovány tato 
zjištění / nálezy ve zprávách z auditu. To může mít negativní vliv na prohlášení o 
věrohodnosti. V případě nesprávností úmyslně spáchaných úředníky vedení 
použije disciplinární sankce. Ve většině případů zjištěných nesprávností se 
dopouštějí úředníci chyby. V takové situaci vedení podnikne kroky, aby zabránilo 
dopustit se stejné chyby v budoucnu. V případě podezření na podvod vláda 
zajistí vyšetřování uvnitř veřejné správy na základě návrhu ŘIA, GVA / SAI. V 
Nizozemsku nejsou zavedeny zvláštní finanční inspekce (finanční policie). 
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3.2.2. Vztah interního auditu s externím auditem 

Koordinace mezi interním a externím auditem 

Roční auditorské zprávy ŘIA a ŘVA jsou zaslány SAI, aby je SAI mohl využít výsledky 
z těchto auditů. Tato povinnost byla právně upravena v zákoně o účtech vládních institucí 
v roce 2001. Vzhledem k tomu, SAI je ústavně nezávislá, má pravomoc rozhodovat o 
jakémkoliv doplňkovém auditu (finančním, souladu /dodržování nebo provozním). 

Kromě toho se SAI účastní, jako pozorovatel, měsíčních setkání ředitelů interního auditu 
resortů, kde probíhají konzultace. Vedle toho probíhají pravidelné konzultace mezi 
prezidentem NKÚ a ministrem financí (který je pověřen zajišťováním politiky v oblasti 
auditu, například o auditorských standardech nebo seznámení se s prezentací finančních 
informací v ročních finančních zprávách). 

3.2.3. Rada pro audit nebo výbor pro audit  

3.2.3.1. Rada pro audit 

Holandsko nemá regulované trvalé rady pro audit.  Čas od času vláda zřídí 
dočasný výbor pro poskytování poradenství v oblasti plnění funkce interního 
auditu v rámci vlády (ministerstev), SAI, pro některé ředitele IA a některé 
zástupce generálního ředitelství pro rozpočet, kteří se zúčastní jednání tohoto 
dočasného výboru. 

3.2.3.2. Výbory pro audit 

V každém ministerstvu je zřízen výbor pro audit, který radí ministrovi a 
Generálnímu / hlavnímu tajemníkovi v otázkách:  

  doporučení ŘIA / ŘVA a SAI; 
 

  provozních záležitostí týkajících se řízení a řízení rizik, a někdy  
 

  programování (zpracovávání ročního plánu auditu ŘIA. 

Výbor pro audit je funkčním (nikoliv hierarchickým, resp. subordinačním) 
orgánem, který je složený z členů vrcholového managementu (Generální ředitel, 
generální /hlavní tajemník), vedoucí útvaru pro finanční a ekonomické záležitosti 
(FEAD), vedoucí ŘIA a někteří externí členové s odbornou specializací v oblasti 
FM&C nebo zástupci odborné veřejnosti v otázkách řízení. Funkce výboru pro 
audit byla upravena v doplňovacím zákoně. Zde je záměrem regulovat právní 
základ pro tyto výbory v zákoně o veřejných účtech (základ zákona o rozpočtu). 

3.3. Koordinace veřejné vnitřní kontroly 

V nizozemské ústřední vládě se rozlišuje na úrovni ústřední vlády následující: 

 

 1. CHJ pro řídící politiku je částečně dislokovaná v ministerstvu financí (MoF) a částečně v 
ministerstvu spravedlnosti. 

 

 2. CHJ  pro kontrola rozpočtu je v MoF.  
 

 3. Oblast kontroly provozního řízení:  
 

  CHJ pro finanční kontrolu je na v MoF; 
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  CHJ pro interní audit je v MoF; 
 

  CHJ pro nefinanční kontrolu (personál – zaměstnanci, ubytování, informační a 
komunikační technologie, nákupy, vybavení, zařízení) je V MV 

3.3.1. Metody koordinace vnitřní kontroly 

  Zavedení systému vnitřní kontroly v souladu s platnou regulací (zákony a příslušné 
předpisy) v gesci GŘ pro rozpočtový rámec (pravidla). 
 

  Pravidelná setkání mezi generálním ředitelstvím pro rozpočet a ředitelů útvaru pro 
finanční a ekonomické záležitosti ministerstev (FEAD), jejichž klíčovým bodem programu 
jsou konzultace v oblasti souladu politiky s rozpočtem a finanční kontrolou. Pro další 
odborné (technické) záležitosti existuje meziresortní pracovní skupina zástupců ředitelů 
útvarů FEAD. 

 

  Pravidelná setkání mezi generálním ředitelstvím pro rozpočet a řediteli ŘIA ministerstev, 
jejichž klíčovým bodem programu jsou konzultace ve věcech politických auditů. Pro 
zabývání se větším rozsahem odborných, resp. technických záležitostí existuje 
meziresortní pracovní skupina zástupců ředitelů ŘIA. 

 

  Poskytování a přenos znalostí z CHJ prostřednictvím manuálů, konferencí, školení, atd. 

3.3.2. Centrální koordinační či harmonizační jednotka: GŘ pro rozpočet 

GŘ pro rozpočet – a specifičtější záležitosti útvar rozpočtu (ÚR) – je Centrální harmonizační 
jednotka pro PIFC a pro interní audit prostřednictvím stanovení rámce pro kontrolu rozpočtu 
a finanční kontrolu na jedné straně, a pro interní audit na druhé straně. Rámec pro zavedení 
těchto kontrol je formalizován v právních předpisech (zákon a stanovy). Před vydáním 
správních předpisů ministra financí, existují institucionalizované konzultace mezi GŘ pro 
rozpočet a útvary pro finanční a ekonomické záležitosti a ředitelstvími interního auditu 
jednotlivých rezortních ministerstev. Uvnitř nastavených rámců ministerstev jsou ministři / 
manažeři politiky relativně autonomní (samostatní), pokud jde o rozpočet a finanční řízení. 
GŘ pro rozpočet dohlíží zejména, zda jsou dodržovány rámce. Proto v přenesené pravomoci 
předběžná (ex ante) kontrola finančních transakcí může být od generálního ředitelství pro 
rozpočet velmi omezená a je obecně aplikována pouze na záruky. 

Ministerstva jsou povinny jako technický nástroj kontroly rozpočtu používat účetní systém 
GŘ pro rozpočet. GŘ pro rozpočet neposuzuje zavedení a fungování finančních účetních 
systémů ministerstev. Takové posouzení /zhodnocení provádí ŘIA a SAI. ŘIA hlásí výsledky 
svých auditů příslušnému ministrovi, SAI hlásí výsledky svých auditů vládě a parlamentu.  

GŘ pro rozpočet dohlíží / monitoruje informační výstup rozpočtových a finančních účetních 
systémů rezortních ministerstev v průběhu roku prostřednictvím pravidelných a 
příležitostných informací, poskytnutých útvary pro finanční a ekonomické záležitosti 
jednotlivých ministerstev. GŘ pro rozpočet má pravomoc požadovat všechny (finanční) 
informace, které jsou nezbytné pro jejich kontrolu.  

Útvary pro finanční a ekonomické záležitosti jsou ze zákona povinny poskytovat informace. 
Tyto orgány a povinnosti byly stanoveny v zákoně o účtech vládních institucí z roku 2001. 

Pokud jde o interní audit, ministři jsou ze zákona povinni předložit výsledky finančních auditů 
a dodržování předpisů, včetně prohlášení o věrohodnosti, GŘ pro rozpočet. Tato povinnost 
byla stanovena v zákoně o účtech vládních institucí v roce 2001. GŘ pro rozpočet 
neposuzuje a nevyhodnocuje nastavení a fungování systémů interního auditu v resortech, a 
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ani nesleduje výsledky interního auditu. SAI pravidelně hodnotí fungování ŘIA a podává 
zprávy o tom dotyčnému ministrovi a parlamentu. 

3.3.3. Decentralizovaná koordinace rozpočtu a finanční kontroly v rámci jednotlivých 
ministerstev: útvar pro finanční a ekonomické záležitosti (FEAD) 

Hlavními úkoly FEAD v rámci ministerstva jsou: 

  koordinace ročního rozpočtového procesu a víceleté finanční odhady;  
 

  sledování plnění rozpočtu; 
 

  organizování rozpočtového účetnictví (účetní a finanční odhady) a finanční účetnictví; 
 

  poradenství (nezávisle na politických manažerech / vedoucích) pro ministra i o všech 
otázkách s finančními důsledky;  

 

  koordinace hodnocení víceletých politik; 
 

  organizování procesu plateb, přiřazení úkolů jednotlivým pokladníkům (= manažeři / 
správci bankovních účtů) a zajištění cenností (hotovost, kreditní karty, bankovní karty, 
bankovní záruky, atd.). 

4. Finanční kontrola 

Neexistuje žádný zvláštní organizační útvar / úřad v rámci systému FM&C pro boj proti podvodům 
(žádná finanční policie).  Celková organizační struktura vládní zodpovědnosti – jak bylo uváděno 
v části 2.5.1 holandského příspěvku – je vládní inspekce (investigativa) začleněna do Ministerstva 
spravedlnosti. Kdykoliv je odhalen případ, který nasvědčuje podvodu ve zjištěních ŘIA nebo Nejvyšší 
auditorské instituce (SAI), oznámí se a předává vládní inspekci na Ministerstvu spravedlnosti. To 
může negativní mít na prohlášení ŘIA nebo SAI o věrohodnosti. 

5. Probíhající a budoucí reformy 

Horizontální integrace procesů prostřednictvím vytvoření center sdílených služeb (CSS)379 

Současná vláda se zaměřuje na více kompaktní centrální vládnutí. Svojí Politikou chce podpořit větší 
horizontální integraci procesů prostřednictvím vytváření center sdílených služeb (CSS) a jiných 
organizačních forem spolupráce mezi ministerstvy, a to zejména v oblasti: 

  ne-finanční řízení provozu (řízení zaměstnanců, ubytovací kancelář, kancelářské a komunikační 
technologie a interní audit, sloučení všech útvarů IA d ředitelství pod ústřední vládu / ŘVA); 

 

  politika výkonu ministerstev (např. s ohledem na poskytování dotace); 
 

  politika dohledu (supervize) a kontroly (inspekce) plnění externími agenturami a 
 

  Politika poradenství (sloučení plánovacích útvarů). 
  

                                                           
379 Viz část 1.2.4. Reformy v operačním řízení ve veřejném sektoru (ROŘVS)“ 
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IRSKO  

Systém vnitřní kontroly – PIC380, 381    

 6. Stručná historie systému vnitřní kontroly ve veřejném sektoru (PIC) 

Historické pozadí některých vlastností stávajících irských finančních postupů ve veřejném sektoru 
vyplývá z dědictví vztahů Irska s Británií a získání nezávislosti. Od roku 1690 byla vládní politika 
řízena zvláštními prostředky. 

Na období reforem v 19. století navázalo rozšiřování aktivit státu, kterému poskytl podnět 
Northcote-Trevelyanova zpráva v roce 1845, na základě které se nakonec podařilo nahradit 
správní systém, který však byl stále komplikovaný politickou patronací (politický činitel v čele) nad 
irskou veřejnou službou, strukturovanou obdobně jako v Británii. Finanční správa byla dále 
posilována až do současné doby, v  té době schválením státní pokladny a zákonem z roku 1866 o 
útvaru auditu, který zajišťuje některé zákonné finanční postupy ve veřejném sektoru v Irsku 
dodnes. 

Po získání nezávislosti v roce 1922 neviděla vláda svobodného státu k radikální generální 
opravě382 systému nestranné veřejné správy, kterou zdědila.  

Kontrola irské státní správy, která byla předtím vykonávána péčí pokladny Spojeného království, 
byla zachována s neporušenou kontinuitou v působnosti ministra financí. 

Irská ústava z roku 1937 nabídla několik inovací v oblasti státního finančního rámce, nicméně je 
základem pro následující systémové funkce. 

Finanční transakce státu měly být nadále prováděny prostřednictvím jednoho účtu – později 
pojmenovaného centrální fond, často označovaný jako účet státní pokladny. 

Vláda je povinna předložit roční odhad předpokládaných příjmů a výdajů  Dáil Éireann383. Kontrolor 
a generální auditor (K & GA) je ústavně nezávislý úředník, který je zodpovědný za to, že 
vynaložené výdaje / obdržené příjmy jsou v souladu s povolením384 parlamentu. Právo podávat 
návrhy ve finančních záležitostech je obecně vyhrazeno vládě. 

Správní reforma se týká vždy vládních agend. Mezi nedávné pokusy o reformu v Irsku patří: 
Devlinova zpráva z roku 1969, o koncepci lepší službě zemi, novelizovaná v roce 1985, Iniciativa 
Strategie řízení (ISŘ) z roku 1994, o poskytování přináší zlepšení správy a veřejné služby, zákon o 
hospodaření z roku 1997a program vlády od roku 2011do roku 2016. 

Zpráva pracovní skupiny o odpovědnosti generálních tajemníků a účetních úředníků se zabývá 
přezkoumáním autority a zodpovědností generálních tajemníků, jakož i dalších účetních úředníků 
ve vztahu k hospodaření s veřejnými prostředky.  

                                                           
380 Příspěvek Ministerstva financí Irska ze dne 16. června 2011. 

381 Public Internal Control. 

382 Též „úpravě“. 

383 Irský parlament. 

384 Též „autorizací“. 
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Účetní úředník předkládá zprávu s doporučeními k položkám účtů a popisem výsledků vnitřní 
finanční kontroly. K tomu připojuje prohlášení, opatřené svým podpisem, který pokrývá též činnost 
útvaru systému vnitřní finanční kontroly. Tímto prohlášením, které předkládá příslušnému 
ministrovi, potvrzuje, že: 

  zodpovědnost za systém vnitřní finanční kontroly byla přijata385; 
 

  prostředí pro řádnou finanční kontrolu bylo zavedeno; 
 

  existuje rámec správních386 kontrol a podávání zpráv387 vrcholovému managementu; 
 

  útvar disponuje funkcí interního auditu s kvalifikovaným personálem, a  
 

  toto prohlášení je v souladu s výsledky přezkoumání informací z auditu v odpovědnosti 
kontrolora a generálního auditora (K & GA).  

2. Vnitřní kontrolní prostředí ve veřejném sektoru 

2.1. Rámcová odpovědnost 

Sektor ústředních vládních institucí se skládá ze 41 útvarů / oddělení a úřadů, které dostávají 
odhlasované peníze k zajištění výkonu svých funkcí. Na rok 2010 činila tato částka 46,3 mld., 
což je asi třetina HDP na tento rok (2011). 

Parlament dává souhlas s návrhy – odhady veřejných prostředků, které budou vynaloženy. 
Existuje pak zřejmá potřeba parlamentu zkontrolovat, zda byly peněžní prostředky vynaloženy v 
souladu s jeho povolením. K dispozici jsou dva druhy finanční kontroly: 

  jednak při emisi peněz, ve které je zřejmé, že oddělení / úřady přijímají pouze peněžní 
prostředky, na které mají nárok, resp. které jim byly schváleny,  

 

  a za druhé při konečném uvolnění finančních prostředků prostřednictvím auditovaných účtů.  

Proces veřejné odpovědnosti není dokončen, dokud Parlament nemá možnost posoudit 
výsledky těchto uvedených finančních kontrol. V Irsku je toho dosaženo tím, že výbor pro 
veřejné účty dolní komory (PAC), zkoumá, jak jsou vynakládány peníze, a o svých zjištěních 
podává zprávy parlamentu.  

2.2. Zodpovědnost ve veřejném sektoru 

V sektoru ústřední vlády není cílem aktivit dosažení maximálního zisku. Tradičně je kladen 
důraz na přístup k zajištění 388  služeb, rovnému zacházení, procesní etiky a dodržování 
předpisů. Nedávné změny v kladení tohoto důrazu také na výstupy a výsledky, znamenají, že 
při skládání účtu, záleží též na hospodárnosti, efektivnosti a účinnosti, přičemž toto hledisko 
nabývá stále více na významu. 

Roční účetní položky nejsou již vnímány pouze jako sada účtů v tradičním smyslu slova, ale 
začínají být pojímány tak, že představují skutečné výsledky vedle původních odhadů na 
příslušný rok. To umožňuje vyhodnotit, zda rozpočet byl nebo nebyl překročen. Celková situace 

                                                           
385 Též „akceptována“. 

386 Též „administrativních“. 

387 Též „hlášení“. 

388 Též „veřejných služeb“. 
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je zřejmá z výročního prohlášení, zejména s porovnání skutečně dosažených a stanovených 
cílů.  

K dispozici je projekt, který v současné době probíhá ve zkušební fázi na řadě ministerstev. 
Týká se to především reformy struktury odhadu / rozpočtu s cílem přizpůsobit související 
dokumenty, zejména zprávy a výkazy, a tím integrovat provázat výstupní informace. To se 
odrazí i ve změnách vše zahrnujícího dokumentu ročního účtu, týkajícího se odpovědnosti, 
ačkoliv je stále ještě na bázi peněžních toků. 

Rámec zodpovědnosti ve veřejném sektoru se skládá z účetních směrnic, pokynů pro 
provádění auditů a právních předpisů tak, jako v soukromém sektoru. Právní předpisy rovněž 
rozšiřují i předpis povinností účetních, kteří jsou odděleni do samostatného útvaru od kanceláře 
vedoucího, a to se zřetelem na vytvoření podmínek k ochraně veřejných peněz a jejich 
vydávání z účtu k jejich použití.  

2.3. Orgán pro plnění389 rozpočtu  

Shromažďování a vynakládání veřejných prostředků je pečlivě sledovaná činnost. Tyto výdaje 
jsou buď odhlasované, resp. schválené, anebo neodsouhlasené, resp. neschválené. 
Odhlasované výdaje jsou každoročně právně schválené v zákoně o dotacích na základě článku 
17 Ústavy. Tento článek stanoví, že parlament nemůže hlasovat o penězích, pokud o to požádá 
vláda. Vláda takový požadavek činí až po ukončení procesu odhadu. Všechny odhlasované 
peníze musí být parlamentem vzaty do úvahy.  

Tyto odhlasované peníze se projevují jako vyplacené výdaje peněžních prostředků ze státní 
pokladny – roční příděly ze státní pokladny na finanční účty ministerstev a úřadů. Příděly do 
místní samosprávy přicházejí z odsouhlasených fondů, které spravuje útvar pro životní 
prostředí, kulturní dědictví a místní vlády. Vedle odsouhlasených peněz na finančních účtech 
jsou zde zahrnuty toky 390  peněz, které nejsou odsouhlaseny, neboť jsou čerpány ze 
schválených fondů podle právních předpisů.  

K takovým tokům11 může docházet často, např. jako soudní náklady a mzdy, nebo jako náklady 
prezidenta. Neodhlasované platby mohou vznikat případ od případu, nebo na základě právních 
předpisů např. na úhradu volebních nákladů a při platbách úroků při zajišťování služby státního 
dluhu. 

2.4. Účetní povinnosti391  

Výroční zpráva, kterou připravuje 41 ministerstev a úřadů, ukazuje, jak peníze, které schválil 
parlament, byly vynaloženy, se nazývá Účetní položky.  

Účetní položky jsou sestavovány na základě ustanovení zákona o státní pokladně a auditu 
z roku 1866. Zákon, který vznikl na základě potřeby kontrolovat a snížit výdaje v době ukončení 
velké reformy. Tato reforma zavedla povinnost kontrolovat všechny účty v působnosti vlády, 
s tím, že tato kontrola bude prováděna úředníkem parlamentu na základě hlášení podaného 
přímo jemu. Tento zákon zůstal součástí právních předpisů Velké Británie až do roku 1983. 
V Irsku byl podstatě zrušen v roce1993, ačkoliv několik jeho částí stále zůstává ve sbírce 
zákonů. 

                                                           
389 Též „pro utrácení“ či „pro vynakládání veřejných prostředků“. 

390 Též „odliv“. 

391 Též „závazky“. 
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Paragrafy části 22 tohoto zákona výslovně stanoví, že každý úřad / oddělení nebo kancelář, 
které obdrží finanční prostředky z pokladny, připraví zprávu o využití těchto finančních 
prostředků a předá tento účet / rozpočet kontrolorovi a generálnímu auditorovi k přezkoumání. 
Kontrolor a generální auditor přezkoumá všech 41 účtů / rozpočtů a připraví svou zprávu o 
záležitostech, které se objevily392. Paragrafy části 21 zákona upravují přípravu rozpočtu na 
účtech státní pokladny, známých v Irsku jako finanční účty. Část 19 zákona upravuje 
přípustnost využití účtů v komerčních bankách pro příjem a správu veřejných prostředků. 

3. Koncept / koncepce vnitřní kontroly ve veřejném sektoru 

3.1. Manažerská odpovědnost a povinnost 

Zásada393 odpovědnosti  

Účastníci řídícího kontrolního procesu394 jsou známí a jejich úloha a vzájemné vztahy jsou jasně 
definovány a pochopeny. Režim účastníků tohoto procesu je upraven:  

  Ústava: pravidla kontroly a odpovědnosti pramení z irské ústavy, která upravuje finanční 
vztahy mezi Evropským parlamentem a irskými vládními útvary a správními úřady, a 
stanoví funkci nezávislého externího auditu. 

 

  Výbor dolní komory (VDK): VDK zavedený pro účely "přezkoumání a podání zprávy dolní 
komoře o přidělených částkách na účtech dolní komory", a jejich souladu s veřejně 
přezkoumanými účetními položkami. Zprávy VDK jsou zveřejněny. 
 

  Účetní úředníci: zpravidla vedoucí úřadů veřejné služby, odpovědní za ochranu, správu a 
nakládání s veřejnými prostředky, zpracovávají a připravují účetní položky pro 
přezkoumání externím auditem, zodpovědným VDK. 

 

  Ministerstvo financí: zodpovídá za správu a obecně za veřejně financované podniky, 
předkládá odhady vládních výdajů a monitoruje ministerstva / úřady, vytváří rámec pro 
kontrolu a odpovědnost veřejných služeb prostřednictvím vydávání pokynů / oběžníků a 
zveřejňování finančních postupů ve veřejném sektoru. 

Základní úloha účetního úředníka:  

  povinnosti při přípravě účetních položek 

Úloha účetního úředníka má svůj původ v zákoně o úřadu státní pokladny a auditu 
z roku 1866. Část 22 tohoto zákona upravuje ustanovení (§) pro přípravu účetních položek 
úřadů395. Výraz "úřad16 je použit v souvislosti s povinností k přípravě tohoto úřadu16.  

Tyto účetní položky by měly být vykládány tak, že zahrnují všechny úředníky nebo vedoucí 
úředníky, kterým se tato povinnost přidělí vůči státní pokladně (Velké Británie). Termín 
„účetní úředník“ se neobjevuje v právních předpisech z roku 1866: ministerstvo financí 
Spojeného království nejprve navrhovalo termín „západní ministr Výboru dolní komory“. 
První příkaz o povinnosti účetního úředníka byl vydán ministerstvem financí Spojeného 
království v roce 1872, který zdůraznil zodpovědnost účetního úředníka za zajištění správy 
veřejných prostředků a za správnost výdajů těchto fondů.  

                                                           
392 Též „které zjistil“. 

393 Též “princip”. 

394 Též “odpovědní účastníci”. 

395 Též „resort“. 
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zákon z roku 1993: vymezil "účetního úředníka“ a jeho povinnosti 

Novela zákona z roku 1993 o kontrolorovi a generálním auditorovi definuje pojem 
„účetního úředníka“ v irském právu poprvé. Účetní úředník je definován v paragrafech části 
22 zákona o státní pokladně a o auditorském úřadu z roku 1866, ve kterých je mu 
přiřazena povinnost připravovat závěrku účetních položek těchto úřadů396 / resortů.     

Povinnosti účetních jsou uvedeny v § 19 zákona o úřadu státní pokladny a auditu z roku 
1993 – PAC (viz oddíl 2.7níže). Tento zákon (PAC) rozšířil povinnosti, resp. úkoly, a to 
z jejich dřívějšího zaměření na správnost / na soulad o nové zaměření, a to i na 
hospodárnost a účinnost / efektivnost využívání zdrojů a na používané postupy pro 
vyhodnocení účinnosti / efektivity. 

Centrální úřad vládního auditu (C & AG) ještě před přijetím tohoto zákona zaměřil svou 
pozornost na ověřování hospodárnosti a účinnosti v rámci finančních auditů, a také na 
zpětné ověřování již provedených transakcí, přičemž účetní úředníci se museli vypořádat 
s otázkami, předepsanými v zákoně o státní pokladně a o auditorském úřadu (PAC). Od 
zavedení zákona úřad pro C & AG také provádí šetření tzv. „hodnoty za peníze“ (value – 
for – money), s podáváním informací o výsledcích v samostatných zprávách. Tyto zprávy 
se zabývají hospodárností a účinností, stejně jako u souboru postupů a praktik, 
zaměřených na vyhodnocení účinnosti útvarů či operací úřadu. 

Zásady a úmluvy / konvence, kterými se řídí role účetního úředníka 

Vedle zákonných ustanovení, účetní úředníci se při výkonu svých prací řídí zavedenými 
zásadami a konvencemi / úmluvami, které jsou odvozeny především z Ústavy a z 
institucionálních a finančních vztahů, které byly vyvinuty v průběhu let mezi parlamentem 
(Výborem dolní komory) a exekutivou. Zprávy a doporučení Úřadu státní pokladny a auditu 
(PAC) jsou jedním z hlavních zdrojů podle těchto zásad. 

Zásady a konvence jsou uvedeny v příručce o finančních postupech ve veřejném sektoru. 

Zodpovědnost / povinnosti účetního úředníka, jak jsou stanoveny ve finančních 
postupech pro veřejný sektor 

Kromě přípravy účetních položek jsou hlavní povinnosti účetního úředníka tyto: 

  ochrana veřejných prostředků a majetku pod jeho kontrolou; 
 

  správnost a korektnost všech transakcí v každé položce ověřena jeho podpisem; 
 

  zajistit, aby všechny příslušné finanční připomínky / hlediska byly brány do úvahy, a 
pokud je to nutné, byly předloženy ministrovi, týkají-li se přípravy a provádění návrhů 
politik (strategií), týkajících se výdajů nebo příjmů, za které je / má být zodpovědný jako 
účetní úředník; 

 

  hospodárnost a efektivnost / účinnost veřejné správy v působnosti úřadu – což zahrnuje 
zajištění toho, že existují odpovídající systémy finančního řízení v úřadu, podporující 
řádný / hospodárný, efektivní a účinný výkon správy úřadu; 

   

  přiměřená / dostatečná opatření v rámci úřadu / kanceláře zajistí správnost všech 
plateb v rámci jeho kontrolní působnosti, rychlé a účinné využití a přínosy na všechny 

                                                           
396 Též „resortů“. 
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účty příjmů, které jsou spojené s hlasováním nebo s jakýmkoliv fondem, za které je 
úřad / útvar je zodpovědný; 

 

  zajištění toho, aby ministerstvo / úřad pro veřejné výdaje a sankce vedl centrální 
záznamy za prováděné výdaje, včetně přenesené pravomoci a zvláštních sankcí / 
konkrétních postihů; 

 

  zodpovědnost, pokud jde o dotace v rámci veřejné finanční podpory / granty externích 
agentur, zejména ve vztahu k podmínkám grantu, předkládání účtů a ujištění, že účetní 
soustava / systémy a organizační opatření, týkající se grantu, jsou dostačující 
k zajištění řádného administrativního zpracování peněžních transakcí, a 

 

  zajištění toho, že existuje jasný rámec pro řízení a kontrolu (včetně finančního 
výkaznictví) a odpovědnost za veřejné prostředky v orgánech, působících v působnosti 
úřadu / útvaru. 

Účetní úředníci jsou povinni zahrnout prohlášení o systému vnitřní kontroly, týkajícího se 
nakládání s veřejnými prostředky, účtovanými na vrub jejich úřadu / útvaru. 

Účetní úředníci a Úřad státní pokladny a auditu (PAC) 

Zákon z roku 1993: Povinnosti účetního úředníka vůči Úřadu Státní pokladny a auditu 
(PAC). 

Podle § 19 zákona z roku 1993, účetní úředník je povinen v případě potřeby podat 
svědectví Úřadu státní pokladny a auditu (PAC): 

  správnost a korektnost transakcí zaznamenaných na každém účtu / v každé účetní 
položce, která podléhá auditu Centrálního úřadu vládního auditu (C & AG), a která se 
týká účetnictví úřadu nebo je pro účetnictví tohoto úřadu nezbytná, anebo je potřeba 
tuto účetní položku na základě zákona připravit; 

 

  hospodárnost a účinnost úřadu / útvaru nebo kanceláře při využívání přidělených 
veřejných zdrojů; 

 

  že systémy, postupy a praktiky, využívané zaměstnanci úřadu / útvaru zahrnují i 
vyhodnocení účinnosti jimi prováděných operací / činnosti a 

 

  jakékoli záležitosti ovlivňující úřad / útvar, uvedené ve zvláštní zprávě z auditu 
Centrálního úřadu vládního auditu (C & AG) podle § 11 odst. 2 zákona (v podstatě jde o 
speciální zprávy o jakékoliv aktivitě, např. inspekci nesprávnosti, zkoušky nebo auditu 
tohoto úřadu (C & AG), a nebo v jakékoli jiné zprávě tohoto úřadu (C & AG)). 

Pojmy "správnost" a „korektnost" 

"Správnost" a "korektnost" jsou standardy, podle kterých jsou posuzovány výdaje a příjmy, 
aby bylo možné zjistit, zda jsou v souladu se záměry / cíli veřejné správy. Pojem 
„správnost“ odráží obavy, že veřejné prostředky by měly být použity pouze pro ty účely, 
schválené parlamentem. Kontroly souladu / správnosti jsou stanoveny v § 3 zákona z roku 
1993: Centrální úřad vládního auditu (C & AG) musí sama / sám musí garantovat, zda 
vynaložené částky byly použity u úřadu nebo u útvaru pro účely, na které byly veřejné 
prostředky parlamentem určeny, a zda transakce zaznamenané na účtech byly provedeny 
v souladu s plněním předpokládaných cílů. 

Pokud jde o vymezení pojmu „korektnost“, postupy rady / výboru pro audit, poznámky 
ústřední vlády k auditu účetní závěrky, sestavené s podporou Centrálního úřadu vládního 
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auditu (C & AG), definují tento pojem, který se zabývá způsobem, jakým jsou veřejné 
podniky / programy, akce či operace vedeny, a to včetně jakýchkoli úmluv, sjednaných 
s parlamentní komorou a jí odsouhlasených (a zejména v souladu se zákonem o úřadu 
státní pokladny a auditu (PAC), a jakýchkoli pokynů, vydaných v oblasti řízení a etiky. 

Pokud jde o vymezení pojmu „správnost“, úřady se zabývají dodržováním / souladem. 
Pojetí „korektnost“, je širší, neboť se zabývá více standardy chování, jednání a řádnou 
správou397.  

Konkrétně se „zabývá otázkami nestrannosti a bezúhonnosti, a zahrnuje také záležitosti, 
jako je například zamezení osobního zisku z veřejné činnosti, zajištění nestrannosti při 
jmenování personálu a otevřené soutěže při zadávání veřejných zakázek, jakož i zamezení 
vzniku nepořádků a marnivosti". 

"Hodnota za peníze" 

Vedle principů „správnosti“ a „korektnosti“ musí účetní úředník zodpovídat Úřad státní 
pokladny a auditu (PAC) za při zajišťování veřejných záležitostí za dodržování principu 
„hodnoty za peníze“ podle podmínek stanovených v zákoně z roku 1993. 

Hodnota za peníze (VFM) zahrnuje „hospodárnost“ – což znamená, že účetní úředník 
zajišťuje poskytování vhodných zdrojů k plnění schválené operace / stanoveného úkolu, a 
to při co nejnižších nákladech s ohledem na kvalitu a „efektivnost“ – což se týká poměru 
vynaložených nákladů ze spravovaných veřejných zdrojů a dosažených výstupů. Hodnota 
za peníze (VFM) zahrnuje také systémy, postupy a praktiky, používané úřady a jejich 
útvary za účelem vyhodnocení účinnosti / efektivity jejich činnosti. Otázky, týkající se 
hodnoty za peníze (VFM), mohou být vznášeny při projednávání zprávy Centrální úřad 
vládního auditu (C & AG) ověření účetních položek nebo mohou vzniknout při projednávání 
zprávy o dodržení principu hodnoty za peníze (VFM) mezi Státní pokladnou a auditorským 
úřadem a dotyčným úřadem nebo útvarem. 

Proces veřejné kontroly / kontroly veřejností398 

Parlament 399  hlasuje každoročně o odhadu (rozpočet) jednotlivých vládních úřadů 
(ministerstev) a kanceláří (agentur). Přistupuje k hlasování poté, co byly odhady 
posouzeny odvětvovou skupinou společných výborů (dolní komora). Tyto výbory prověřují 
spolu s vládními odborníky potřebný odhad pro příslušné úřady /útvary za účasti ministrů. 

Audity Centrálního úřadu vládního auditu (C & AG) se týkají srovnání prostředků na 
uživatelských účtech s aktuálním odhadem (rozpočtem) a výsledkem dosaženým 
v předchozím roce plnění rozpočtu. 

Výbor pro veřejné účty / účetnictví nebo Úřad státní pokladny a auditu (PAC) je pověřen 
jako nástroj dolní komory parlamentu k provedení přezkumu. Stávající právní rámec, 
týkající se odpovědnosti ve veřejném sektoru, se zaměřena výsledky dohledu nad 
využíváním finančních prostředků, vykonávaném v oblasti výroční zprávy hlavním účetním 
Úřad státní pokladny a auditu (PAC), o němž se hlasuje jednotlivě po kapitolách / 
jednotlivých úřadech, podporovaných výroční zprávou Centrálního úřadu vládního auditu 
(C & AG). 

                                                           
397 Angl. „Corporate Governance“. 

398 Též “proces kontrolovatelnosti“. 

399 Též „dolní komora“. 
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V návaznosti na předložení této zprávy Centrálního úřadu vládního auditu (C & AG), tento 
úřad společně s příslušnými účetními úředníky zhodnotí / vydají posudek k částce 
přidělených prostředků na uživatelský účet.  

Přepisy zasedání z tohoto přezkušování jsou k dispozici na webových stránkách Úřadu 
státní pokladny a auditu (PAC) a ukazují podrobnosti / hloubku tohoto vykonávaného 
přezkumu, který dokládá úsilí výborů o jasnost a přehlednost, týkající se hospodárnosti, 
efektivnosti a účinnosti.  

Prostřednictvím mediální dostupnosti a pokrytí přezkumných zasedání Úřadu státní 
pokladny a auditu (PAC) se výrazně zvýšila informovanost o kontrolní roli, kterou hrají 
účastníci v tomto procesu odpovědnosti. 

Cyklus odpovědnosti 

Snímek o všech aktérech tohoto procesu dokládá, že „Cyklus odpovědností“ jednotlivých 
účastníků tohoto procesu pokrývá veřejné prostředky uživatelského účtu jak ze strany 
kontrolora, tak i auditorskými zprávami a hodnocením Úřadu státní pokladny a auditu 
(PAC), ale i posouzením ministra financí. 

Cyklus odpovědnosti začíná přípravou částky přidělených veřejných prostředků na 
uživatelský účet, které se musí do 31. března podle právních předpisů věnovat Centrální 
úřad vládního auditu (C & AG). 

Audity a zprávu o stavu uživatelských účtů opět podle zákona předkládá, včetně vlastní 
zprávy Centrálního úřadu vládního auditu (C & AG) parlamentu400 do 30. září. Úřad státní 
pokladny a auditu (PAC) provádí svůj přezkum každého účtu ve vztahu k auditované 
účetní závěrce a své vlastní zprávy Centrální úřad vládního auditu (C & AG). Zpráva 
výboru o přezkoumání je k dispozici obvykle v prvním nebo ve druhém čtvrtletí 
následujícího roku. Zpráva, kterou má obdržet parlament21, je odeslána na ministerstvo 
financí za účelem získání formální reakce / odezvy ministra financí. 

3.2. Interní audit 

3.2.1. Rozsah interního auditu 

Funkce interního auditu je velmi významnou podporou účetního úředníka a činnost 
interního auditu pokrývá celou síť systémů vládních úřadů / útvarů. Primárním cílem 
interního auditu nenásledně přezkoumat a zhodnotit: 

  systémy a postupy (finanční a manažerské), které jsou určeny pro kontrolu 
provozu (provádění operací) na jednotlivých útvarech; 

 

  přiměřenost, spolehlivost a integritu informací pro rozhodovací proces a plnění 
odpovědnosti; 

 

  úroveň souladu s právními předpisy, s ústředně stanovenými požadavky (např. 
ministerstva financí), a s plány řízení, postupů a politik; 

 

  postupy pro získávání a likvidaci majetku a pro ochranu majetku a zájmů před 
ztrátami, včetně těch, které vyplývají z podvodu, zneužití úřední moci a jiných 
nesprávností, a 

 

                                                           
400 Též „dolní komoře“. 
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  opatření pro hospodárné a efektivní využívání veřejných zdrojů. 

V rámci plnění funkce interního auditu může být rovněž vyžadováno čas od času 
provést speciální šetření 401  a poskytovat konzultační / poradenskou úlohu 
managementu. 

A konečně, v některých případech – například v úřadu / ministerstvu financí a v úřadu 
/ ministerstvu zemědělství a výživy – má interní audit též v odpovědnosti specifické 
fondy EU. 

3.2.2. Interní audit jako podpůrný prostředek / nástroj k prosazování odpovědnosti  

Nastavení kontroly veřejných finančních prostředků závisí na silném vnitřním 
kontrolním systému.  

Tím, že interní audit poskytuje nezávislý pohled na systémy, postupy a kontroly, je 
důležitým prvkem při poskytování ujištění účetnímu úředníkovi o vnitřním kontrolním 
systému. 

Na druhé straně to účetním úředníkům pomáhá při plnění jejich povinností za vedení 
správných účtů, které musí předložit centrálnímu úřadu vládního auditu (C & AG), 
které mají být auditovány a hlášeny parlamentu21, rovněž ve věci výkonu svých 
pravomocí ve směru k  Úřadu státní pokladny a auditu (PAC). 

Jako výraz uznání funkce interního auditu mají účetní úředníci specifické povinnosti. 
Očekává se, že v souladu s Manuálem pracovních finančních postupů ve veřejném 
sektoru (Manuál postupů ve veřejných financích je praktický průvodce, který pomáhá 
všem úředníkům získat lepší pochopení rámce finančního řízení veřejné služby) a 
standardy interního auditu (vydané ministerstvem financí), za účelem: 

  schválit písemnou chartu nebo statut o poslání interního auditu; 
 

  zajistit nezávislost jednotky, a mimo jiné zajistit, aby vedoucí útvaru interního 
auditu pracoval v působnosti obecné správy účetního úředníka, ke kterému má 
přímý přístup, a 

 

  odsouhlasit s výborem pro audit, pokud existuje, plánovaný harmonogram prací 
v jednotce interního auditu.  

Plánování by mělo být zdokumentováno a mělo by zahrnovat: 

  dohodu s účetním úředníkem o rozsahu a cílech auditování; 
 

  stanovení priorit, pokud jde o oblasti, které mají být auditovány; 
 

  způsob, kterým se stanoví požadavky z hlediska lidí, času a dalších zdrojů; 
 

  přezkoumání funkcí interního auditu, aby bylo získáno ujištění, že jsou stále na 
požadované kvalitě; 

 

  zajištěn odpovídajících následných opatření, přijímaných jako reakce na základě 
zpráv interního auditu; 

 

  zajištění přijetí programu vzdělávání a rozvoje pro zaměstnance, podílející se na 
interním auditu, a 

 

                                                           
401 Též „investigativa“ či „investigaci“. 
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  způsob, kterým se ustaví přiměřeně finančně zajištěné výbory pro audit. 

Tradiční role interního auditu 

Tradičním zaměřením interního auditu je poskytovat služby účetnímu úředníku a 
vedoucím zaměstnancům všeobecně ve vztahu ke spolehlivosti a integritě systémů 
(činností), souvisejících finančních transakcí a finančních výkazů veřejnosprávní 
organizace. Jednotka interního auditu přijme k ověření / testování souladu postupy 
činností a prováděných transakcí. 

Role interního auditu při uplatnění principu „Hodnota za peníze“ (VFM) podle 
zákona z roku 1993 

Jak již bylo uvedeno, v rámci rozšířené působnosti zavedené zákonem z roku 1993, 
účetní úředník má zákonnou povinnost svědčit Úřadu státní pokladny a auditu (PAC) 
o hospodárnosti a efektivnosti při využívání zdrojů a systémů, postupů a praktik 
používaných k vyhodnocení efektivity. Interní audit má úlohu při poskytování ujištění 
účetnímu úředníku, že systémy a postupy jsou v místě plní své povinnosti při 
dodržování principu „Hodnota za peníze“ (VFM). 

Je důležité, aby se zdůraznila tato přidaná funkce, takže účetní úředník může přijít 
obhajitelnými závěry, pokud jde o účinnost a efektivitu operací úřadu / útvaru 
v působnosti tohoto úředníka – i když samozřejmě není úkolem jednotky interního 
auditu provádět programové ocenění nebo další recenze a tudíž řádné správné pro 
liniové vedoucí zaměstnance (liniové řízení). 

Interní audit a řízení rizik 

Interní audit má důležitou roli při poskytování ujištění o vnitřních kontrolních 
systémech v širším slova smyslu, tj. tak, jak je tento systém nyní chápán. V této 
souvislosti je dobře umístěno nezávislé hodnocení přiměřenosti těchto vnitřních 
kontrolních systémů, nebo jinak způsobilost těchto systémů v konkrétním místě 
hodnotit a řídit rizika. 

Zatím co interní audit může přispět k posouzení, zda systémy a postupy jsou 
zavedeny a jsou vhodné pro daný úkol, hodnocení a řízení rizik jsou samozřejmě 
odpovědností managementu. Řízení rizik samo o sobě je řešeno později – viz níže. 

Interní audit a počítačové systémy 

S rostoucí složitostí technologií, používaných při produkci veřejných služeb, je 
důležité, aby úřady a organizační útvary disponovaly kapacitou vnitřního auditu, aby 
provedla nezbytná kritická zkoumání počítačových systémů, používaných 
k poskytování služeb veřejné správy. 

Zpráva interního auditu (tzv. Mullarkey zpráva) doporučuje, aby úřad / organizační 
útvar mají buď: 

  plně funkční, přiměřeně financovaný útvar interního auditu (který je schopen 
provádět široké auditní pokrytí této veřejnosprávní organizace), jehož zaměstnanci 
jsou řádně proškoleni a jsou na příslušné odborné úrovni, nebo 

 

  kdy to velikost nebo riziko pro úřad / organizační útvar nedovoluje, tzn., že neručí 
za samostatnou jednotku interního auditu, ke které mají přístup prostřednictvím 
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společného podniku nebo klienta, dohodnutého s jiným úřadem / organizačním 
útvarem, nebo jiným vhodným uspořádáním. 

Ve Mullarkey zprávě se dále doporučuje, že by účetní úředníci měli zajistit, aby útvar 
interního auditu, včetně vedoucího interního auditu (jeho zaměstnanci včetně 
vedoucího by neměli mít jiné povinnosti), má dostatečný status a přístup v rámci 
veřejnoprávní organizace k podpoře nezávislosti této jednotky a k zajištění realizace 
jejích doporučení. 

Výbory pro audit 

Výbory pro audit jsou také důležitým nástrojem podpory Účetních úředníků při plnění 
jejich povinností. Výbory pro audit mohou plnit – jak poukazuje Mullarkey zpráva – 
tyto užitečné funkce: 

  mohou sloužit jako další zdroj nezávislého poradenství Účetním úředníkům; 
 

  mohou posuzovat plány a zprávy útvaru interního auditu a mohou zajistit kvalitu 
služeb poskytovaných jednotkou; 

 

  mohou posoudit, zda byla přijata příslušná opatření k řešení klíčových problémů, 
které zjistil útvar interního auditu a externí audit; 

 

  mohou zkoumat a monitorovat provádění strategie řízení rizik úřadu / 
organizačního útvaru a 

 

  za předpokladu, že mají zástupci, kteří nepatří do úřadu / organizačního útvaru 
mohou usnadnit zlepšení v oblasti interního auditu a vnitřní kontroly 
prostřednictvím výměny informací mezi úřady / organizačními útvary a mezi 
soukromým i veřejným sektorem. 

Mullarkey zpráva doporučuje, aby každý úřad / útvar konce roku 2003 úředně vytvořil 
výbor pro audit (nebo v případě malých úřadů / útvarů, u kterých takové vytváření 
výboru nelze odůvodnit, mít oddělený výbor pro audit, který má působnost na celou 
řadu menších úřadu / útvarů). 

Každý výbor pro audit by měl: 
 

  pracovat na základě písemné charty; 
 

  mít významné vnější zastoupení (tj. alespoň dva členy) soukromého sektoru s 
příslušnou odborností, předseda výboru by mělo pocházet z oblastí mimo úřad / 
útvar; 

 

  připravovat výroční zprávu účetnímu úředníkovi o přezkumu jeho činnost; 
 

  vyzvat kontrolora a auditora obecně nebo jejich zástupce k účasti na jednání 
výboru nejméně jednou za rok. 

Řízení rizik 

Jak je poukázáno v Mullarkey zprávě, systematické hodnocení a řízení rizik se stává 
stále významnější součástí vnitřní kontroly. 

 

Identifikace a řízení rizik je považováno za nezbytné, s cílem maximalizovat 
pravděpodobnost dosažení požadovaných výsledků. Jako součást tohoto procesu je 
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tedy i formalizované řízení rizik. Tato oblast se stává stále důležitější součástí rámce 
vnitřního kontrolního systému v působnosti ústřední vlády na mezinárodní úrovni. 

Riziko je třeba řešit jako součást analýzy rizik při řízení programu. V této souvislosti 
jde o riziko strategické, provozní, finanční a reputační. 

Strategie rizika neznamená, že by nemělo být přijímáno rozumné riziko, ale znamená, 
že by mělo být řádně zhodnoceno a řízeno. 

Význam řízení rizik 

Je zřejmé, že hodnocení a řízení rizik jsou klíčovými prvky v silném vnitřním 
kontrolním systému. S ohledem na význam zdravého vnitřního kontrolního systému 
všech činností vykonávaných v působnosti úřadu / útvaru by měla fungovat opatření, 
přijímaná na základě zhodnocení rizik k jejich řízení za účelem podpory účetního 
úředníka při plnění jeho povinností. 

Hodnocení a řízení rizik – v širším smyslu výše uvedeného – je také prováděno 
neformálně v útvarech, ale formální strategie řízení rizik všeobecně neexistují 
v příslušném místě. 

Mullarkey zpráva doporučuje, aby formální strategie byla začleněna úředně do 
procesů řízení úřadů a útvarů. Doporučuje se, aby byl přijat následující postup pro 
zavedení formalizovaného systému řízení rizik. 

  Centrální pokyny pro vypracování strategie hodnocení a řízení rizik, které jsou 
vhodné pro vládní úřady / útvary, by měly být připraveny ministerstvem financí. 
Tento úřad by měl řešit hlavní prvky identifikace rizik a procesu řízení. 

 

  V rámci úřadu / útvaru by se systém řízení rizik měl soustředit na hlavní rizika v 
organizaci, jakož i na hlavní rizika plynoucí z jejích vztahů s jinými organizacemi. 
Hodnocení rizik a proces jejich řízení by měly být začleněny do stávajících 
systémů řízení a měly by být tak jednoduché a přímočaré, jak je to jen možné. 

 

  Při zavádění program řízení rizik by se mělo plně využít existujících systémů, 
procesů a postupů. Například by výbory pro audit mohly poradit při tvorbě resortní 
strategie řízení rizik. Hodnocení rizik by mělo být formalizováno do procesu 
přípravy strategického prohlášení, obchodních plánů, PMDS a výročních zpráv. 

 

  Řízení rizik by měly mít v programu jednak setkání vedoucích zaměstnanců 
útvarů, a jednak schůze Poradního výboru pro řízení. 

Mullarkey zpráva doporučuje, že útvary a úřady by měly zavést formální strategii 
hodnocení a řízení rizik do svého procesu řízení do konce roku 2004. 

Celý systém kontrol, finančních a ostatních / jiných je stanoven vedením za účelem, 
aby podnikové aktivity / činnosti a operace byly prováděny řádným a účinným 
způsobem při dodržování zásad řízení a ochrany majetku, a pokud je to možné, i 
úplnosti a přesnosti záznamů.  

Je v odpovědnosti vedení úřadu / útvaru rozhodnout o rozsahu vnitřního kontrolního 
systému, který je vhodný za účelem podnikání"402. 

                                                           
402 Praxe výboru pro audit je uvedena v pomůcce útvaru životního prostředí a pro místní samosprávu s názvem "Interní audit 
v místních orgánech", s.. 5. 
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Vnitřní finanční kontrola 

Požadavky na parlamentní odpovědnost znamenají, že je již tradičně kladen důraz na 
vnitřní kontrolu v Irsku, a to zejména vnitřní finanční kontrolu ve vládních resortech a 
úřadech. Vnitřní finanční kontrola zahrnuje: 

  Systém delegace a odpovědnosti; 
 

  Náležitá autorita / orgán pro provádění plateb (např. Úřad / útvar pro finanční 
sankce); 

 

  oddělení povinností, zejména pokud se jedná o zpracování transakcí; 
 

  Pečlivý výběr pracovníků odpovědných za peníze, včetně zajištění toho, že mají 
dovednosti úměrné jejich odpovědnosti, a že jsou odpovídajícím způsobem 
monitorovány; 

 

  Dokladové a fyzické kontroly v zájmu ochrany majetku; 
 

   Informace a podávání zpráv vedoucím zaměstnancům; 
 

  Zdokumentované finanční politiky a postupy, včetně zajištění toho, že jsou k 
dispozici v celém útvaru / úřadu; 

 

  systémy k zajištění rozpočtové kontroly, a 
 

  systémy pro přezkum a hodnocení (např. interní audit). 

3.4. Vnitřní kontrola a externí audit 

Centrální úřad vládního auditu (C & AG) při provádění auditů účetnictví organizačních složek 
státu, – zejména s ohledem na systém vnitřní kontroly v místě (v organizaci) – upozorňuje ve 
svých zprávách na finanční důsledky nedostatků ve vnitřním kontrolním systému. Měla by proto 
přesvědčit účetní úředníky ch, že by v jejich úřadech / útvarech měly být zavedeny odpovídající 
systémy finanční kontroly. 

3.5. Koordinace veřejné vnitřní kontroly 

Politické (strategické) záležitosti, které se týkají interního auditu v sektoru ústředních vládních 
institucí, jsou v odpovědnosti účetního úředníka úseku veřejných financí v úřadu / útvaru 
financí. Praxe interního auditu v ústředních vládních institucích se řídí Publikací standardů 
interního auditu vydaných úřadem / útvarem financí. Průřezová resortní skupina vedoucích 
interního auditu se pravidelně schází k diskuzi o významných otázkách pro praxi interního 
auditu v působnosti ústřední vlády. 

4. Finanční kontrola 

V Irsku nepůsobí žádný finanční inspekční orgán.  

5. Probíhající nebo budoucí reformy 

Vládní program, publikovaný pozvolení koalice Fine Gael Labour, odráží významný proces reformy.  

Pod nadpisem "účinnější finanční kontroly": 

  subjekty veřejného sektoru budou povinny zveřejňovat rozvahy a přejít na akruální účetnictví; 
 

  ukazatele výkonnosti budou určeny ke sledování pokroku v prioritách na vysoké úrovni, a 
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  výroční zprávy úřadu / útvarů budou obsahovat prohlášení o výstupu a auditované finanční 
výkazy, připravené ve shodě s obecně uznávanou zásadou účetnictví. 

Tyto změny znamenají posun směrem k vykazování skutečných nákladů na poskytované služby. 
Projeví se i v účetních závěrkách a budou znamenat významnou výzvu pro příslušné organizace 
veřejného sektoru. 

Z účtů 41 úřadů a útvarů ve finanční působnosti ústřední vlády bude utráceno méně oproti odhadu. 
Hotovostní základ je upraven tak, aby odrážel objemy na hrubé platy. 

Změna formátu z roku 1990 zavádí souhrnné věcné a časové informace (rozlišení) jako součást 
komentářů vlastních účetních položek.  Zlepšení v roce 2010 přináší součty položek za předchozí 
rok pro účely srovnání.     

Přes tato vylepšení účty účinně odrážejí požadavky na informace podle zákona o Státní pokladně a 
útvaru auditu z roku 1866. To je potřeba, aby byl audit Centrálního úřadu vládního auditu (C & AG) 
přezkoumatelný Úřadem státní pokladny a auditu (PAC). Ve skutečnosti to probíhá tak, že, zatímco 
Centrální úřad vládního auditu (C & AG) přezkoumává a posuzuje účetní položky a všechny 
doprovodné poznámky jeho statutární odpovědnosti, Přezkoumání Úřadu státní pokladny a auditu 
(PAC) se vztahuje pouze na výkaz výsledovky. 
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ITÁLIE  
 

Systém vnitřní kontroly – PIC403, 404    

 7. Stručná historie systému vnitřní kontroly ve veřejném sektoru (PIC) 

Systém vnitřní kontroly (PIC)v italské veřejné správě se v prvních letech života nového italského 
státu začal vyvíjet v rámci zákona č. 5026 z roku 1869 o veřejných účtech405. V následujících 
desetiletích se systém vnitřní kontroly rozvíjel, přičemž svůj jeho ucelenější rámec byl stanoven v 
královském dekretu č. 2440z roku 1923. Tento dekret pověřil pokladnu řízením nejen legitimity406 a 
účetnictví, ale také oprávněnost výdajů. Tento způsob kontroly se zaměřuje na opodstatněnosti a 
užitečnosti výdaje. Důraz se tak přesouvá z pouhé ho formálního hodnocení, na posuzování, resp. 
prověření řádného hospodaření se zdroji. Podle mnohých učenců však toto ustanovení zůstalo 
mrtvou literou až do 1990. Vnitřní kontrola veřejných výdajů se omezovala v praxi na kontrolu 
formální legitimity opatření. 

Po déle trvající přestávce – téměř celé století – byla v roce 1970 vnitřní kontrola opět řešena 
některými důležitými reformami. Prezidentský dekret č. 748/1972 udělil nezávislé pravomoci pro 
jednání vyšším manažerům ve veřejné správě a jako protiváhu upravil těmto manažerům zvláštní 
zodpovědnost za dosažené výsledky a uspořádání / organizaci jejich útvarů. To byla možná první 
opravdová snaha zapojit top–administrátory přímo do řízení veřejných politik 407 . Nicméně 
nejvýraznější inovací tohoto období byl zákon č. 468/1978, který reformoval státní rozpočet. Tento 
zákon upravil důležité celkové změny v rozpočtovém procesu, jako je víceleté rozpočtování a 
finanční právo (pravidla). Víceletý rozpočet a současně podél něho roční rozpočet, který byl 
navržen tak, aby vytvářel užitečnou podporu pro různé pokusy o národní ekonomické plánování, 
tedy něco, co se nikdy předtím neprovádělo. Finanční zákon měl poskytnout nástroj pro pravidelně 
přizpůsobení finančních právních předpisů pro potřebu rozpočtové politiky. 

A konečně v roce 1990 upravila série zákonů řadu významných změn. 

  Zákon č. 241/1990, známý jako "zákon o transparentnosti", upravuje povinnost správních 
orgánů určit vnitřní organizační jednotky a osoby odpovědné za výsledky, kterých má být 
dosaženo. 

 

  Zákon č. 142/1990 zavádí poprvé základní princip dělby moci a zodpovědnosti (za politickou a 
správní strategii a za výsledky správních řízení). To tvoří základní pilíř reformy italské veřejné 
správy. 

 

  Legislativní vyhláška408 č. 29/1993 ukládá orgánům veřejné správy, aby zřídily útvary vnitřní 
kontroly, které mají hodnotit posoudit, směrovat a korigovat práci úřadů v souladu s jim 
stanovenými cíli a povinnostmi409. 

                                                           
403 Příspěvek Ministerstva hospodářství a financí ze dne 23. března. 

404 Public Internal Control. 

405 Též „veřejné účetnictví“. 

406 Rozuměj „soulad“.  

407 Též „strategie“. 

408 Též „dekret“ nebo „výnos“ či „nařízení“. 
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  Zákon č. 20/1994, známý jako reformní zákon o Dvoře státního auditu, který posílil interní a 
externí monitorování výsledků správních opatření 410 , konzistenci 411  správních řízení s 
politickými programy, a též náklady a výkony služeb a spokojenosti uživatelů. 

 

  Legislativní vyhláška412 č.  286/1999 "shrnuje do" této první reformní fáze revizi (přezkum) a 
vyjasnění celého systému vnitřních kontrol s identifikací různých typů kontroly a 
zodpovědných osob za tyto kontroly. Tato vyhláška se zabývá především čtyřmi různými typy 
vnitřní kontroly: 

 

 1. monitorování 413  administrativní a účetní správnosti, které má zaručit legitimitu, 

regulérnost414 a opodstatněnost415, správnost správních předpisů a je prováděn v účetních 

útvarech prostřednictvím služby inspekce; 
 

 2. kontrolu v odpovědnosti vedoucích zaměstnanců416, která má ověřit účinnost a dobrou 

hodnotu správních předpisů s cílem optimalizovat poměr nákladů a přínosů, kterou provádí 

útvary přímo spolupracující s vedoucími zaměstnanci těchto útvarů; 
 

 3. Hodnocení vedoucích zaměstnanců, které má zhodnotit práci manažerů, aby bylo možné 

obnovit jmenování těchto zaměstnanců; 
 

 4. strategické kontroly, které mají vyhodnotit učiněná a prováděná rozhodnutí při 

uskutečňování plánů, program a dalších nástrojů pro určování politického směru, pokud 

jde o soulad mezi dosaženými výsledky a stanovenými cíli v zavedené výkonné struktuře, 

které zodpovídají přímo politice a administrativnímu úsilí orgánů vedení. 

Útvar Generálního účetnictví státu417 

Generální účtárna státu15 je jedním ze čtyř organizačních útvarů italského ministerstva 
hospodářství a financí. Plní působnost ústředního orgánu, který podporuje a ověřuje / 
kontroluje strategie418, postupy a plnění rozpočtu se zpravodajskou zodpovědností vůči vládě 
a parlamentu.  Jejím hlavním cílem je institucionální zajištění správného programování a 
přísné řízení veřejných zdrojů. 

Jedním z hlavních úkolů útvaru – Generální účtárna státu je výkon dohledu a kontroly 
veřejných financí. Řídicí a kontrolní funkce jsou prováděny prostřednictvím integrovaného 
systému finanční kontroly (veřejných financí), který je provozován po celé zemi. Tento systém 
se skládá z:  

                                                                                                                                                                                     
409 Též „s jim stanoveným posláním“. 

410 Též „správních řízení“. 

411 Též „soudržnost“. 

412 Též „nařízení“. 

413 Též „sledování“ nebo též „monitorovací kontroly“. 

414 Též „regularitu“. 

415 Též „správnost“. 

416 Též „management“. 

417 Též „Státní hlavní účtárna“, italsky „Departementu delle la Ragioneria Generale dello Stato“. 

418 Též „politiky“. 
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  účetních kontrol, prováděných kancelářemi / úřady ústředního účetnictví 419  a pomocí 
územních jednotek účetních závěrek 420 , které jsou pod kontrolou, prováděnou orgány 
inspekční služby veřejných financí (SIFi.P); dohled / supervize a kontrola ne – územních17, 421 
veřejných orgánů prostřednictvím zástupců státní pokladny, jmenovaných do výborů veřejných 
subjektů. 

"Účetní systém" Generální účtárny státu se skládá z ústředního účetnictví úřadů a z územních 
účetních jednotek. Kanceláře / útvary ústředního účetnictví se nacházejí na ministerstvech a jsou 
nezbytné pro provázanost mezi útvary Generální účtárny státu a Ústřední správou státu 
(jednotlivými organizačními administrativními jednotkami). Poskytují podporu a vykonávají 
dohled, aby bylo zajištěno řádné finanční řízení a uplatňování rozpočtových linií422. Mezi hlavní 
funkce patří vedení účetních záznamů o řízení státní správy, kontrola regulérnosti jednotlivých 
výdajových dokladů, vydaných orgány veřejné správy, vyhodnocení cen 423  za institucionální 
funkce a služby, programy a projekty, a to za účelem vypracovat rozpočet. 

Zejména Centrální účetní kanceláře / úřady dostávají od orgánů veřejné správy / od správních 
orgánů veškeré informace, které se vztahují k výkazu zisku a ztrát, sestaveného pro nákladová 
střediska, vyhodnotit související poplatky a vykonávat dohled nad dodržováním pravidel na 
ochranu státního majetku, jakož i zjišťovat přesně příjmy a řádně spravovat rozpočtové 
prostředky. 

Územní jednotky účetních závěrek jsou umístěny v každém ze 103 správních hlavních měst 
italských provincií a vytváří síť, která spolu pracuje s územními orgány veřejné správy424. Územní 
jednotky účetních závěrek sledují především finanční údaje a administrativní procesy v místní 
státní správě, poskytování podpory těmto subjektům a řádné uplatňování právních předpisů. 

2. vnitřní kontrolní prostředí ve veřejném sektoru  

Návrh ročního předběžného rozpočtu425 italského státu je předmětem jednoho zákona a skládá se 
z prognózy ministerstva s předpokládanými příjmy a výdaji s připojenými rozpočty samosprávných 
subjektů a správních orgánů, a všeobecného souhrnného rámce426. Italský předběžný rozpočet je 
vypracován jak na akruální, tak i na peněžní bázi účetnictví. Rozpočet tedy indikuje427: 

  předpověď příjmů a výdajů pro posuzované 428  období, bez ohledu na to, zda právo 429 
shromažďovat nebo používat prostředky vzniklo v posuzovaném období nebo v předchozím 
období (účetnictví vedené na hotovostním základě /cash–based accounting/); a  

 

                                                           
419 Italsky „Uffici Centrali del Bilancio“.  

420 Italsky „Ragionerie territoriali dello Stato (RTS)“).  

421 Rozuměj „jiných, než územních“. 

422Rozuměj obdobu v Čechách pod názvem „kapitoly státního rozpočtu“. 

423Také „poplatků“. 

424Také „správními orgány“. 

425Rozuměj též „rozpočtového provizoria“. 

426Také „všeobecného shrnutí“. 

427Také „naznačuje“. 

428 Též „sledované“. 

429 Též „nárok“. 
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  příjmy a výdaje, které je povoleno shromažďovat a závazky na výdaje, které jsou uvažovány bez 
ohledu na to, zda uvedené příjmy a výdaje se shromažďují nebo byly zaplaceny v průběhu 
daného období (účetnictví na akruálním základě /accrual–based accounting). 

2.1 Reformní proces státního rozpočtu a současné legislativy 

Zákon č. 196 ze dne 31. prosince 2009 dále jen "zákon upravující veřejné rozpočty" nahradil 
předchozí zákon o veřejném rozpočtu (zákon č. 468 z roku 1978) a provedl opravy všech pravidel 
a právních předpisů, jimiž se řídí nástroje pro správu veřejných rozpočtů a italský rozpočet. 

Zákon č. 196 potvrzuje a upevňuje strukturování rozpočtu a "programů"430, jež se uplatňuje od 
roku 2008. Tento rozpočtový přístup přesouvá pozornost od vykazování účetních údajů, pokud 
jde o zodpovědnost (zodpovědnost správního střediska), na cíle uskutečňovaných politik / 
strategií. 

Třídění vyhovuje tomu, že je třeba se soustředit na funkční hlediska výdajů za účelem lépe 
informovat vládu, parlament a občany o celkových zdrojích, které jsou dostupné pro konkrétní 
institucionální cíle.  

„Programy“, resp. mise odkazují na hlavní funkce a strategické výdajové cíle; "programy" tvoří 
agregáty 431 , jejichž cílem je dosažení cílů stanovených misí, která je novou volební, resp. 
hlasovací jednotkou parlamentu. 

Návrh zákona o rozpočtu je předkládán parlamentu každoročně do 15. října. V ekonomickém 
finančním programovacím cyklu je návrh zákona o rozpočtu nástrojem pro alokaci zdrojů.  

Tento návrh ve skutečnosti umožňuje podávat návrhy na změnu výdajů, plánovaných v souladu / 
podle existujících zákonů (legislativní faktor) a financování operací orgánů veřejné správy lze 
kvantifikovat, resp. vyjádřit. Reforma, provedena zákonem č. 196/2009, zavádí funkci 
programování střednědobého rozpočtu, na jehož základě se rozpočet vypracovává na tři roky.  
Správní orgány, resp. orgány veřejné správy musí tak ve skutečnosti poskytnout návrhy pro 
každý ze tří let, uvažovaných v rozpočtu, a poskytuje nejen akruální bázi, ale také prognózu na 
hotovostní bázi. 

 1.2 Hlavní inovace v zákoně č. 196/2009 

Zákon č. 196/2009 o reformě veřejného účetnictví a financí vznikl z potřeby přinést potřebné 
zákony a pravidla, jimiž se řídí veřejné finance a řízení rozpočtu v souladu s požadavky, 
vyplývajícími z členství Itálie v měnové unii, vývoje ekonomického systému a nového 
institucionálního vztahu mezi státem a decentralizovaných subjekty. Nový zákon je zaměřen na 
orgány veřejné správy. 

2.3 Jednotná vláda / vládnutí v oblasti veřejných financí 

Jedním z hlavních nových rysů je mandát k harmonizaci432 návrhy rozvahy a účetních systémů 
veřejné správy, a vytvořit jednotnou databázi pro sběr a správu dat v účetnictví, aby bylo 
zajištěno, že snadno a okamžitě k dispozici srovnatelné informace, a současně aby se usnadnilo 
sledování a kontroly veřejných účtů433. Nový programovací cyklus a postupy pro formulování 
příslušného nástroje poskytují větší zapojení všech úrovní státní správy při definování 

                                                           
430 Též „mise“. 

431 Též „seskupení“. 

432 Též „harmonizovat“. 

433 Též „veřejného účetnictví“. 
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rozpočtových politik a větší koordinaci mezi těmito politikami a cíli Unie. Finanční a rozpočtové 
programování má střednědobé zaměření na politiky (strategie), cíle a zdroje, které jsou 
naprogramovány během tří let. 

2.4 Kontroly veřejných financí a kvality výdajů 

Aby nástroje pro řízení a kontrolu veřejných financí byly účinnější, praktické postupy dosud 
využívají pokrytí každé nové zákonodárné iniciativy se třemi bilancemi / přehledy stavu (saldo30, 
které má být financováno z rozpočtu, tzn. dluh a deficit správní orgánů veřejného sektoru), které 
jsou institucionálním základem; to odpovídá implementaci vyžadované ústavou v souladu s kritérii 
a parametry přijatými Evropskou unií. Očekává se, že nový zákon napomůže posílit mechanismy 
a nástroje pro kvantitativní a kvalitativní kontrolu výdajů. Větší zaměření na měření a 
vyhodnocování výsledků bude dosaženo tím, že pro ústřední státní správu bude vykonáván 
program analýzy a vyhodnocení nákladů. Pro účely měření a vyhodnocení platí i provádění 
analýz a hodnocení jednotek. 

2.5 Transparentnost 

Obsah informací v programových finančních dokumentech / výkazech byl vylepšeno příjmové a 
výdajové prognózy, které jsou rozděleny do podpoložek, o vypracování vysvětlivek k používaným 
metodám, které jsou používané k předpovědi trendů, dále o vypracování příloh o účinnosti 
opatření v oblasti veřejných financí a na roční sledování příjmů, výdajů a požadavků na výpůjčky 
veřejného sektoru. 

2.6. Poznámky k účetní závěrce434 

V komentáři k účetní závěrce jsou dokumenty, které se připojují ke státnímu rozpočtu, které 
kompletně doplňují provozní účty. Jedná se o nástroj, který umožňuje každému ministrovi doložit 
vztah k výdajovým programům, kritéria pro vypracování prognózy, cíle, které mají být dosaženy a 
ukazatele jejich měření.  

Jsou nedílnou součástí širšího procesu programování, Tento proces  

  začíná obecnou definicí vládních cílů, podrobně popsaných v rámci jednotlivých správních 
orgánů, 

 

  pokračuje kontrolou, zda počáteční rozpočtové prognózy jsou v souladu s omezeními 
veřejných financí a cíli, a 

 

  dochází k závěru, a to po schválení zákona o rozpočtu parlamentem spolu s ročními 
směrnicemi, vydanými ministry.  

Poznámky k účetním závěrkám v podstatě definují a popisují cíle výdajových programů a 
poskytují stručné ukazatele, aby bylo snazší zjistit, zda byly dosaženy stanovené cíle. 

2.7 Mandáty: dokončení přezkumu struktury státního rozpočtu a přechodu zpráv / výkazů na 
hotovostní bázi 

Organizace a struktura italského rozpočtu se bude měnit prostřednictvím realizace dvou 
mandátů: první mandát se týká dokončení reformy struktury rozpočtu, druhý mandát se týká 

                                                           
434 Též „k provozním účtům“. 
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přechodu od závazků a peněžních toků vykazovaných 435  hlášených pouze na základě 
hotovosti. 

Mandát k dokončení reformy státního rozpočtu, který má probíhat během dvou let od nabytí 
účinnosti zákona, se vztahuje zejména k přezkoumání množství a struktury misí a programů 
tak, aby byla zajištěna lepší vzájemný vztah mezi volebními / hlasovacími jednotkami a 
funkcemi, které vykonávají správní orgány. 

Cílem je zajistit jasnou vazbu mezi programem a příslušným ministerstvem a svěřit každý 
program do jednoho centra administrativní436 odpovědnost 

Programy musí být označeny takovým způsobem, aby byla zajištěna jejich jednotnost s 
odkazem na výsledky, kterých má být dosaženo, pokud jde o produkty a finální služby. 

Přezkum základních příjmových a výdajových jednotek: s odvoláním na příjem musí přezkum 
zajistit, aby označení umožnilo správně a jasně identifikovat zdroj příjmů. Budou zavedeny 
"Akce" u výdajů jako základní jednotky pro řízení a podávání zpráv437, namísto současných 
kapitol a akce bude doprovázena integrovaným plánem účtů / účetnictví. 

Ministerstvo hospodářství a financí a další ministerstva se musí shodnout na tříletém plánu 
finančních prostředků438 a cílů (s definicí jednoduchých a měřitelných ukazatelů), definici kritérií 
a metod pro stanovení výdajových stropů a na přijetí tříleté dohody, jakož i zdrojů, cílů a lhůt pro 
jejich dosažení. 

Jako součást boj proti podvodům, Generální účtárna státu spravuje finanční prostředky EU. 
Ústřední inspektorát pro finanční jednání s Evropskou unií439, který tvoří jeden z 10 útvarů 
Generální účtárny státu, a pomáhá vypracovat, zavést a certifikovat rozpočet Evropské unie, 
jakož i provádí celkovou kontrolu finančních toků a kontroly delegované Evropskou unií. 

3. Koncepce veřejné vnitřní kontroly440 

3.1. Manažerská odpovědnost441 

V Itálii se manažerská odpovědnost řídí legislativním nařízením442 č. 165 z roku 2001, i když 
počátky současných opatření lze nalézt v legislativním dekretu č. 29 z roku 1993. Jedním 
z principů, který se nachází za reformou v roce 1993, je jasné oddělení mezi politikou a správou 
(dnes je uvedeno v článku 4 legislativního nařízení č. 165/2001). 

Podle tohoto principu vládní orgány poskytují politické a administrativní pokyny k definování cílů 
a programů, které mají být provedeny, a kontrolují soulad výsledků administrativní činnosti a 
hospodaření s těmito pokyny.  

                                                           
435 Též „hlášených“. 

436 Též „správní“. 

437 Též „výkazů“. 

438 Též „zdrojů“. 

439 Italsky „Ispettorato generaleperirapportifinanziariconl'Unione Europea“. 

440Též „ vnitřního kontrolního systému ve veřejném sektoru“. 

441Též „systém FM&C“, neboli Financial Magement and Control. 

442Též „dekret“ nebo té „vyhláška“ či „nařízení“. 
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Uvedený princip ukládá manažerům přijmout úkoly k zajištění administrativních operací / akcí a 
opatření (včetně těch, které zahrnují administraci vnějších závazků) a řídit jejich finanční, 
technickou a administrativní realizaci. 

Za tímto účelem jsou manažeři, nebo též vedoucí zaměstnanci, vybaveni samostatnými 
pravomocemi k rozhodování o výdajích, k organizaci činnosti zaměstnanců, k podpůrným a 
kontrolním prostředkům, tzn., že pouze manažeři jsou s konečnou platností zodpovědní za 
administraci, řízení a odpovídající výsledky. 

Jinými slovy, zatím co politické orgány správy mají za úkol definování cílů, které mají být 
vykonávány, základní organizaci kanceláří a celkové úrovně zaměstnanců, manažeři mají 
konkrétní úkol správu kanceláře. 

Tento rámec byl dále definován v dalších legislativních opatření (v první řadě v zákoně č. 145 z 
roku 2002), které daly veřejným manažerům dvojí zodpovědnost: a to disciplinární 443  a 
manažerskou / řídící zodpovědnost. 

Disciplinární odpovědnost je společná pro všechny zaměstnance ve veřejném sektoru a vychází 
z porušování obecných povinností, které jsou stanoveny v článku 54 Italské ústavy a 
stanovených podrobně v kodexu chování pro zaměstnance veřejné správy. Kodex chování, 
který byl vypracován ministerstvem pro veřejné funkce, stanoví řadu zásad etického chování 
pro zaměstnance veřejného sektoru (řádná péče, poctivost, nestrannost, atd.), jejichž 
porušování může zahrnovat občanskou, správní, trestní nebo účetní zodpovědnost. 

Manažerská odpovědnost, na straně druhé, se konkrétně týká manažerů444 orgánů veřejné 
správy a významně souvisí s výsledky, které manažeři42 dosáhnou při řízení 
administrativních445 činností. Zejména, existují dvě možnosti: selhání dosažení cílů (tj. selhání 
řízení ze strany nadřízeného správce) a selhání v dodržení směrnic, vydaných orgány, 
odpovědnými za politiku (tento nesoulad musíbýt způsoben jednáním správce). 

Roční hodnocení je prováděno podle článku 5 legislativního nařízení č. 286 z roku 1999, který 
je založen na prvcích, dodaných hodnotícím orgánem a na strategických kontrolách. A je 
prováděno na hierarchické bázi / základě: jednotlivý manažer42 jedné kanceláře je hodnocený 
příslušným vedoucím manažerské kanceláře, generální manažer je hodnocený vedoucí útvaru, 
vedoucí útvaru je hodnocený ministrem. 

Je-li hodnocení je nepříznivé, manažerské jmenování na další funkční období není obnoveno, 
nebo je předčasně ukončeno. V nejzávažnějších případech může být manažer také propuštěn v 
souladu s podmínkami národní pracovní smlouvy. 

3.2. Interní audit 

Italská veřejná správa nevypracovala právní základ pro interní audit v užším slova smyslu.  

Nicméně, mnoho úkolů, které jsou součástí interního auditu, především v oblasti finančních a 
účetních činností, jsou prováděny kancelářemi / útvary ministerstva hospodářství a financí (úřad 
Centrální účtárny a územní účetní jednotky), s cílem zvýšit efektivnost a účinnost veřejných 
výdajů. Žádné právní předpisy neodkazují na interní audit a ani se výslovně nevyskytují 
ekvivalentní výrazy, označující funkci interního auditu v užším slova smyslu. To platí zejména 
pro orgány centrální správy státu (ministerstva, Úřad předsedy vlády, apod.). 

                                                           
443 Též „kárnou“. 

444 Též „vedoucích zaměstnanců. 

445 Též „správních“. 
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Nicméně, formy interního auditu se vyskytují v různých orgánech z důvodu organizační 
nezávislosti, které jsou stanovené provozními pravidly (vnitřními předpisy).  Tato provozní 
pravidla orgánům umožňují, aby ses ohledem na jejich vlastní zodpovědnosti a činnosti v rámci 
svých stanov, nebo prostřednictvím svých stálých pravidel, jimiž se tato organizační struktura / 
útvar řídí v zodpovědnosti za činnosti, které se týkají naplňování jejích funkcí. V orgánech 
veřejné správy byly vyvinuty tyto formy interního auditu, a to jak v prvním stupni výkonu veřejné 
moci (například v orgánech daňové správy, v orgánech správy státního majetku / vlastnictví, 
v katastrálních a celních orgánech, které převzaly ministerské pravomoci), tak i v pomocných 
orgánech veřejného sektoru a v orgánech regionální a místní správy. 

Nicméně, legislativní nařízení č. 286/1999 (rámec právní úpravy vnitřní kontroly) neposkytuje 
právní základ pro funkci interního auditu. Ačkoli žádný typ interního auditu dosud nebyl zaveden 
do veřejné správy, při reformě, provedené legislativním nařízením č. 150/2009 by mělo být 
pamatováno, že tato úprava vztahuje na opatření pro zvýšení produktivity a efektivity veřejné 
správy. 

Konkrétně systém hodnocení byl zaveden pro zaměstnance jak pro manažerské, tak i pro ne-
manažerské pozice veřejného sektoru, který je založen na hodnocení výkonnosti446, aby bylo 
možné přijímat tzv. tříleté plány výkonnosti. 

Tento systém usiluje přiznání produktivity447 zaměstnanců veřejného sektoru. 

Tato funkce se provádí v každém orgánu veřejné správy nezávislým hodnotícím subjektem 
(individuální nebo kolektivní osoba), který je koordinován prostřednictvím ústředního výboru, 
známého jako nezávislá komise pro hodnocení, integrity a transparentnosti veřejné správy. 
Přestože funkce hodnocení veřejných zaměstnanců se neshoduje s funkcí interního auditu, mají 
obě činnosti některé body společné: v první řadě, nezávislá povaha zodpovědného subjektu / 
hodnotitele, plánování činnosti, která je cílem kontroly, a plánování kontrol. 

S ohledem na tuto podobnost je třeba usilovat o prosazování pevnějšího postavení interního 
auditu ve veřejné správě. Nezávislé komisi pro hodnocení, integritu a transparentnost veřejné 
správy – orgánu na centrální úrovni – bylo svěřeno vydávání směrnic, aby byl zajištěn minimální 
právní základ. Aniž by zde byl tento základ, a s ohledem na široký prostor pro uvážení při 
přípravě stanov a trvalých pravidel, veškeré iniciativy v oblasti regulace, týkající se funkce 
interního auditu, jsou prováděny nahodile a liší se v závislosti na subjektech, jejich velikosti, 
jejich činností, atd. Například funkce se někdy shoduje pouze s vnitřními kontrolami, zatímco v 
jiných případech je plně vyvinuta ve strukturách, které zajišťují běžnou činnost. 

Je tedy zřejmé, že míra nezávislosti interního auditora, pokud tato funkce existuje, se liší v 
závislosti na organizaci, kde je zavedena a jaká je její velikost. Všeobecně je tato funkce 
přidělena manažerovi útvaru nebo struktury bez nějakých charakteristických rysů, pokud jde o 
jeho postavení nebo jednání s ředitelstvím nebo s představenstvem / správní radou, a to ve 
srovnání se všemi ostatními útvary nebo strukturami. Pokud by na druhé straně byla funkce 
interního auditu vyvíjena jako součást zavedené funkce samostatného hodnocení, měla by být 
patrně zajištěna větší nezávislost na ředitelství / představenstvu. 

Výše uvedené poznámky odrážejí objektivní potíže při popisování volnosti / svobody funkce 
interního auditu v obecné rovině, pokud jde o vypracování zpráv a doporučení či vztahu mezi 
interním auditem a managementem. 

                                                           
446Také „funkční způsobilosti“. 

447Také „produkční schopnost“ nebo též „intenzita v produkování“. Vyjadřuje se množstvím produkce za jednotku času nebo 
množstvím času vynaloženým na jednotku produkce. 
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Pokud jde o odborné vzdělávání, certifikace, vydávaná Asociací / Institutem interních auditorů, 
není všeobecně požadovaná jako nutná ke jmenování do manažerských / vedoucích pozic.  
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KYPR 
 

Systém vnitřní kontroly – PIC448, 449    

 8. Stručná historie systému vnitřní kontroly (PIC) 

Systém finanční kontroly ve veřejném sektoru se skládá ze dvou vrstev: externí kontroly, 
vykonávané Národní auditorskou institucí, a vnitřní kontroly, vykonávané převážně státní 
pokladnou a službou interního auditu po linii ministerstev. 

Ministerstvo financí připravuje každoročně rozpočet, který se stává právně závazný (zákonem), 
jakmile je schválen Parlamentem.  

Až do roku 2007 přípravu rozpočtu řídil a sledoval Úřad pro plánování, avšak v návaznosti na 
reformy vnitrostátních postupů z podnětu ministra financí, byl rozpočtový proces (včetně 
provozních výdajů) reorganizován a provádí se pod vedením Ministerstva financí. Vedle toho je od 
roku 2009 rozpočet připravován na tříleté bázi. 

Odpovědnost za řízení a dohled nad všemi finančními operacemi450, které se týkají vyplacených 
a přijatých peněžních prostředků spočívá na hlavním účetním451. Vedoucí státní pokladny a jeho 
náměstek jsou jmenováni prezidentem republiky a jejich úloha v řízení a kontrole všech účetních 
operací vyplývá z ústavy. Všichni zaměstnanci státní pokladny jsou najímáni Komisí veřejné služby 
a státní pokladna přebírá odpovědnost za jejich vzdělávání a profesní rozvoj. Zajištění funkce 
účetnictví je podrobně vysvětleno v oddíle 3.1. Nicméně v této souvislosti stojí za zmínku, že 
Kyperská republika, která byla založena v roce 1960, "zdědila" poměrně solidní podrobný účetní 
systém z Velké Británie. Tento systém pak byl dále rozvíjen a postaven na stávajícím „zákoně o 
správě příjmů a výdajů a účetním systému republiky a o dalších souvisejících otázkách“. Na 
ministerstvu financí byl z iniciativy hlavního účetního4 v létech 2002 až 2004 uveden do provozu 
automatizovaný systém finančního výkaznictví. V souvislosti s touto iniciativou byla modernizována 
a automatizována práce pokladny452 a současně přezkoumány i všechny účetní a finanční postupy 
a pokyny.    

Interní audit vykonává útvar interního auditu. V jeho čele je komisař interního auditu, který je 
nezávislým státním úředníkem. Útvar interního auditu byl samostatným organizačně odděleným 
ředitelstvím, avšak v rámci státní pokladny až do roku 2003.  

Za účelem posílení jeho nezávislé úlohy v souvislosti se vstupem republiky do Evropské unie, bylo 
rozhodnuto, že toto ředitelství se stane nezávislým úřadem.  

Kypr disponuje 11 ministerstvy, z nichž každé je členěno na oddělení a ředitelství v souvislosti se 
zajišťovanými cíli a potřebami. V návaznosti na ně si každé ministerstvo stanoví postupy a 
kontroly, a to kromě finančních kontrol, které – jak je výše uvedeno – jsou stanoveny 
ministerstvem financí na horizontálním základě, jako služba veřejnosti při výkonu každodenní 
činnosti. Všichni státní zaměstnanci těchto ministerstev, kromě policie, armády a vzdělávání 

                                                           
448 Příspěvek pokladny Kyperské republiky ze 14. června 2011. 

449 Public Internal Control. 

450 Též „transakcemi“. 

451
 Vpodmínkách Kypru též „vedoucí státní pokladny“. 

452 Též „státní pokladny“. 
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zaměstnanců Komisí veřejné služby na základě schváleného organizačního schémata každého 
ministerstva, který je uveden v zákoně o rozpočtu. Ministerstva přebírají odpovědnost za 
dostatečné vyškolení svých zaměstnanců v souladu s jejich potřebami.     

Kypr provozuje Akademii veřejné správy, jejímž cílem je pomáhat v rozvoji manažerské kapacity 
a modernizaci veřejného sektoru tím, že nabízí vzdělávací semináře pro státní zaměstnance. 

2. Vnitřní kontrolní prostředí ve veřejném sektoru 

Prostředí PIC na Kypru je charakterizováno důsledně centralizovanými řídícími přístupy.  

Klíčovým hráčem v systému PIC je pokladna, ostatní činitelé Ministerstva financí, útvar interního 
auditu a "řídící zaměstnanci", kteří jsou rozmístěni na každém ministerstvu / oddělení. 

Pokladna je zodpovědná za zajištění své racionální finanční administrace453, tzn. veškerých závazků 
republiky a zachování řádného řízení finančního rámce, včetně obsluhy veřejného dluhu, které 
poskytují právní rámec pro zadávání veřejných zakázek z úrovně vlády a poskytování včasných a 
přesných finančních informací. Ministerstvo financí předpokládá, že zejména zodpovědnost za 
přípravu ročního rozpočtu a administraci454  všech vnitrostátních a mezinárodních ekonomických 
záležitosti a otázek, které se týkají daní a řízení státního dluhu. Útvar interního auditu pracuje 
nezávisle na příslušných ministerstvech a zprávy podává Radě interního auditu455. 

V této souvislosti je třeba uvést, že Národní kontrolní úřad456 je odpovědný za ex post457 ověření 
účetních transakcí a postupů.  

Státní rozpočet se připravuje každoročně dle podrobných pokynů (řádek po řádku) Ministerstva 
financí. Současně se připraví rozpočet na každý rok následujícího dvouletého období. Rozpočtový 
proces458 vychází z historických údajů, z úrovně běžných výdajů a z finančních cílů, stanovených na 
každý rok. Vývoj rozpočtu je sestaven na základě stávajících a případných nově vypracovaných 
projektů. 

Ministr financí předkládá návrh rozpočtu Radě ministrů 459  a po jeho schválení je předložen 
parlamentu. Parlament může hlasovat pro rozpočet, přičemž v takovém případě se rozpočet stává 
zákonem. Parlament může také snížit rozpočet nebo hlasovat proti některým rozpočtovým 
položkám, avšak nemůže zvýšit rozpočet v libovolném řádku (spíše pro určitou linii).  

Jakmile je rozpočet parlamentem schválen, stává se zákonem, přičemž stanoví kategorie a řádky 
výdajů a částek, které má každé ministerstvo / oddělení dovoleno utratit v příštím rozpočtovém roce. 
Rozpočet na následující dvouleté období po příštím finančním roce je pouze orientační. 

V souladu se zákonem o rozpočtu, jsou konkrétní460 úředníci, "kontrolní úředníci" (stálí tajemníci 
nebo ředitelé útvarů) odpovědní za schvalování výdajů každého ministerstva / oddělení. Schválený 
rozpočet je zanesen do účetního systému a žádné platby nemohou být provedeny nad rámec 

                                                           
453 Též „správy“. 

454 Též „zpracování“. 

455 Též „výbor pro audit“. 

456 Též „nejvyšší auditní instituce“. 

457 Též „následné“. 

458 Též „rozpočtování“. 

459 Též „vládě“. 

460
 Též „ustanovení“. 
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rozpočtu, není-li dodatečný rozpočet schválen parlamentem nebo není-li transfer mezi položkami 
schválen ministrem financí.  

V této souvislosti je třeba připomenout, že každá platba461 musí být schválena odpovědným "řídícím 
zaměstnancem", nebo jeho zplnomocněným zástupcem před tím, než je zpracována a zaúčtována 
do účetního systému. 

Aby bylo možné zabezpečit a kontrolovat zápisy do účetnictví a poskytovat včasné a přesné finanční 
informace ve zdravém finančním prostředí, provozuje pokladna různé elektronické systémy, které 
pokrývají celé spektrum činností462, jako např. oblasti mezd a služby veřejného dluhu. Všechny 
transakce jsou vykazovány v centralizovaném systému podávání zpráv, který je spravován 
ministerstvem financí, pokud jde o přístup z úrovně uživatelů, kterých se týká. 

V této souvislosti je třeba poznamenat, že všichni účetní pracovníci jsou jmenováni hlavním 
účetním463, přičemž mají zřízen přístup do účetního systému k plnění úkolů, ke kterým jsou pověřeni. 
Všechny transakce jsou vykázány na hotovostním základě, a to ve dvou krocích. Prvním krokem je 
podání, druhým je pak dokončení záznamu do účetnictví. Veškerý personál, který je zapojen do 
procesu provádění plateb nebo příjmu peněžních prostředků na účet vlády, je povinen dodržovat 
závazné pokyny, vydané hlavním účetním16 formou oběžníků. 

Útvar interního auditu připravuje a realizuje roční plán auditu. Všechna zjištění a navrhovaná nápravná 
opatření jsou sdělovány a projednány s kontrolovanými osobami a dohodnuté akční plány (action plans) jsou 
obvykle stanoveny a monitorovány. Více informací o útvaru interního auditu jsou vysvětleny v kapitole 3. 

Externí audit provádí generální auditor, tj. nezávislý úředník jmenovaný prezidentem. Auditní činnosti 
zahrnují jak finanční, tak i provozní činnosti vlády. Zjištění auditu jsou předkládány všem 
auditovaným subjektům (ministerstvům a oddělením) k vyjádření a vypracování příslušných návrhů.  

Auditní zpráva o stavu ve všech ministerstvech je sestavována každoročně a předkládá na 
prezidentovi. 

3. Koncepce vnitřní kontroly ve veřejném sektoru (PIC) 

3.1 Manažerská odpovědnost /zodpovědnost 

Manažerská odpovědnost se vztahuje na souhrn operací, zajišťovaných ministerstvy / odděleními 
a není omezena jen na úlohu finančních služeb. Tvoří součást vnitřní správy a řízení. V širším 
rozsahu zahrnuje jak provozní, tak i finanční stránku operace. 

Kontrolní prostředí se vyznačuje přísnými postupy pro schvalování a provádění výdajů v souladu 
s ročním státním rozpočtem. Rozpočet nemůže 464  být plněn, resp. použit bez předchozího 
schválení parlamentem.  

Postupy pro zadávání veřejných zakázek, schválení a platby výdajů jsou jednotné v celé 
působnosti vlády. Řídí se příslušnými zákony, jakož i nařízeními a pokyny, které jsou vydávány 
státní pokladnou.  

Je třeba poznamenat, že státní pokladna je orgánem, který je příslušný pro oba klíčové postupy k 
uskutečnění operace, a to jak pro zadávání veřejných zakázek, tak i pro řízení financování. 

                                                           
461 Též „transakce“. 

462 Též „aktivit“. 

463 Rozuměj „vedoucí státní pokladny“ (na Kypru). 

464 Též „nesmí“. 
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Postup financování spadá do působnosti samostatného ředitelství a zaměstnanci všech účetních 
oddělení v působnosti vlády spadají do funkční podřízenosti, tj. pod vedení ministra financí. 

Kontrolní činnosti, týkající se schvalování a provádění plateb, jsou v rámci celé vlády 
standardizovány a jsou zobrazeny v účetnictví. Standardizované elektronické nebo manuální 
formy slouží k evidenci a ke zpracování, schvalování a provádění všech plateb.  

Zaměstnanci, kteří povolují a provádějí platby, jsou si dobře vědomi příslušných předpisů a 
postupů. Pokladna nabízí vzdělávací semináře na základě zhodnocení potřeby zajišťování a 
zvýšování informovanosti, ale i účinnosti jejich realizace. 

Zadávání veřejných zakázek se řídí vnitrostátními právními předpisy (které jsou harmonizovány 
se směrnicemi EU) a podrobnými prováděcími předpisy, které vydává pokladna. Vzdělávací 
semináře jsou poskytovány čas od času od roku 2009 zaměstnancům, kteří se podílejí na 
zadávání veřejných zakázek a obsluze elektronického systému. Tento systém zajišťuje 
elektronické podávání žádostí, jejich posouzení a hodnocení nabídek dodavatelů. 

Kontrolní činnosti, které se týkají jiných aspektů veřejné správy, jsou stanoveny a iniciovány 
každým ministerstvem / oddělením v souladu s jejich každodenní činnosti. Úroveň těchto kontrol 
se liší oddělení od oddělení, a závisí na manažerech, kteří řídí tato jednotlivá oddělení. 

Pokud jde o řízení rizik a jejich posuzování, neexistuje jednotná metodika nebo pokyn. Posouzení 
se provádí na úrovni a z iniciativy jednotlivých ministerstev / oddělení. Míra detailu a kvalita 
hodnocení rizik závisí na zaměření a iniciativě různých oddělení. 

Každodenní komunikace s veřejností a ostatními ministerstvy / odděleními probíhá jednotným 
způsobem podle vnitrostátních předpisů, které jsou závazné celé působnosti vlády. Existují také 
podrobná pravidla pro zpracování a archivaci příchozí a odchozí pošty. Každé ministerstvo 
vydává výroční zprávu ve lhůtě do tří měsíců od ukončení roku, která obsahuje přehled 
vykonávaných činností a cílů, dosažených během předchozího roku. Výroční zprávy jsou 
předkládány Radě ministrů465. 

Hlavní účetní466 vydává výroční finanční zprávu, která představí finanční výsledky za rok na 
základě peněžních toků a plnění rozpočtu ke konci roku. 

Uvedená zpráva je předkládána Radě ministrů18 a parlamentu, a současně je zpřístupněna 
veřejnosti. Pokladna v současné době přezkoumává obsah a postupy předkládání výroční 
finanční zprávy, pokud jde o soulad při poskytování finančních informací pro potenciální uživatele 
s mezinárodním i účetními standardy pro veřejný sektor. 

Neexistuje žádná vnitrostátní legislativa467 pro vnitřní kontrolní jednotky na ministerské nebo na 
resortní úrovni. 

Nicméně, některá ministerstva vytvořila takové kontrolní jednotky z vlastní iniciativy. Povaha, 
rozsah a podrobnosti o kontrolních činnostech, které vykonávají tyto jednotky, se liší ministerstvo 
od ministerstva, přičemž se řídí vnitřními pravidly a postupy. 

Jak již bylo výše uvedeno, všechny pokyny, postupy a kontroly, které se vztahují k finančnímu 
účetnictví a k zadávání veřejných zakázek jsou poskytovány státní pokladnou, zatímco jiné vnitřní 
kontroly, které se týkají každodenní práce ministerstev, spadají do odpovědnosti nejvyšších 
správních manažerů těchto ministerstev. Rozhodnutí, která se týkají politiky rozvoje, jsou 

                                                           
465 Též „vládě“. 

466 Též „vedoucí státní pokladny“. 

467 Též „právní předpis“. 
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přijímána Radou ministrů18 a každý ministr je zodpovědný za provádění této politiky na své 
správní úrovni. 

Výkon rozhodnutí, pokud jde o schvalování výdajů, je prováděn v odpovědnosti "kontrolních 
úředníků"(vrcholových správních manažerů), kteří jsou jmenováni prostřednictvím zákona o 
rozpočtu na příslušný rok. Tito “kontrolní úředníci” jsou osobně odpovědni za schvalování 
veškerých finančních transakcí, které se vztahují k působnosti jejich ministerstva / oddělení. 

Zodpovědnost 468  lze delegovat, přičemž nejvyšší představitelé v rámci příslušné jedné 
organizace tak obvykle činí. Vrcholový management každého ministerstva / oddělení je obecně 
zodpovědný za přípravu rozpočtu, i když jí dokládá účetní personál v rámci omezení, která 
stanoví Ministerstvo financí. Roční rozpočet je negociován469 a schválen Ministerstvem financí 
před jeho předložením Radě ministrů18. Ministři jsou zodpovědní za účinnost a výsledky přijatých 
politik. 

3.2 Interní audit 

Útvar interního auditu (dále jen “IAS”) je nezávislou službou v čele s komisařem interního auditu, 
která přebírá zodpovědnost za ujišťovací a konzultační činnosti. Činnosti této služby se řídí 
zákonem o interním auditu z roku 2003. Je třeba připomenout, že před rokem 2003, byly činnosti 
interního auditu prováděné v samostatném útvaru státní pokladny, v jejímž čele stál Generální 
(hlavní) účetní. 

Nicméně, vzhledem k otázce nezávislosti, vyplývající z úlohy útvaru interního auditu ve směru ke 
správě programů, spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU, stejně tak k zajištění potřeby 
pro rozvíjení funkce interního auditu, jako základní součásti systému rozpočtové kontroly, bylo 
rozhodnuto vytvořit nový nezávislý IAS.  

Tento úřad nově provádí audity evropských fondů na Kypru (moderátor v rámci sdílené 
odpovědnosti republiky ve směru k Evropské komisi) a zajistit fungování interního auditu ve 
veřejné správě pod kontrolou republiky (dále jen poradce veřejného sektoru). 

V této souvislosti lze poznamenat, že některá ministerstva nebo oddělení (útvary) zřídila funkci 
interního auditu / kontroly. Tyto útvary decentralizovaného interního auditu fungují nezávisle na 
úřadu centralizovaného interního auditu a předkládají své zprávy vrcholovým manažerům 
ministerstva / oddělení. Tyto služby nemají jednotnou strukturu a metodiku.  

Komisař interního auditu je jmenován Radou ministrů18 na dobu šesti let. Předkládá zprávy 
interního auditu této radě18 a je v souladu s ustanoveními příslušného zákona zodpovědný za: 

  přezkoumání a hodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému; 
 

  přezkoumání a vyhodnocování funkčnosti systémů, které byly zavedeny k zajištění souladu s 
politikami, postupy, právními závazky a předpisy; 

 

  přezkoumání a vyhodnocení opatření, přijatých pro správu závazků (pasiv), ochranu majetku 
(aktiv) a ověřování jeho existence; 

 

  přezkoumávání a vyhodnocování hospodárnosti, účinnosti a efektivnosti jednotlivých činností 
a postupů; 

 

  ověření fungování programů, plánů a činností, které jsou určeny k tomu, aby zajistily, že jejich 
výsledky jsou v souladu se stanovenými cíli a operace jsou prováděny podle plánu; 

                                                           
468 Též „povinnosti“. 

469 Též „projednáván s“. 



Copyright © Centrum of Excellence for Good Governance  Stránka 141 

 

 

  hodnocení přiměřenosti řídících a kontrolních systémů; 
 

  poskytování poradenství o vhodnosti vnitřních kontrolních systémů a jiných účetních a 
provozních otázkách; 

 

  posouzení důvěry hodnosti, relativity470 a integrity finančních a provozních informací; 
 

  provádění zvláštních šetření471 a auditů na jakékoli libovolné téma, které se dotýká integrity, 
ztráty příjmů a provozní efektivnosti veřejné služby; 

 

  posuzování kvality rozhodovacích procesů a informačního prostředí, a 
 

  plnění jiných úkolů v rámci interního auditu. 

Po dokončení každého auditu je připravena auditorská zpráva, která obsahuje údaje o auditních 
zjištěních a o doporučeních, týkajících se opatření, která mají být přijata auditovaným subjektem 
k odstranění zjištěných nedostatků. 

Po projednání obsahu zprávy a jeho odsouhlasení auditovaným subjektem, je s ním dohodnuta 
příprava akčního plánu. Akční plán zahrnuje podrobnosti k doporučením a harmonogram k jejich 
provádění. Provádění nápravných opatření a jejich výsledků je prověřováno následnými audity na 
základě uvedeného harmonogramu, a jejich výsledky jsou předkládány Radě / výboru pro audit. 

Úředníci, kteří jsou zařazení v IAS, jsou příslušníky civilní služby, které jmenuje Komise veřejné 
služby (v souladu se zákonem o veřejné službě). Tento personal IAS má mnoho specializací a 
kvalifikací, které zahrnují i účetní odbornost472. Tito úředníci jsou členy mezinárodních institutů a 
organizací, přičemž z tohoto členství jim vyplývají závazky ke své odborné přípravě v souladu s 
požadavky těchto institutů a organizací. Nedávno byl IAS obsazen novými úředníky se strojní, 
stavební a elektronickou specializací.    

3.2.1 Vztahy mezi interním auditem a externím auditem  

IAS funguje nezávisle na Nejvyšší auditní instituci473 v čele generálním auditorem. Zprávy 
interního auditu jsou vždy předkládány a komunikovány s Národním auditním úřadem. 
Zjištění IAS474 jsou brány do úvahy při přípravě ročního plánu auditů, při níž může probíhat 
v některých případech výměna názorů, avšak jiná interakce mezi službou interního a 
externího auditu zatím neprobíhá.   

3.2.2 Rada pro interní audit (Výbor pro audit)  

Rada pro interní audit, které je komisař interního auditu odpovědný, je jmenována Radou 
ministrů18  na dobu tří let. Její povinnosti jsou stanoveny zákonem o interního auditu z roku 
2003. Předsedá jí ministr financí. Skládá se ze dvou dalších ministrů, hlavního účetního475 
a zkušeného odborníka ze soukromého sektoru. Komisař interního auditu je povinen 
předložit výroční auditní zprávu, a to ve lhůtě do šesti měsíců od konce roku této Radě pro 
interní audit, která popisuje činnosti prováděné službou interního auditu v průběhu roku. 

                                                           
470 Vzájemný vztah dvou a více jevů (v tomto případě informací). 

471 Též „investigativy“ či „investigace“. 

472 Též „profesi“. 

473 Též „Národní kontrolní úřad“. 

474 Též „služby interního auditu“. 

475 Též „vedoucí státní pokladny“. 
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Rada pro interní audit je odpovědná za: 

  zajištění (ochranu) nezávislosti SAI; 
 

  sledování výsledků interního auditu a zajištění informací o tom pro Radu ministrů18; 
 

  návrhy opatření k posílení funkce interního auditu ve veřejném sektoru Radě ministrů18; 
 

  sledování kvality práce interního auditu a předkládání doporučení pro její zlepšení; 
 

  získávání informací o reakci na otázky, pokládané SAI auditovaným subjektům; 
 

  požadování vysvětlení od vedoucích auditovaných subjektů, pokud nereagují (neplní 

své povinnosti) vůči SAI;  
 

  obdržení ročního plánu činnosti interního auditu a strategického plánu interního auditu a 
 

  rozhodování o distribuci výroční zprávy o interním auditu. 

3.3 Koordinace vnitřního kontrolního systému ve veřejném sektoru (PIC) 

Pokud jde o finanční řízení, je harmonizace a koordinace postupů dosažena prostřednictvím 
pokynů a oběžníků, vydávaných ministerstvem financí, jak již bylo vysvětleno.  

Činnosti funkce interního auditu jsou uskutečňovány SAI s působností v rámci celé vlády a 
není tudíž zapotřebí její koordinace jiným orgánem. 

Zhodnocení, prováděná ad hoc, a podávání hodnotících zpráv může být zajišťováno 
z podnětu některých oddělení / ministerstev, a to odbornými (někdy i mezinárodními) 
organizacemi. Poznatky těchto organizací jsou předkládány vrcholovému vedení 
ministerstva / oddělení za účelem přijetí příslušných nápravných opatření. 

4. Finanční inspekce  

Ve veřejné správě na Kypru neexistuje žádný speciální úřad, který by byl zodpovědný za finanční 
inspekci, jako takovou. Rada ministrů18 a vrcholoví manažeři ministerstev / oddělení mohou 
jmenovat "vyšetřující úředníky" za účelem objasnění konkrétních podezření na spáchání podvodu 
nebo korupce. Na základě výsledku tohoto šetření pak tito „vyšetřující úředníci“ mohou vykonávat 
disciplinární opatření. Takovéto šetření může být rovněž prováděno z vlastní iniciativy generálního 
auditora (Nejvyšší auditní instituce), anebo na základě usnesení presidenta. 

V širším kontextu některá šetření, která se týkají fungování veřejných služeb, provádí komisař správy 
(veřejný ochránce práv) ze své vlastní iniciativy, anebo na základě stížností, předložených 
jednotlivými občany. 

5. Probíhající a budoucí reformy  

Státní pokladna se nachází v současné době v procesu přezkumu, pokud jde o revizi stávajícího 
zákona, týkajícího se řízení příjmů a výdajů, účetních a finančních pokynů, a to s cílem modernizovat 
je za účelem poskytnutí dalších významných a cílených pokynů pro uživatele. 

Kromě toho, se pro státní pokladnu v současné době pořizuje nový systém pro plánování 
podnikových zdrojů (ERP), který má nahradit stávající účetní software. Rovněž se uvažuje, aby se v 
delším časovém horizontu uskutečnil přechod z pokladního účetnictví na účetnictví na akruální bázi. 
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V roce 2011, tedy nedávno, byla v rámci státní pokladny zřízena nová jednotka, která převzala 
zodpovědnost za přezkum a vylepšení školení pro zaměstnance a rozvíjení profesního rozvoje v 
oblasti účetních postupů a metodiky. 

Ministerstvo financí zvažuje přístup, který by měl být založen na programu pro přípravu rozpočtu, i 
když žádná konečná rozhodnutí nebyla zatím přijata. 
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 LITVA 
 

Systém vnitřní kontroly – PIC476, 477    

 9. Stručná historie systému vnitřní kontroly ve veřejném sektoru (PIC) 

Rok 2000 je možno označit jako začátek litevské reformy PIFC, paralelně probíhající s dalšími 
reformami veřejné správy a řízení veřejných výdajů, podporujících systém PIFC. V tomto období 
byly přijaty následující hlavní právní nástroje pro interní audit a finanční kontrolu v Litevské 
republice: 

  Zákon o struktuře rozpočtu – ze dne 11. července 2000; 
 

  Zákon o místní samosprávě – ze dne 7. července 1994, ve znění ze dne 12. října 2000; 
 

  Zákon o veřejné správě – ze dne 17. června 1999; 
 

  Usnesení vlády č. 127 o interním auditu ve státních podnicích a provozovnách – ze dne 
7. února 2000, ve znění usnesení vlády č. 1098 ze dne 13. září 2001; 

 

  Usnesení vlády č. 273 o složení Stálé meziresortní komise pro koordinaci rozvoje systému 
interního auditu ve veřejném sektoru a nařízení Komise ze dne 9. března 2001; 

 

  Usnesení vlády č. 1116 o standardech interního auditu ze dne 19. září 2001; 
 

  Usnesení vlády č. 379 o schválení postupu pro kontrolu a hodnocení provádění programu ze 
strany manažerů prostředků ze státního rozpočtu ze dne 5. dubna 2001; 

 

  Příkaz ministra financí č. 26, kterým se vydává Manuál interního auditu pro veřejné podniky a 
instituce ze dne 31. ledna 2001, ve znění Příkazu č. 22 ze dne 23. ledna 2002. 

Koordinace PIFC byla především posílena, když byla vytvořena stálá meziresortní komise pro 
koordinaci rozvoje systému interního auditu ve veřejném sektoru na základě usnesení vlády č. 273 
ze dne 9. března 2001. Ministerstvo financí má na starosti celkové metodické pokyny, týkající se 
interního auditu a finanční kontroly a dne 1. října 2001. Metodologie svůj institucionální základ 
získala zřízením centrální harmonizační jednotky (CHJ), která vznikla z odboru finanční kontroly. 
To znamená, že ministerstvo financí v návaznosti na příslušné závazky přenesené vládou a 
parlamentem478 Litevské republiky. CHJ se stala hlavní hnací silou reformy v oblasti interního 
auditu a finanční kontroly. CHU zodpovídala za plnění (provádění) požadavků, podmínek a 
závazků, vyplývajících z přístupových jednání o kapitole 28: Finanční kontrola. Připravila politický 
dokument479, který spustil další aktivitu, zaměřenou na vytváření a plný rozvoj komplexního a 
efektivního systému PIFC v litevské veřejné správě. 

S ohledem na doporučení a praktickou podporu od Evropské komise, byly – v průběhu realizace 
twinningového projektu s partnery a na základě doporučení, obsažených ve zprávě SIGMA o 

                                                           
476 Příspěvek Ministerstva financí z 11. března 2011. 

477 Public Internal Control. 

478 Litevsky „ Seimas“. 

479 Anglicky „Policy Paper“ nebo též „strategii“. 
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ověření stavu vnitřního kontrolního systému 480  z roku 2002, a na základě výsledků dalšího 
průběžného sledování činností v rámci programu SIGMA, včetně návazností na mezinárodně 
uznávané zásady (COSO, IIA) – stávající právní předpisy o interním auditu sloučeny na konci 2002 
do jediného primárního dokumentu „zákona Litevské republiky o vnitřní kontrole a interním auditu“ 
(dále jen zákon PIFC). V důsledku toho bylo dosaženo pokroku i vyjednávání o přistoupení 
Litevské republiky v rámci Kapitoly 28, která byla uzavřena v prosinci 2002. Po té následovalo i 
zpracování sekundární (prováděcí) a terciární (metodologické) legislativy v oblasti PIFC (listiny – 
vzorové statuty interního auditu, manuály pro finanční kontrolu a interní audit, Kodex 
profesionálního chování, pokyny, atd.). 

Útvary interního auditu (dále jen ÚIA) byly zřízeny ve všech ministerstev, správních orgánech 
krajských guvernérů, a v dalších veřejných institucích, a o několik let později i v obcích. Většina 
pracovních pozic v oblasti interního auditu byla ve veřejném sektoru obsazena. Interní auditoři se 
podrobili pravidelnému školení v rámci nově připravovaného čtyři-modulového kontinuálního5 
vzdělávacího programu pro interní auditory ve školicím středisku Ministerstva financí. Kromě toho 
byl organizován i určitý počet partnerských projektů (Phare, SPP II, atd.), který realizoval školení 
tematických komponent v oblasti interního auditu a finanční kontroly. Tato školení nebyla určena 
pouze pro interní auditory a profesi účetních pracovníků, ale též pro vedoucí veřejných institucí. 
Tyto iniciativy přispívaly ke značnému zvýšení administrativní kapacity ÚIA ve veřejném sektoru. 

Rok 2001 byl obzvláště významný pro oblast externího auditu. Národní auditorský úřad Litvy 
připravil plán strategického rozvoje pro léta 2001 – 2006. Vedle toho byl Národní auditorský úřad 
Litvy reorganizován do Nejvyšší auditorské instituce vlády.   

2. Vnitřní kontrolní prostředí ve veřejném sektoru  

Tato část obsahuje analýzu státních institucí nejvyšší úrovně, jako je například parlament, vláda a 
ministerstva Litevské republiky. Klíčové principy a pravidla vnitřní kontroly jsou také použity na 
orgány na nižší úrovni a ty v místní samosprávy (obcí), přesto, vzhledem k různé vládní a aktivity 
struktur, jakož i orgány, které upravuje individuální právní akty, mohou být analyzovány pouze s 
vědomím právních aktů upravujících jejich činnost. 

Klíčové principy a pravidla vnitřní kontroly byly aplikovány také na instituce nižší úrovně, a na 
místní samosprávu (obce); přesto stále ještě – s ohledem na rozdílné vedení (vládu) a různé 
aktivity těchto struktur, jakož i vzhledem k orgánům, regulovaným individuálními právními akty – 
mohou být analyzovány pouze s použitím právních aktů, které upravují jejich činnost. 

Litva vyvinula systém PIC, který byl vložen do zákona o vnitřní kontrole a interního auditu. Tento 
zákon definuje základní cíle, zásady, povinnosti a odpovědnost na fungování vnitřního kontrolního 
systému (včetně finanční kontroly a interního auditu). Na státní úrovni je majetek státu auditován 
Nejvyšší auditorskou institucí Litvy481, která je odpovědná parlamentu. Národní auditorská instituce 
provádí finanční a výkonnostní audity. 

Interní audity veřejnoprávního subjektu (jež jsou v souladu s kritérii, stanovenými v příslušných 
právních aktech) jsou prováděny ÚIA, které jsou podřízeny a odpovědní vedoucímu zaměstnanci 
v čele veřejnoprávního subjektu. Ostatní právnické subjekty482 jsou auditovány centralizovaným 
ÚIA nadřízeného orgánu. UIA veřejnoprávních subjektů zpracovávají a podávají každoročně 
zprávu o své činnosti přímo Ministerstvu financí. Veřejnoprávní subjekty předloží zprávu o 

                                                           
480 Anglicky „Peer Review“. 

481 Anglicky „National Audit Office Lithuania“. 

482 Rozuměj také „právnické osoby“ nebo též „veřejnoprávní osoby“. 
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fungování systému finanční kontroly na veřejné správě (PIFC) za veřejnoprávní subjekty, které jsou 
jim podřízeny, anebo které fungují v jejich regulační působnosti483, a orgány státu nejvyšší úrovně 
předloží tuto zprávu na ministerstvo financí. 

Rozpočet programu, který byl v Litvě připravován v souladu s principy strategického plánování, je 
vypracován a schválen parlamentem. Účetní reformy ve veřejném sektoru se zpracovávají, tj. 
přechází se z účetnictví na hotovostním základě 484   na účetnictví na aktuálním základě 485 . 
Zavedení nových účetních zásad by mělo vytvořit příznivější podmínky pro informační zlepšení ve 
vnitřním kontrolním systému. 

Národní protikorupční programy (2002-07 a 2009-10), byly vyvinuty, jejich realizace je uspořádána 
a řízena vládou se zapojením zvláštní služby pro šetření486 . Prevence (předcházení) korupce 
zajišťuje vláda prostřednictvím vedoucího v čele etické komise, speciální investigativní služby a 
dalších státních a místních (obecních) a nestátních institucí. Zvláštní investigativní prošetřování se 
v souladu se zákonem o provozní činnosti uskutečňuje v rámci operativních487 aktivit488 a popisuje, 
zveřejňuje a objasňuje trestné činy korupce (úplatkářství, korupce, zneužití úřadu, atd.). 

V případě zjištění nesprávnosti 489  v průběhu interního auditu má být tato nesprávnost 
prostudována orgány činnými v trestním řízení, a proto by měl vedoucí ÚIA postoupit všechny 
dokumenty interního těmto příslušným orgánům. Pokud statutární audit490 zjistí nesprávnosti, které 
je třeba prověřit vhodnými veřejnoprávními subjekty nebo orgánem činným v trestním řízení, měly 
by být dokumenty z tohoto auditu převedeny příslušným rozhodnutím vedoucího Nejvyššího 
auditorského úřadu, nebo jeho náměstků. 

3. Koncepce vnitřní kontroly ve veřejném sektoru 

Systém vnitřní kontroly ve veřejném sektoru (The PIC system 491 ) byl vyvíjen a zaváděn v souladu se 
zásadami INTOSAI. Následující ustanovení jsou konsolidovány492  v zákoně o vnitřní kontrole a interním 
auditu. 

  Vnitřní kontrola je kompletní sada ovládacích prvků, stanovených a zavedených vedením493 
veřejnoprávního subjektu s cílem poskytnout přiměřenou jistotu, že 

  

  operace veřejnoprávního subjektu jsou v souladu s právními předpisy, hospodárné efektivní, 
účinné a transparentní, 

  

  strategické a ostatní plány jsou realizovány ,  
 

  aktiva jsou odpovídajícím způsobem chráněny,  
 

                                                           
483 Též „v jejich rozpočtové působnosti“. 

484 Anglicky „cash-basis accounting“. 

485 Anglicky „accrual-basis accounting“. 

486 Rozuměj „investigativu“. 

487 Též „provozních“. 

488 Též „činností“. 

489 Anglicky „irregularities“, česky používán též výraz „nesrovnalost“. 

490 Rozuměj „statutární audity“ provádí externí auditor, tj. ve veřejném sektoru zpravidla Nejvyšší auditorský úřad. 

491 Anglicky „Public Internal Control System). 

492 Rozuměj též „harmonizovány a zkoordinovány“. 

493 Anglicky „management“. 



Copyright © Centrum of Excellence for Good Governance  Stránka 147 

 

  finanční informace a výkaznictví jsou spolehlivé a vyčerpávající,  

  smluvní závazky vůči třetím osobám jsou splněny a 
  

  všechna identifikovaná rizika jsou řízena. 
 

  Finanční kontrola je nedílnou součástí vnitřního kontrolního systému veřejnoprávního subjektu, 
která slouží k zajištění zákonnosti hospodářských činností veřejnoprávního subjektu a dodržení 
souladu se zásadami řádného finančního řízení: hospodárnost, efektivnost, účinnost a 
transparentnost. 

V Litvě je zodpovědnost za vytvoření a za fungování efektivní vnitřní kontroly ve veřejnoprávních 
subjektech přiřazena vedoucím těchto subjektů. Pravidla (předpisy) pro finanční kontrolu vycházejí 
z minimálních požadavků na finanční kontrolu, schválených ministrem financí. 

Pravidla pro finanční kontrolu (včetně odkazů na jiné vnitřní dokumenty) by měla obsahovat 
kontrolní postupy realizované od přijetí rozhodnutí k jeho provádění, a začlenění hospodářských 
operací do účetnictví rejstříků. Správné a včasné vypracování a předložení účetních výkazů je 
dalším základním cílem finanční kontroly. Pravidla pro finanční kontrolu upřesňují postupy finanční 
kontroly, které jsou stanoveny s ohledem na povahu činností a zvláštností, výkonnostních rizik, 
organizační struktury, účetních a informačních systémů a na stav ochrany majetku ve 
veřejnoprávním subjektu. Vedoucí, který stojí v čele veřejnoprávního subjektu, pravidelně dohlíží 
na fungování finanční kontroly a analyzuje její účinnost ve veřejnoprávním subjektu. ÚIA v této 
oblasti poskytují významnou pomoc tím, že předkládají doporučení, která se týkají rozvoje vnitřního 
kontrolního systému a monitorování realizace uvedených doporučení. 

Národní auditorský úřad Litvy, jako nejvyšší auditorská instituce, také poskytuje významná 
doporučení pro zlepšení vnitřní kontroly. 

3.1. Manažerská odpovědnost / zodpovědnost 

Zákon o vnitřní kontrole a interním auditu zavádí zodpovědnost vedoucích právnických 
subjektů494 ve veřejném sektoru za vytvoření účinného vnitřního kontrolního systému, jeho 
fungování a zlepšování a jmenování zaměstnanců odpovědných za finanční kontrolu. V 
souladu s tímto zákonem, vnitřní kontrolní systém zahrnuje všech pět vzájemně propojených 
komponent podle COSO.  

Při vytváření vnitřního kontrolního systému Nejvyšší ředitel veřejnoprávního subjektu495 
(dále také „vedoucí“) zajistí, že činnosti v rámci tohoto systému bude v souladu s právními 
texty, pracovními předpisy vnitřních pracovních postupu496, strategických plánů a smluv497  
veřejnoprávních subjektů.  Dále bude zajišťovat spolehlivost výkonnosti, finanční informace, 
účinnost výkonu / výkonnosti a ochranu majetku a závazků. Vedoucí veřejnoprávního 
subjektu je také zodpovědný za monitorování a výkon dohledu nad funkčností, resp. 
přiměřeností a účinností vnitřního kontrolního systému.  

Ačkoli přidělení kontrolních funkcí spadá do kompetence kancléře (viz poznámka 22), 
delegování rozhodovacích pravomocí spadá do působnosti top manažerů veřejnoprávního 
subjektu (např. ministrů). Ministři, jako členové vlády, jsou zodpovědní za provádění vládního 

                                                           
494 Též „právnických osob“. 

495 Též „vedoucí“ a v Litvě i „tzv. „kancléř“, tj. kariérní úředník, tj. nikoliv politicky jmenovaný pracovník, který je zodpovědný 
za provádění finanční kontroly postupů u veřejnoprávního subjektu. 

496 Též „procedur“ ne též „procesů“. 

497 Též zakázek“. 
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programu, priorit a stejně tak i za plnění plánovaných výsledků v oboru přidělené působnosti. 
Kancléř je zodpovědný za vypracování a provádění strategických plánů ministerstva a za 
koordinaci a kontrolu činností administrativních jednotek 498  ministerstva. Kancléř je také 
zodpovědný, že při uskutečňování strategických plánů činnosti ministerstva jsou finanční, 
materiální, intelektuální a informační zdroje využívány v optimální míře. Na základě 
objednávky ministra kancléř koordinuje a kontroluje činnost orgánů podřízených ministerstvu. 

Dříve, než vedoucí veřejnoprávního subjektu rozhodne, proběhne ex ante kontrola buď 
prostřednictvím přijetí, anebo zamítnutí navrhovaného rozhodnutí, které se týká využívání 
státního nebo obecního majetku a závazků vůči třetím osobám. Funkce ex ante kontroly je 
oddělena od zahájení a provádění rozhodnutí. 

Finanční ex ante kontroly jsou prováděny v působnosti hlavního účetního499. Hlavní účetní 
při provádění ex ante finanční kontroly odsouhlasí svým podpisem nebo odmítne podepsat 
příslušné dokumenty, které umožňují ekonomické operace, které mají být provedeny. Hlavní 
účetní potvrzuje podepsáním dokumentů hospodářského subjektu, že ekonomický provoz je 
legální, dokumenty, vztahující se k výkonu této činnosti jsou přiměřeným způsobem 
připraveny a že schválené prostředky v příslušné rozpočtové položce jsou dostatečné pro 
ekonomické zajištění provozu. 

Hlavní účetní je při provádění ex ante finanční kontroly oprávněn – aniž by musel vrcholový 
manažer veřejnoprávního subjektu500 vydat speciální instrukci – přijímat od vyšších úředníků 
organizačních jednotek veřejnoprávního subjektu nebo strukturálně podřízených subjektů (v 
působnosti veřejnoprávního subjektu) a od civilních zaměstnanců těchto subjektů písemná a 
ústní vysvětlení k přípravě dokumentů, potřebných pro výkon hospodářské činnosti a kopie 
dokumentů souvisejících s výkonem hospodářské činnosti. V souladu s platnými právními akty 
je hlavní účetní přímo podřízen vrcholovému manažerovi veřejnoprávního subjektu24. 

Parlament schvaluje státní rozpočet Litevské republiky. Veřejnoprávní subjekty schvalují své 
odhady podle programů a svá opatření pro provádění v souladu se schváleným rozpočtem. 
Top manažeři veřejnoprávních subjektů24 nemohou delegovat při rozhodování o delegování 
svých pravomocí svou zodpovědnost za plnění těchto výše uvedených funkcí a výdajů, které 
souvisejí s prováděním těchto rozhodnutí. 

Vnitřní kontrola zajišťuje, že činnosti veřejnoprávního subjektu jsou prováděny v souladu 
s postupem, stanoveným právními předpisy a dalšími právními akty, které jsou v souladu se 
strategickými nebo jinými plány činností, programů a postupů, zaměřených na ochranu 
státního a obecního majetku, stejně jako na závazky vůči třetím osobám, na ochranu proti 
podvodům, zpronevěře, nezákonnému řízení nebo jiným protiprávním činům, a že 
veřejnoprávní subjekt se ve svých aktivitách (činnostech) řídí zásadami řádného finančního 
řízení. V období hospodářské krize, a za účelem ušetřit prostředky, byla věnována větší 
pozornost dodržení souladu prováděných hospodářských operací se zákony, a spolehlivosti 
účetních záznamů. 

Zákon o veřejných zakázkách vymezuje přísné požadavky na uspořádání a provádění 
veřejných zakázek. Současně stanoví odpovědnost vedoucích osob zadavatele, jakož i 
podrobné postupy pro zadávání veřejných zakázek.  

                                                           
498 Též „organizačních útvarů“. 

499  Pracovníkem v pozici „hlavního účetního“ se rozumí osoba „vedoucího strukturální rozpočtové a účetní jednotky“. 
V organizační struktuře veřejné správy se za takovou jednotku na ústřední úrovni považuje např. ministerstvo, a na místní 
úrovni např. obec. 

500 Také „vedoucí veřejnoprávního subjektu“.   
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Jako součást postupů při zadávání veřejných zakázek se provádí centralizované nákupní 
řízení v působnosti ústředního státního nákupního subjektu. Uspořádání postupů při zadávání 
veřejných zakázek je pod dohledem Úřadu pro veřejné zakázky v rámci Ministerstva 
hospodářství Litevské republiky. 

Každý rok vedoucí veřejnoprávního subjektu předloží zprávu o stavu finanční kontroly v tomto 
veřejnoprávním subjektu (roční výkaz), a to včetně podřízených veřejnoprávních subjektů 
nebo subjektů v jeho řídící působnosti. Postup pro předkládání této zprávy je založen na 
principu účetnictví nadřazeného veřejnoprávního subjektu – vyšší veřejnoprávní subjekty 
shrnují údaje o nižších veřejnoprávních subjektech a předkládají souhrnnou zprávu 
vypracovanou na základě zpráv o činnosti těchto subjektů. Tyto zprávy zahrnují základní 
aspekty finanční kontroly. Je tak zajištěna odpovědnost ve veřejném sektoru. Vedoucí 
veřejnoprávního subjektu podepisuje zprávu. Ministerstvo financí vyhodnocuje zprávy o 
finanční kontrole, předložené nejvyšší úrovní veřejnoprávních subjektů a na základě této 
zhodnocení připravuje souhrnnou analýzu těchto zpráv. Na základě získaných údajů je 
zkoumána potřeba či požadavek na zlepšení stávajících právních aktů a jiných dokumentů. 

3.2. Interní audit 

Právní základ: 

  Zákon o vnitřní kontrole a interním auditu (zákon PIFC), schválený v roce 2002. Tento 
předpis definuje základní právní rámec, cíle a postupy pro fungování vnitřní kontroly, 
včetně finanční kontroly a interního auditu ve veřejnoprávním subjektu, stejně jako 
povinnosti jejich vedoucích (v souladu s mezinárodně uznávanými zásadami: COSO, IIA, 
atd.). 

 

  Standardní statut/charta ÚIA, schválený usnesením vlády v roce 2003. Činnost ÚIA se řídí 
statutem / chartou, schváleným (-ou) vedoucím veřejnoprávního subjektu, které jsou 
vytvářeny podle textu šablony – standardního statutu / charty ÚIA, který byl schválen 
vládou. 

 

  Pravidla profesionální etiky interních auditorů (etický kodex), schválená ministrem financí 
Litevské republiky v jeho příkazu z roku 2003. Tento dokument definuje zásady a normy 
profesionálního jednání interních auditorů veřejnoprávního subjektu, které budou 
dodržovat při výkonu svých práv, plnění povinností a funkcí. 

 

  Standardní metodologie / metodika interního auditu, schválená ministrem financí Litevské 
republiky v příkazu z roku 2003. Tento dokument si klade za cíl pomáhat ÚIA v přípravě 
metodiky interního auditu, s ohledem na charakteristiky činností, vykonávaných 
veřejnoprávním subjektem. 

 

  Pokyny interního auditu, schválené Stálou meziresortní komisí pro koordinaci / 
harmonizaci rozvoje systému interního auditu ve veřejném sektoru v roce 2003. Tyto 
pokyny slouží jako další, již komplexní referenční nástroj, který poskytuje interním 
auditorům veřejnoprávních subjektů zásady, koncepty, pojmy a doporučení k jejich 
podpoře při provádění jejich činnosti a při přípravě konkrétních manuálů pro funkci 
interního auditu. 

Podstata funkční nezávislosti interního auditora ve vztahu k vedoucímu veřejnoprávního 
subjektu, ke které Interní auditor vázán, může být vyjasněna takto: 
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3.2.1. Svoboda / volnost při podávání auditorských zpráv a doporučení vrcholovému 
managementu nebo nižším úrovním 

Základní aspekty / hlediska a stav funkční nezávislosti interního auditu v Litvě jsou 
začleněny do platného zákona PIFC a do sekundární a terciární legislativy. Funkční 
nezávislost interního auditora se vztahuje ke stavu bez zasahování do určování 
rozsahu interního auditu, provádění auditu a sdělování výsledků. Také ÚIA nesmějí být 
zapojeny do výkonu jakékoliv manažerské funkce v rámci veřejnoprávního subjektu. 
Zprávy ÚIA jsou předkládány přímo vedoucímu veřejnoprávního subjektu, což 
znamená, že ÚIA a jejich činnost je organizována bez zbytečného vlivu a kontroly 
vrcholového vedení. 

Navíc vedoucí ÚIA je – v případě neshody a konfliktů – oprávněn diskutovat vzniklou 
situaci s Ministerstvem financí (Centrální harmonizační jednotka –  CHJ). CHJ hodnotí, 
jak jsou výše zmíněné aspekty / hlediska a funkce v během přezkumů kvality a 
hodnocení ÚIA, konzultací a dalších zdrojů informací uplatňovány. CHJ rovněž sleduje 
jmenování a odvolání vedoucích ÚIA: zástupce CHJ se zúčastní jako člen komise pro 
výběr kandidátů na pozici vedoucího ÚIA. Vedoucí veřejnoprávního subjektu, kterým 
byl zamítnut návrh vedoucího ÚIA, informuje Ministerstvo financí o propuštění, s 
uvedením důvodů, a to ve všech případech s výjimkou těch, kdy vedoucí ÚIA odešel z 
vlastní iniciativy nebo na svoji žádost (zákon o PIFC). 

ÚIA podává v průběhu roku výroční zprávy o své činnosti vedoucímu veřejného 
subjektu a Ministerstvu financí, které týkají různých aspektů výkonnosti, včetně 
podrobností o všech významných zjištění auditu, a včetně podmínek, stanovených ve 
zprávách z předchozích let. 

3.2.2. Použití statutu / charty auditu, které bude dohodnuto mezi vedoucím (vedením) 
veřejnoprávního subjektu a funkcí interního auditu 

Zákon o PIFC stanoví, že činnost ÚIA se řídí podle statutu / charty interního auditu, 
schváleného vedoucím veřejnoprávního subjektu. Tyto statuty /charty jsou vytvářeny v 
návaznosti na šablonu – standardní statut /chartu interního auditu, schválené vládou. 
Cíle, úkoly, funkce, práva a jiné organizační aspekty ÚIA jsou definovány ve výše 
uvedeném dokumentu. Interní auditor také musí podepsat jeho popis práce (který se 
obvykle odkazuje na Listinu – statut / chartu ÚIA) poté, co je zaměstnán jako úředník 
veřejné správy. Interní auditor nesmí být zapojeny do plnění kterékoliv manažerské 
funkce v organizaci (zákon o PIFC). Nezávislost vedoucího ÚIA je klíčovou otázkou pro 
poskytování efektivní služby pro veřejnou správu. 

Někdy se stane, že interní auditoři jsou zapojeni v do operativních – každodenních 
úkolů veřejnoprávního subjektu. Např. interní auditor se účastní činnosti různých komisí 
jako člen (který neplní funkci pozorovatele), např. na vypracování auditní stopy v rámci 
tohoto subjektu, nebo na vytváření protikorupčních programů, apod.  CHJ sleduje 
takové situace a sdělí tyto informace /skutečnosti vedoucímu veřejnoprávního subjektu 
(písemně nebo během přezkumů kvality či hodnocení činnosti ÚIA) v zájmu zachování 
funkční nezávislosti interního auditora. Vedoucí ÚIA může také informovat CHJ o 
takových případech a takové případy prezentovat ve výroční zprávě o činnosti ÚIA. 

Interní auditor je vázán pravidly profesní etiky a musí odmítnout provést interní audit 
prostřednictvím oznámení vedoucímu IAU a vedoucímu veřejnoprávního subjektu o 
takových případech, kdy výkon interního auditu ve veřejnoprávním subjektu může vést 
ke střetu veřejných a soukromých zájmů (zákon o PIFC). 
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3.2.3. Trénink 

Po roce 2009 školicí středisko Ministerstva financí i nadále organizuje školení pro 
interní auditory a dalšími aktéry systému PIFC. Převážná část vzdělávacích programů 
byla vytvořena v letech 2000-01. Jelikož systém vzdělávání zastaral, bylo ho třeba 
reformovat. Vzdělávací programy musely být revidovány a aktualizovány v souladu s 
nejmodernějšími standardy EU. Ministerstvo financí (CHJ) jako koordinátor vzdělávání 
interních auditorů, je spolupracoval s Výcvikovým střediskem na projektu "Posílení 
administrativních kapacit státních úředníků v oblasti finanční kontroly a interního auditu" 
(v rámci programu Transition Facility EU).  

Od roku 2010 existuje nový program pro certifikační řízení pro interní auditory 
veřejného sektoru. Tento vzdělávací program se skládá ze šesti vzdělávacích modulů, 
z nichž každý trvá 40 až 60 výcvikových (akademických) hodin. Uvedený balík školení a 
tréninky jsou profesionálně organizovány se zaměřením na pochopení pojmů a 
pravidel, jimiž se řídí obecně interní audit, a dále interní audit veřejných institucí; interní 
audit podle odvětví a interní audit zaměřený na administrativní kapacity, strategické 
plánování, audity pomoci EU a psychologické aspekty. Moduly jsou dány univerzitními 
profesory a odborníky v oblasti interního / externího auditu. 

Každý modul končí s tematicky zaměřenou zkouškou z příslušného modulu. Po 
úspěšném dokončení požadovaného vzdělávacího programu jsou udělovány interním 
auditorům veřejného sektoru certifikáty / osvědčení. Zákon o PIFC podporuje interní 
auditory, aby neustále aktualizovali své znalosti, dovednosti a další profesionální kvality 
a kapacity. V současné době je certifikace interních auditorů ve veřejném sektoru 
dobrovolná. Certifikát dokládá kvalitu interního auditora. Existují i jiné typy školení ve 
veřejném sektoru, které jsou často poskytované místními a zahraničními odborníky a 
Ministerstvem financí, a to v určité oblasti interního auditu (např. auditů zaměřených na 
veřejné zakázky, audity informačních systémů apod.) v jednodenních nebo 
dvoudenních seminářích.  
 

Vedoucí ÚIA jsou organizačně odděleny, tzn. bez zbytečného vlivu a kontroly ze strany 
vrcholového vedení, a to především se zřetelem na předkládání zpráv přímo 
vedoucímu veřejnoprávního subjektu (zákon o PIFC). 
 

Podle stávajícího právního rámce, každá veřejnoprávní subjekt přebírá zodpovědnost 
za sestavování a provádění některých rozpočtových programů v mezích schválených 
prostředků, odhad výdajů a efektivní využívání schválených prostředků. Hlavní funkcí 
interního auditu je poskytnout doporučení vedoucímu veřejnoprávního subjektu za 
účelem zlepšení činnosti a fungování vnitřního řídícího a kontrolního systému 
veřejnoprávního subjektu. Při plnění této funkce musí interní auditor posoudit 
strategické a další akční plány, realizaci programů veřejnoprávního subjektu a 
hospodárné, efektivní a účelné využívání státního, případně obecního majetku. Interní 
auditor může v návaznosti na cíle interního auditu provádět audity finanční, výkonnosti, 
souladu, systémů (zvláště informačních systémů), případně kombinace těchto 
auditorských techniky. 

 

Zadání poradenství je vymezeno v zákoně o PIFC: interní audit poskytuje nezávislé, 
objektivní posouzení (vyhodnocení a konzultace), jejichž cílem je zlepšit výkonnost 
veřejné právnické osoby.  
Poradenská činnost je v podstatě zaměřena na pracích interního auditu, již interním 
auditorem provedených, které jsou založeny na zjištěních a poskytnutých 
doporučeních. 
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Zákon o PIFC uvádí, že vedoucí veřejnoprávního subjektu zajistí, aby vedoucí 
auditovaného subjektu provedl rozhodnutí o přijetí doporučení ÚIA, poskytnutých ve 
zprávě z auditu. V případě neshody s poskytnutým doporučením musí vedoucí 
auditovaného subjektu501 podat vedoucímu veřejnoprávního subjektu a ÚIA písemné 
vysvětlení s odůvodněním 502  jeho nesouhlasu. Vedoucí veřejnoprávního subjektu 
přijme konečné rozhodnutí o realizaci doporučení. Současně zajistí, aby doporučení, 
předložené ÚIA, byly realizovány v určitém časovém horizontu. 

Standardní metodika auditu, schválená ministrem financí, stanoví, že v případech, kdy 
míra nebezpečí výskytu chyb a nedostatků, zjištěných při interním auditu, které mohou 
mít nepříznivý dopad na činnosti auditovaného subjektu, ÚIA oznámí tuto skutečnost 
vedoucímu veřejnoprávního subjektu, a to především v případech, kdy vedoucí 
auditovaného subjektu nebere v úvahu503 doporučení, předložená interním auditorem a 
neodstraňuje zjištěné nedostatky. Vedoucí ÚIA je také oprávněn obrátit se na CHJ 
ohledně jeho obav, že nedostatky nejsou dostatečně řešeny / odstraňovány. Pokud 
jsou v průběhu interního auditu odhaleny náznaky podvodu a nesprávností, musí 
vedoucí ÚIA předat bez zbytečného odkladu všechny takové případy orgánům činným 
v trestním řízení v souladu s postupem, stanoveným zákony a dalšími regulačními 
předpisy. 

3.2.4. Vztahy interního auditu s externím auditem 

Spolupráce mezi Národní auditorským úřadem (NAÚ) a interních auditorů je založena 
na stávajících právních předpisech: 

  interní auditoři musí předložit NAÚ roční plány interního auditu a výroční zprávy o 
činnosti ÚIA (zákon o PIFC); 

 

  činnosti ÚIA musí být koordinovány a výměna informací s jinými auditory, 
provádějící auditorskou činnost ve veřejnoprávních subjektech, aby se zabránilo 
duplicitě příslušných funkcí nebo prací, (zákon o PIFC); 

 

  NAÚ spolupracuje s dalšími auditorskými institucemi (společnostmi), podniky a ÚIA 
(zákon o NAÚ); 

 

  externí auditor může využít výsledky práce interního auditora za účelem snížení 
rozsahu jeho auditorských postupů (Požadavky na vnitrostátní audit). 

Vzhledem ke společnému zájmu na řádně fungujícím systému PIFC a na zlepšování 
řízení veřejného sektoru, NAÚ a interní auditoři se vzájemně musí podporovat 
následujícím způsobem: 

  sdílení odborných zkušeností auditu;  
 

  zvyšování rozsahu pro používání práce toho druhého ze strany jak interních, tak i ze 
strany externích auditorů; 

 

  zlepšování metodiky auditu;  
 

  rozvíjení zabezpečování kvality auditu. 

                                                           
501 Též „instituce“. 

502 Též „s uvedením důvodů“. 

503 Též „na zřetel“. 
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Je třeba zmínit i úzkou spolupráci mezi NAÚ a CHJ, která se koná v rámci rozvoje 
formátu školení interního auditu. CHJ koordinuje proces školení pro interní auditory a 
dalšími aktéry v systému PIFC. Zástupci NAÚ jsou často zváni jako lektoři na 
přednášky za účelem podělit se o své praktické zkušenosti s konkrétními otázkami 
odborné přípravy (tj. audity informačních systémů, audity veřejných zakázek, apod.). 

Zástupci NAÚ, CHJ a služby interního auditu ve veřejném sektoru jsou často přizváni k 
účasti na společných setkáních, organizovaných výborem pro audit parlamentu s 
cílem zdůraznit potřebu řešení naléhavých otázek a předat své názory k jejich řešení z 
pohledu interních a externích auditorů. 

3.2.5. Rady pro audit nebo výbory pro audit 

V roce 2001, na počátku procesu rozvoje interního auditu v Litvě, byla zřízena na 
základě vlády Meziresortní komise pro koordinaci rozvoje systému interního auditu ve 
veřejném sektoru (MKHIA). Hlavním úkolem MKHIA bylo sledovat a koordinovat vývoj 
systému interního auditu ve veřejném sektoru. MKHIA plní též další funkce, například 
hodnotit, komentovat, vydávat stanoviska a vydávat doporučení státním institucím ke 
zřízení ÚIA, k rozvíjení metodiky a interních auditorských postupů pro zpracovávání a 
předkládání doporučení interního auditu a výročních zpráv Ministerstvu financí, 
zřizování a zavádění ÚIA ve veřejnoprávních subjektech. Po uplynutí období osmi let 
fungování MKHIA v roce 2009 v návaznosti na změny vládního návrhu zákona ukončila 
svou činnost. Alternativy / Náhrady budou v případě potřeby do budoucna zvažovány.   

Parlamentní výbor pro audit se obecně zabývá problematikou, která se týká Národního 
auditorského úřadu. Avšak rovněž také projednává a zaujímá stanovisko k výroční 
zprávě o fungování systému interního auditu ve veřejném sektoru, připravené CHJ. 
Tento výbor pro audit projednává návrhy zákonů, připravuje k tomu závěry a zkoumá 
problematiku účetnictví, účetní závěrky a další zprávy z externích a interních auditů. 

3.3. Koordinace veřejné vnitřní kontroly 

K zabezpečení podpory prostřednictvím harmonizace systému PIFC v Litevské republice byla 
zavedena funkce CHJ do útvaru Metodiky finanční kontroly (dnes se nazývá Útvar interního 
auditu a metodiky finanční kontroly) ministerstva financí.  Tento útvar by zřízen dne 1. října 
2001, je odpovědný kancléři a příslušným náměstkům ministra, pokud jde o ministerstvo 
financí, a má následující strukturu: 

  Interní audit a Metodika finanční kontroly a divize Monitorování (kombinace dvou 
samostatných divizí z roku 2009 – Divize Metodiky finanční kontroly a divize Metodiky 
interního auditu a monitorování), dále jen "rozdělení"; 

 

  Divize analýz /rozborů interního auditu. 

A plní následující hlavní funkce: 

  vývoj právních předpisů a metodických pokynů pro finanční kontrolu a interní audit; 
 

  přezkumy zajištění kvality činnosti ÚIA (ověřování na místě); 
 

  analýzy fungování systémů interního auditu a finanční kontroly, analýzy výročních zpráv; 
 

  Každoroční podávání zpráv vládě a parlamentu o fungování systému interního auditu ve 
veřejném sektoru;  

 

  koordinace odborné přípravy v oblasti interního auditu a finanční kontroly;  
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  zvláštní úkoly, týkající se koordinace auditu pro fondy EU (programové období 2004-06). 

Divize provádí přezkumy zajištění kvality prostřednictvím ověřování aktivit útvarů interního 
auditu na místě podle stanovených požadavků, jak je stanoveno v zákoně o PIFC a v jiných 
právních předpisech, upravujících interní audit. Přitom analyzuje funkce ÚIA ve veřejném 
sektoru. Přezkumy zajištění kvality se provádějí v souladu s ročními plány přezkumu ÚIA, 
zpracovanými vedoucím divize, nebo podle potřeby. 

Divize se zabývá činností ÚIA v rámci přezkoumání zabezpečování kvality, stejně jako 
organizací aktivit ÚIA, vývojem a uskutečňováním plánů ÚIA, postupy a dokumentací interního 
auditu, jeho návazných činností, řízením lidských zdrojů a dalšími otázkami, které se týkají 
fungování a kvality činností ÚIA. Divize po skončení přezkoumání výkonnosti činnosti ÚIA 
vydává zprávu. Tato je určena vedoucímu veřejnoprávního subjektu, který je oprávněn 
zaujmout stanovisko ke zjištěním a doporučením a přijímat vhodná rozhodnutí, která se týkají 
dalšího rozvoje ÚIA. Současně je zpráva o přezkoumání zabezpečení kvality činnosti ÚIA 
rovněž k dispozici vedoucímu přezkoumávaného ÚIA, který je zodpovědný za provedení 
poskytnutých doporučení. 

Každoročně do 1. července  CHJ na ministerstvu financí připravuje výroční zprávy o 
fungování systému interního auditu ve veřejném sektoru a předkládá je vládě a 
parlamentnímu výboru pro audit (zákon o PIFC). Tato výroční zpráva je zpracována na 
základě informací získaných od ÚIA (každoročně do 1. Března vedoucí ÚIA připraví výroční 
zprávu o činnosti ÚIA, včetně informací o fungování vnitřního řídícího a kontrolního systému 
veřejnoprávního subjektu a předloží ji ministerstvu financí). 

Výroční zpráva o fungování systému interního auditu také pokrývá hlavní problémy související 
s činností CHJ a informace shromážděné během přezkumu zabezpečení kvality činností ÚIA-
ů. Výroční zpráva informuje ministerstva a další orgány o plánech a doporučeních CHJ, a to 
pokud jde o jakákoliv nová opatření k dalšímu zlepšení. V konečném důsledku je výroční 
zpráva o fungování systému interního auditu analyzována vládou a v parlamentním výboru 
pro audit, kde mohou být přijata příslušná rozhodnutí o dalším rozvoji systému interního auditu 
ve veřejném sektoru. 

Také vedoucí veřejnoprávního subjektu každoročně podává na ministerstvo financí zprávu o 
stavu finanční kontroly ve veřejnoprávním subjektu, a to včetně podřízených institucí. 
Ministerstvo financí vydalo šablony / standardní formuláře pro shromážděných informací. 
Výroční zprávy jsou stručné a zaměřují se na nedostatky systému tak, aby vedoucí 
veřejnoprávních subjektů mohli sami posoudit stav přiměřenosti a účinnosti hlavních 
kontrolních mechanismů a využít je ve svůj prospěch. Výroční zprávy jsou používány pro 
srovnávání pokroku dosahovaného v průběhu let. 

4. Finanční inspekce 

Neexistuje žádná služba finanční inspekce. Ale existuje Služba pro šetření504 finanční kriminality 
(SŠFK) je instituce k vymáhání práva505, která je odpovědná ministerstvu vnitra. Jejím cílem je 
odhalovat a vyšetřovat trestné činy, jiné právní přestupky proti finančnímu systému a souvisejícím 
trestným činům. 

                                                           

504 Též „investigativa“ či „investigace“.  

505 Rozuměj „orgán činný v trestním řízení“. 
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Při plnění svých úkolů v souladu s příslušnými právními předpisy Služba pro šetření finanční 
kriminality (SŠFK) popisuje a zkoumá aktivity / činnosti, týkající se klamavého a nedbalého vedení 
účetnictví ze strany daňových poplatníků, předkládání vědomě nepravdivých údajů o daních, 
státních dávkách a jiných platbách odpovědnými institucemi a agenturami, a únikům na vrub daňové 
povinnosti, státních dávek, státního sociálního pojištění a dalších plateb, a také popisuje a zkoumá 
činnosti, které souvisejí s legalizací peněz nebo majetku, pocházejícího z trestné činnosti a dalších 
porušení práva týkajících se finančního systému. 

Služba pro šetření finanční kriminality (SŠFK) vykonává operativní / provozní činností, vyšetřování a 
předběžného šetření hospodářských a finančních aktivit, a také kontroluje a spolupracuje s orgány 
činnými v trestním řízení a dalšími orgány a agenturami Litevské republiky, dalších zemí a 
mezinárodních organizací o otázkách spadajících do její působnosti a plní další funkce stanovené 
zákonem. 

Služba pro šetření finanční kriminality (SŠFK) je hlavní institucí odpovědnou za koordinaci aktivit 
proti praní špinavých peněz a má status / postavení finančního zpravodajského útvaru Litvy. Působí 
také jako partner Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) a plní roli služby – kontaktního 
bodu sítě boje proti podvodům (AFCOS) v Litvě. 

5. Probíhající a budoucí reformy 

Reformy, které probíhají nebo jsou plánované, pokud jde o následující otázky: 

  změny a rozvoj stávajících právních aktů pro zpracování otázek, jako je hodnocení vnitřní 
kontroly, kvality interního auditu a funkce interního auditu v obcích; 

 

  pokračování přípravy a procesu certifikace pro interní auditory ve veřejném sektoru; certifikační 
proces pro interní auditory bude dále rozpracováván; zavedené skupiny pro dohled, přezkoumání 
a spolupráci s odborníky (také z jiných pracovních skupin) budou rozšiřovat své aktivity; 

 

  přezkum zabezpečení kvality činnosti ÚIA ve veřejném sektoru; s odkazem na rozvíjené metodiky 
a roční plány se zvýší počet kontrol na místě, jejichž předmětem je zabezpečení a zvyšování 
kvality ÚIA; 

 

  nová dohoda o spolupráci mezi Národním auditorským úřadem, ministerstvem financí, Svazem 
kontrolorů obcí, sdružením interních auditorů a litevské Komory auditorů byla podepsána dne 30. 
prosince 2010; podle této dohody se výbor a nově zřízené pracovní skupiny se zaměří na změnu 
a rozvoj stávajících nebo nových metodik, otázky zabezpečení kvality auditu, sdílení zkušeností, 
atd. 
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LOTYŠSKO  

Systém vnitřní kontroly – PIC506, 507    

 10.Stručná historie systému vnitřní kontroly ve veřejném sektoru (PIC) 

V Lotyšsku je státní rozpočet plánován na období na jeden rok. Na základě zákona o rozpočtu a 
schváleného parlamentem 508 , připraveného Ministerstvem financí je rozpočet distribuován. 
Konkrétní plány na programy a subjekty se připravují v součinnosti s těmito subjekty v souladu se 
zákonem rozpočtu. Pro platby z prostředků ze státního rozpočtu, subjekty připraví platební příkazy 
a zasílají je elektronicky do státní pokladny k uskutečnění převodu finančních prostředků. Ke 
komunikaci se státní pokladnou se používá speciální elektronický nástroj e-Kase. Tyto platby jsou 
ve státní pokladně automaticky ovládány jak vůči přidělenému rozpočtu, tak i vůči finančnímu 
plánu. Platby v e-Kase jsou předmětem automatické ovládání, díky níž jsou platby ve srovnání vůči 
rozpočtu přiděleného a finančního plánu. Lotyšsko přijalo účetnictví na hotovostním základě509 pro 
prostředky státního rozpočtu. V současné době se připravuje přechod finančního plánování na 
účetnictví na akruální bázi510. 

Účetní systém je decentralizovaný, avšak v současné době se centralizuje na úrovni úřadu5. 
Postupy pro přípravu, schvalování a provádění národních a místních rozpočtů a povinností 
souvisejících s rozpočtem se řídí zákonem o státním rozpočtu a finančním řízení (dále jen „LBFV“), 
podle kterého finanční řízení odkazuje na prostředky vnitrostátního a místního rozpočtu, jakož i na 
finanční operace podnikatelským subjektům a organizacím v případech, kdy jsou tyto přidělovány 
vnitrostátní nebo místní rozpočtové prostředky, nebo jejich kapitálové podíly obsahují vnitrostátní 
nebo místní rozpočtové investice, anebo pokud tak zákon nebo vládní regulační předpisy 
specifikují. 

K posílení kontroly nad národními rozpočtovými prostředky byla přijata následující významná 
opatření. 

  Kalkulace (výpočty) příjmů a výdajů jsou sestaveny tak, aby umožnily plánování finančních 
prostředků v rámci schváleného rozpočtu, analýzu příjmů a výdajů napříč finančních ukazatelů 
v rámci programů a podprogramů a sledování jejich dodržování ve vztahu ke schváleným 
plánům financování (vládní instrukce č. 2 ze dne 20. ledna 2011, týkající postupu pro roční 
přípravu a schvalování současných propočtů v rámci národních rozpočtových programů, 
podprogramů a opatření v národních rozpočtových orgánech). 

 

  Příprava a schvalování finančních plánů (příjmové a výdajové plány orgánů provádějících 
rozpočet, připravené v souladu se zákonem o ročním státním rozpočtu, sestavené v měsíčních 
rámcích) se používají ke kontrole plnění rozpočtu v souladu s prostředky přidělenými ze 
státního rozpočtu a příjmy, resp. výnosy (Vládní nařízení č. 1220 ze dne 28. prosince 2010 o 
postupu při zadávání a provádění rozpočtových úkolů). 

 

                                                           
506 Příspěvek Ministerstva financí ze dne 11 března 2011. 

507 Public Internal Control. 

508 Lotyšsky „Saeima“. 

509 Anglicky „cash-based accouting“. 

510 Anglicky „accrual-based accouting“. 
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  Otevření účtů státní pokladny pro získání prostředků státního rozpočtu a provádění plateb. 
Vnitrostátní rozpočtové orgány otevřou hlavní národní rozpočtové účty a účelové národní 
rozpočtové účty pouze ve státní pokladně. Za účelem získání prostředků státního rozpočtu a 
provádění plateb z těchto fondů, si subjekty, financované ze státního rozpočtu, s výjimkou 
vnitrostátních rozpočtových orgánů a místních orgánů, otevřou provozní účty, které mají pouze 
u státní pokladny. Za účelem získání prostředků státního rozpočtu a provádění plateb v rámci 
investičních projektů a jednotlivých opatření, financovaných z těchto prostředků si místní 
orgány, a jim podřízené subjekty, otevřou operační účty u státní pokladny. Orgány, které nejsou 
financovány ze státního rozpočtu, si otevřou účty u státní pokladny pouze v souladu ze zákona 
o státním rozpočtu a finančním řízení – § 27 odst. 1 LBFV). 

 

  Účetnictví podle národního rozpočtu je vedeno státní pokladnou podle zákona o státním 
rozpočtu a finančním řízení – § 29 odst. 1 LBFV, zatímco ministerstva a ústřední orgány veřejné 
správy jsou odpovědné za předložení účetní závěrky a finančních informací, týkajících se 
podniků podřízených těmto orgánům státní pokladně, jak stanoví vláda (kabinet ministrů). Tyto 
zmíněné finanční výkazy musí být také předloženy nejvyšší auditní instituci státu podle zákona 
o státním rozpočtu a finančním řízení – § 30 odst. 4 LBFV, zatímco státní pokladna je 
zodpovědná za finanční řízení v souladu s ustanoveními tohoto zákona – § 46 odst. 3 LBFV. 

 

  Zákon o státním rozpočtu a finančním řízení – LBFV konkretizuje zodpovědnost ministra financí 
za přípravu návrhu zákonů6 o ročním státním rozpočtu, komentáře, střednědobý 
makroekonomický vývoj a rámec fiskální politiky, přiložený v souladu se uzavřené se zákonem 
o státním rozpočtu a finančním řízení – § 16 LBFV, stejně tak za organizování a řízení plnění 
rozpočtu a sledování fungování státní pokladny v souladu se zákonem o státním rozpočtu a 
finančním řízení – § 46 odst. 2 LBFV. § 46 odst. 1 tohoto zákona stanoví odpovědnost 
vedoucích v čele orgánů veřejné správy, financovaných ze státního rozpočtu, subjektům, které 
nejsou financovány ze státního rozpočtu, místním orgánům a kapitálovým společnostem (které 
jsou příjemci dotací od státních a místních orgánů na investice, nebo v nichž mají tyto orgány 
majetkovou účast – tj. podílí se na jejich základním kapitálu), aby dodržovaly kontrolní postupy 
a požadavky zákona o státním rozpočtu a finančním řízení – LBFV, a stejně tak efektivní a 
ekonomické nakládání a využití rozpočtových prostředků pro zamýšlené účely. 

 

  Kromě toho byl v Lotyšsku představen v roce 2008 nový systém pro střednědobé plánování 
rozpočtu. Tento systém je realizován na základě konceptu zavedení strategického plánování a 
plánování v polovině rozpočtového období ve veřejné správě v souladu s usnesením vlády č. 
703 ze dne 14. Září 2006.  

 
V souladu se systémem rozpočtového plánování je zákon o státním rozpočtu připraven na dobu 
jednoho roku s určením maximálně přípustných výdajů v následujících dvou letech. Dne 3. října 
2009 vláda přijala nařízení č. 1127, týkající přípravy a předložení rozpočtových požadavků, které 
stanoví základní zásady pro přípravu žádostí v polovině rozpočtového období v ministerstvech a 
jiných ústředních orgánech veřejné správy v souladu s maximálně přípustnými výdaji ze státního 
rozpočtu, které jsou uvedeny v průběžném makroekonomickém vývoji a rámci fiskální politiky. Tyto 
žádosti jsou předkládány ministerstvu financí. 

Externí audit 

Účetní závěrky ve všech ministerstvech / útvarech, stejně jako účetní závěrky ve všech orgánech 
veřejné správy / administracích (připravené podle státní pokladny a pro ni) jsou auditovány na roční 
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bázi Nejvyšší auditorskou institucí státu, která také vydává stanovisko 511  v souladu s 
mezinárodními auditorskými standardy. 

Nejvyšší auditorská instituce státu je nezávislým kolegiálním auditorským orgánem, jehož provoz 
se řídí pouze zákonem. Zákon o státním auditu stanoví následující povinnosti Nejvyšší auditorské 
instituce státu: 

  předkládá parlamentu svá výročního stanoviska ke zprávě ministra financí o plnění státního 
rozpočtu a o finanční situaci místních rozpočtů v ekonomickém roce; 

 

  vydává roční stanoviska, pokud jde o správnost ročních závěrek ministerstev a jiných 
ústředních orgánů veřejné správy; 

 

  provádění auditů legitimity 512  a výkonu513  v souladu s plánem auditu, schváleným Nejvyšší 
auditorskou institucí státu.  

Informace o výsledcích auditů, provedených Nejvyšší auditorskou institucí státu, jsou touto institucí 
poskytovány parlamentu a vládě514, odhalené porušení zákona, zjištěné v průběhu auditů, jsou 
hlášeny donucovacích orgánů515. V souladu s § 2 odst. 1 a 2 odst. 1 a 2 zákona o státním auditu 
Nejvyšší auditorská instituce státu prostřednictvím auditu souladu516 a auditů výkonů517 kontroluje 
příjmy a výdaje v rámci správy rozpočtových prostředků orgány ústřední a místní veřejné správy a 
jinými odvozenými veřejnými subjekty, jakož i používání finančních prostředků z Evropské unie a 
dalších mezinárodních organizací a orgánů, které jsou zahrnuty do státního rozpočtu nebo 
místních rozpočtů. Cílem Nejvyšší auditorské instituce státu je, aby se ujistil, že využívání 
finančních prostředků ve veřejné správě je legitimní518, řádné, tj. hospodárné, efektivní a účinné, 
jakož i poskytnout doporučení k nápravě odhalených nesprávností. 

Nejvyšší auditorská instituce státu a ministerstvo financí musí neustále udržovat kontakt za účelem 
výměny informací. Tato instituce poskytuje Ministerstvo financí kopie všech zpráv, jakož i zvláštní 
zprávy s informacemi, které se týkají její činnosti, zatímco Ministerstvo financí poskytuje informace 
Nejvyšší auditorské instituci státu, pokud jde o vnitřní kontrolní činnosti a hodnocení vnitřního 
kontrolního systému. Kromě toho se ministerstvo zúčastní zasedání komisí parlamentu, během 
nichž Nejvyšší auditorská instituce státu prezentuje své zprávy. 

 

Nejvyšší auditorská instituce státu provádí roční audit na ministerstvu financí a finančních úřadech 
státu, na základě roční zprávy ministra financí o plnění státního rozpočtu a příjmů místních 
rozpočtů. Cílem tohoto auditu je poskytnout ujištění, že stávající systém spravování příjmů 
umožňuje dostatečnou prezentaci vybraných daní ve výroční zprávě. Audit zahrnuje kontrolu 
hlavních procesů správy daní, postihující evidenci519 a kontrolu plateb a daňových poplatníků, 
jakož i výběr vnitrostátních daní, cel a jiných povinných plateb520 v Lotyšsku. 

                                                           
511 Též „výrok“. 

512 Též „souladu“ nebo „dodržení“. 

513 Též “výkonnosti“. 

514 Též „kabinetu ministrů“ 

515 Rozuměj „orgánům činným v trestním řízení nebo jiným příslušným orgánům“. 

516 Též „finančního dodržení“. 

517 Též „výkonnosti“. 

518 Též „oprávněné“ nebo „ v souladu s právními předpisy“. 

519 Též „záznamy“. 

520 Též „poplatků“. 
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Zahájení kontroly: Nejvyšší auditorská instituce státu je nezávislý orgán, to znamená, že 
samostatně a nezávisle rozhoduje, pokud jde o jeho plány auditů a neplánované audity. Analýza 
rizik a plánování provozní činnosti v Nejvyšší auditorské instituci státu jsou založeny na všech jí 
dostupných informací, včetně informací veřejně dostupných informací, formulářů žádostí podaných 
jednotlivci, atd. 

Nejvyšší auditorská instituce státu provádí pouze ex post kontroly: podle § 25 odst. 1 zákona o 
státním rozpočtu a finančním řízení – LBFV Nejvyšší auditorská instituce státu ve spolupráci 
s finančními úřady státu521 zajišťuje, aby všechny příjmy byly přijímány do státního rozpočtu včas a 
správným způsobem, a současně zajišťuje, že výdaje státního rozpočtu jsou v souladu s platnými 
právními předpisy. Nejvyšší auditorská instituce státu pořádá každoroční setkání s interními 
auditory za účelem výměny a sdílení informací, týkajících se zjištění auditu a plánů, přičemž obě 
zúčastněné strany diskutují o aktuálních otázkách. 

Při zahájení auditu v těle, Státní kontrolní úřad pořádá setkání se útvar interního auditu a využívá 
zprávy interních auditorů a další informace ve své práci. 

Nejvyšší auditorská instituce státu odešle informační zprávu o svých auditech i ministru financí s 
cílem zajistit výměnu informací mezi touto státní institucí, kontrolní autoritou a Ministerstvem 
financí.  

 
Boj proti podvodům a nesprávnostem  

Lotyšsko zřídilo řadu orgánů, odpovědných za boj proti podvodům a šetření, jako je úřad boje proti 
korupci, finanční policie, hospodářská policie a Státní služba kriminálních deliktů v oblasti daní a 
cel. Případy zjištěných nesprávností522 u fondů Evropské unie, jsou koordinovány radou služby pro 
boj proti podvodům v síti AFCOS523 prostřednictvím pravidelných schůzek. Předseda rady AFCOS 
je státní tajemník ministerstva financí, a mezi členy rady této služby jsou vedoucí zaměstnanci 
orgánů, které spravují finanční prostředky Evropské unie a z výše uvedených i orgány, provádějící 
šetření zjištěných nesprávností, jakož i ministerstvo spravedlnosti. Rada AFCOS udržuje kontakt a 
vyměňuje si informace s útvary úřadu OLAF. 

Ministerstvo financí jako řídící orgán v rámci strukturálních fondů Evropské unie a Ministerstvo 
zemědělství jako řídící orgán v rámci zemědělského a rybářského fondu, jsou odpovědné za 
každodenní operace v souvislosti s přípravou a podáváním zpráv o zjištěných nesprávnostech. 

3. Koncepce veřejné vnitřní kontroly524 

Podle lotyšského práva jsou vedoucí zaměstnanci v čele výkonného vedení, zodpovědní za 
organizaci zajišťování funkcí orgánů veřejné správy a řízení správních 525  činností, aby byla 
zajištěna kontinuita, výkonnost a legitimita 526 . Vedoucí instituce je odpovědný za zavedení 
monitorování a za zlepšování fungování vnitřního kontrolního systému. Tito vedoucí orgánů mají 
též následující povinnosti: 

  řízení finančních, lidských a jiných zdrojů v orgánu; 
 

                                                           
521 Též „státní finanční služba“. 

522 Též „nesrovnalosti“. 

523 Anglicky „Anti-Fraud Coordination Service“. 

524 Také „vnitřní kontrolní systém“. 

525
 Též „administrativních“. 

526 Též „soulad“. 
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  určení zodpovědnosti správních úředníků a zaměstnanců orgánu; 
 

  jmenování a propouštění úředníků a zaměstnanců; 
 

  zajištění přípravy ročního provozního plánu a žádosti o schválený rozpočet orgánu; 
 

  určení postupů pro předběžnou a následnou kontrolu správních usnesení. 

Vedoucí orgánu je vedoucí zaměstnanec, který je státní úředník nebo zaměstnanec orgánu, který 
je jmenován nebo zaměstnán na základě odborných kritérií. 

3.1. Interní audit 

Právním základem interního auditu je zákon o interním auditu, kterým se stanoví zřízení, provoz a 
koordinaci systému interního auditu, zodpovědnosti úředníků, zodpovědných za zřízení útvarů 
interního auditu, úkoly útvarů interního auditu, principy nezávislosti interního auditní jednotky a 
zodpovědnosti interního auditora, včetně zásad etiky. Interní audit v Lotyšsku je nezávislá a 
objektivní činnost interního auditora, vedoucí k prohlášení527, nebo zajišťující konzultaci interního 
auditora, tj. činnosti, jejichž cílem je zlepšení fungování vnitřního kontrolního systému ministerstva 
nebo orgánu528. 

Útvar interního auditu je nezávislý na ostatních organizačních jednotkách orgánu / úřadu při 
plánování své činnosti, provádění interního auditu a podávání zpráv o výsledcích své činnosti. 
Interní auditor není zapojen do přímého výkonu funkcí ministerstva nebo orgánu, v realizaci 
programů a projektů, zcela nebo částečně financovaných Evropskou unií nebo do provádění 
zahraniční finanční pomoci, v rámci přípravy konkrétních projektů a programů, nebo ve zřízení 
vnitřního kontrolního systému. Interní auditor může být zapojen do provádění těchto funkcí ve 
funkci poradce. 

Regulační předpisy o útvaru interního auditu schvaluje vedoucí orgánu / úřadu. Tyto regulační 
předpisy o útvaru interního auditu vymezují a upravují postavení, cíle, funkce, úkoly, podstatu 
poradenství, rozsah činností, strukturu a práva a povinnosti útvaru interního auditu. Útvar interního 
auditu předkládá zprávy o interním auditu vedoucímu orgánu/úřadu. Kromě toho, vedoucí orgánu / 
úřadu určuje úředníky, na které se obsah zpráv o interním auditu vztahuje, a jejichž výsledky ve 
formě opatření k odstranění nedostatků mají zajistit. Vedoucí útvaru interního auditu musí zajistit, 
aby se s obsahem zpráv z interního auditu seznámili odpovědní úředníci. 

Vedoucí útvaru 529  interního auditu je zodpovědný za přípravu přezkumu fungování jednotky 
interního auditu za předchozí kalendářní rok, a tento přezkum předkládá vedoucímu orgánu / 
úřadu. Přezkum530 musí obsahovat následující součásti: plány činnosti útvaru interního auditu, 
systémy auditu v příslušném 531  roce, názor, pokud jde o vnitřní kontrolní systém, přehled 
zaměstnanců jednotky interního auditu a další významné informace. Přezkum jednotky interního 
auditu ministerstva nebo orgánu musí obsahovat také informace o výkonu a o indikátorech532 
kvality činnosti jednotky interního auditu. 

                                                           
527 Též „vydání výroku“. 

528 Též „autority“. 

529 Též „jednotky“. 

530 Též „hodnocení“. 

531 Též „daném“ či „referenčním“.  

532 Též „ukazatelích“. 
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Na základě informací poskytnutých jednotkami interního auditu do 1. června běžného roku, 
ministerstvo financí připravuje přezkum fungování systému interního auditu na ministerstvech a v 
orgánech, a předloží tento přezkum se stanoviskem Rady interního auditu při vládě533 a Nejvyšší 
auditorské instituce státu v souladu se stanoveným postupem. Jednotky interního auditu provádějí 
audity vnitřního systému, které jsou založeny na hodnocení rizik, jakož i na interních auditech 
systému řízení kvality. V závislosti na cíli auditu provádějí jednotky interního auditu audity shody, 
finanční audity, audity výkonnosti, audity IT a audity funkčnosti534. 

Postup pro monitorování doporučení interního auditu je upraven ve vnitřních předpisech interního 
auditu v rámci každého orgánu / úřadu. Vedoucí jednotky interního auditu je zodpovědný za 
informování vedoucího orgánu / úřadu o pokroku v provádění doporučení.  
Pokud doporučení nejsou implementována535 ve stanoveném termínu, vedoucí orgánu / úřadu 
přijme rozhodnutí o další činnosti. 

3.2.1. Vztahy interního auditu s externím auditem 

Jednotka interního auditu je odpovědná za sledování provádění doporučení, vydaných 
Nejvyšší auditorskou institucí státu a externími auditory orgánu / úřadu. Jednotka interní 
audit poskytuje Nejvyšší auditorské instituci státu strategické a roční plány a výroční zprávu 
jednoty interního auditu. Interní auditoři provádějí audity systému na základě výsledků auditů 
provedených Nejvyšší auditorskou institucí státu. 

3.2.2. Rady pro audit nebo výbory pro audit 

Rada pro interní audit byla zřízena v Lotyšsku. Je poradním orgánem, jehož cílem je 
podporovat zlepšování interního auditu, stejně jako provádět a rozvíjet politiku / strategii 
interního auditu a metodiku ve státní správě. Zodpovědnosti rady pro interní audit jsou 
následující: 

  vyhodnocení výročních zpráv jednotek interního auditu a dalších informací, týkajících se 
fungování jednotek interního auditu, jakož i jeho stanovisek (výroků); 

 

  poskytuje stanovisko k návrhu výroční zprávy Ministerstva financí o interním auditu ve 
veřejné správě; 

 

  hodnocení návrhů, pokud jde o změny a připravené ministerstvy a orgány, jakož i 
podávání doporučení ministru financí ke zlepšení interního auditu; 

 

  vyhodnocení informací jednotek interního auditu o případech, kdy je postižena 
nezávislost nebo objektivita interního auditu; 

 

  Rada se může účastnit vzájemného hodnocení jednotek interního auditu, prováděných 
ministerstvem financí. 

Výbory pro audit v orgánech veřejné správy, v Lotyšsku jsou zřizovány na dobrovolném 
základě, a ty byly zřízeny v konkrétních orgánech. Výbory pro audit se obvykle skládají z 
vyšších správních úředníků orgánů (ministrů, státních tajemníků, náměstků státních 
tajemníků). Žádné povinné požadavky na zřízení výboru pro audit, které jsou považovány za 
nezbytné, nejsou stanoveny, neboť struktura orgánů veřejné správy nezajišťuje úplnou 

                                                           
533 Také „kabinet ministrů“. 

534 Také „přiměřenosti a účinnosti“. 

535 Též „provedena“. 
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nezávislost výborů pro audit na správním a politickém vedení, zatímco udržovat za tímto 
účelem zvláštní organizace mimo struktury orgánů není rozumné536. 

3.2.3. Koordinace veřejné vnitřní kontroly 

V Lotyšsku nebyly zřízeny žádné formální jednotky nebo orgány odpovědné za koordinaci 
PIC. Hodnocení vnitřního kontrolního systému je v zodpovědnosti jednotek interního auditu. 
Ve výroční zprávě o činnosti jednotky interního auditu, jednotlivé útvary vnitřní kontroly 
vyjádřily svůj názor, pokud jde o fungování vnitřního kontrolního systému. Ministerstvo 
financí zpracovává souhrn poskytnutých informací a zahrnuje jej do výroční zprávy o 
interním auditu ve veřejné správě. Tato zpráva se předkládá vládě. 

4. Finanční inspekce 

Podle § 2 zákona o prevenci a boji proti korupci byl zřízen orgán veřejné správy s názvem 
KNAB537, který je podřízen vládě. Úkoly KNAB32 v oblasti prevence a boje proti korupci a při 
kontrole dodržování předpisů o financování politických stran a útvarů tohoto orgánu jsou stanoveny 
ve výše uvedeném zákoně. Orgán KNAB32 je subjekt vykonávající provozní538 činnost. 

5. Probíhající a budoucí reformy 

Dne 24. února 2010 vláda přijala plán opatření pro zlepšení vnitřního kontrolního systému. Tento 
plán stanoví opatření pro zlepšení vnitřního kontrolního prostředí, zvýšení role interního auditu, 
zvýšení kompetencí vedoucího34 úředníků, jakož i pro optimalizaci vnitřního kontrolního systému a 
zlepšení kvality služeb. Opatření pro zlepšení prostředí vnitřní kontroly zahrnují přípravu návrhů 
nařízení vlády o postupech pro zavedení a provádění monitorování systémů vnitřní kontroly v 
orgánech, určení kompetencí pro vedoucího34 úředníků v orgánech a pořádání informačních a 
vzdělávacích akcí pro vedoucí539 úředníků, jakož i opatření pro výměnu zkušeností, získaných při 
zavádění a provozování540 vnitřního kontrolního systému. 

  

                                                           
536 Též „přiměřené“. 

537 Anglicky „Corruption Prevention and Combating Bureau“. 

538 Též „operační“. 

539 Též „ředitelé“. 

540 Též „fungování“. 
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LUCEMBURSKO  

Systém vnitřní kontroly – PIC541, 542    

 11.Stručná historie systému vnitřní kontroly ve veřejném sektoru (PIC) 

První Komora auditorů Lucemburského velkovévodství (dále jen „komora“) byla založena 
velkovévodskou vyhláškou ze dne 4. ledna 1840. Tato komora auditorů má pravomoc kontrolovat 
příjmy a výdaje nejen státu, ale i obcí, jakož i nadací a zařízení spadajících pod státní kontrolu. Od 
počátku svého působení mohla Komora auditorů předkládat návrhy na snížení vládních výdajů. 
Kromě toho měla správní a soudní pravomoc, pokud jde o účetnictví a účetní543 a pravomoc 
vykonávat disciplinární544 kontrolu nad účetními. 

Jurisdikce545 Komory kontrolovat účty obcí a veřejných zařízení neplatila dlouho. Podle zákona ze 
dne 23. září 1847, upravujícího účetnictví obcí a veřejných zařízení byla jejich kontrola přiřazena 
do působnosti ministra pro vnitřní záležitosti. 

Později byla organizace a působnost Komory auditorů upravována, zejména zákonem ze dne 19. 
února 1931 o organizaci a výnosech / příjmech Komory auditorů, a zákonem ze dne 27. července 
1936 o účetnictví státu. Od té doby, Komora auditorů prováděla kontrolu všech státních finančních 
operací a k tomuto účelu měla pravomoc odmítnout rozpočtové absolutorium. Komora auditorů 
také provádí kontrolu ex ante státních výdajů, ověřování546 zákonnosti a správnosti výdajů na 
základě písemných důkazů, dále zákonnosti a správnosti výdajů na základě závazku, ale před 
provedením platby547. 

Podle právní úpravy provedené zákonem ze dne 7. března 1969 byla založena Generální inspekce 
financí. 

Reforma správy a celého řídicího systému veřejných financí v roce 1999 vedla k zákonné úpravě 
ze dne 8. června 1999 o zřízení Evropského účetního dvora a k zákonné úpravě ze dne 8. června 
1999 o státním rozpočtu, účetnictví a pokladně, jakož i k revizi čl. 105 Ústavy. 

Cíle uvedeného zákona, kterým byl založen Účetní dvůr548, který je nástupcem Komory auditorů, 
byly následující: 

  Vize: Účetní dvůr zastává misi s prostředky, nutnými k provádění nezávislé, neutrální a 
efektivní kontroly veřejných financí; 

 

                                                           
541 Příspěvek Ministerstva financí, Generální inspekce financí ze dne 30. června 2011. 

542 Public Internal Control. 

543 Rozuměj pracovníky vykonávající odbornou profesi účetního“. 

544 Též „kárnou“. 

545 Rozuměj “pravomoc“. 

546 Též „verifikaci“, čímž se rozumí „ověření správnosti“ nebo „potvrzení správnosti“. 

547 Též „před zaplacením“. 

548 Anglicky „General Inspectorate of Finance“ a francouzsky „Inspection Générale des Finances“. 
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  Systém: jasné oddělení mezi, na jedné straně aktivitami vnitřní finanční kontroly, které mají být 
organizovány a zajištěny vládou, a, na druhé straně, aktivitami externí / vnější finanční kontroly, 
které mají být prováděny v působnosti Účetního dvora; 
 

  Další cíle a s nimi spojené úkoly549: Účetní dvůr ověřuje ex post legalitu550 a správnost551 
příjmů a výdajů, jakož i zhodnocení řádného finančního řízení veřejných prostředků; 
 

  Rozšíření rozsahu činnosti: Účetní dvůr vedle kontroly finančního hospodaření státních 
orgánů, poskytovaných služeb a výkonu správy552 zajistí napříště i kontrolu osob veřejného a 
soukromého práva, které jsou příjemci veřejných prostředků; 
 

  Posílení role poradenství: Účetní dvůr bude poskytovat konzultace a odbornou pomoc 
Parlamentu o otázkách, které se týkají jeho kontroly státních finančních operací; 

 

  Zajištění nezávislosti: Účetní dvůr, jako kontrolní orgán je nezávislý na výkonných orgánech, 
stejně jako na kontrolovaných subjektech. 

Reforma byla doprovázena zřízení Ředitelství pro finanční kontrolu553, zodpovědné za finanční 
kontrolu v rámci působnosti ministerstev 554 . Služba pokladny, zřízená v roce 1936, byla 
reformována a nahrazena současnou Státní pokladnou555. Generální banka státu, jejíž služby byly 
zajištěny státní spořitelnou556, byla integrována do Státní pokladny. 

2. Vnitřní kontrolní prostředí ve veřejném sektoru  

2.1. Finanční kontrola ze strany Poslanecké sněmovny 

Ve finančních záležitostech, kontrola vlády v Poslanecké sněmovně se skládá z ročního 
hlasování o rozpočtu a daních, o státním závěrečném účtu rozpočtu 557  a o dozoru nad 
správou veřejných prostředků558. 

Ústava fakticky svěřuje zákonodárnému orgánu právo udělit nebo odepřít vládě oprávnění559 
shromažďovat příjmy a zakládat výdaje. Toto povolení je obvykle vyjádřeno v ročních 
hlasováních o rozpočtu. Rozpočet je stanoven v podobě zákona, v souladu s pravidly pro 
vládní iniciativu, upravenou legislativním postupem. 

                                                           
549 Rozuměj „jako součást mise Účetního dvora v systému“. 

550 Též „soulad s právními předpisy“ či „zákonnost“. 

551 Též „řádnost“. Obsah tohoto výrazu zahrnuje především „hospodárnost, efektivnost a účinnost“, ale i etické aspekty 
provádění operace. 

552 Též „administrace“. 

553 Francouzsky „Direction du Controle Financier“, anglicky „the Directorate for Financial Control“. 

554 Rozuměj „ministerstva a organizované entity v jejich působnosti a / nebo napojeny svými výdaji a příjmy na schválený 
veřejný rozpočet, spravovaný tímto ministerstvem. 

555  Francouzsky „Trésorie de l´Etat“, anglicky the current State Tresaury“, přičemž „current“ vyjadřuje český výraz 
„současný“.  

556 Francouzsky „Banque et Caisse d´Epargne de l´Etat“, anglicky „the State Saving Bank“. 

557 Státní závěrečný účet musí být doložen každoroční konsolidovanou účetní závěrkou státu, ověřenou Účetním dvorem.  

558 Rozuměj „finance a majetek“. 

559 Rozuměj též „povolení“. 
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Právo sněmovny uzavřít účetnictví státu je důsledkem jejího práva hlasovat o rozpočtu. Každý 
rok vláda předkládá do Poslanecké sněmovny obecnou úvahu o dosaženém stavu, 
představující získané příjmy a výdaje, učiněné během posledního dokončeného rozpočtového 
roku. Státní závěrečný účet je doprovázen všeobecnou zprávou Účetního dvora. Závěrečný 
účet je – stejně jako rozpočet – schválen Poslaneckou sněmovnou ve formě zákona. 

Kromě každoroční kontroly aktuálního stavu finančního řízení Ústava opravňuje zákonodárný 
orgán k řadě rozhodnutí, překračujících rámec pravidelné správy veřejného majetku (zdrojů). 

Každá daň560 může být uložena jen na základě zákona. Zákon o rozpočtu obsahuje oprávnění 
vybírat běžné daně. K výběru mimořádných daní je třeba povolení podle zvláštního právního 
předpisu. Vláda nemůže poskytovat půjčky a činit žádné významné finanční závazky státu, 
zcizit žádnou státní nemovitost, získávat všechny významné nemovitosti ku prospěchu státu 
nebo zřizovat ve prospěch státu velké infrastruktury nebo projekty, aniž existovalo k těmto 
vládním opatřením povolení na základě zvláštního právního předpisu. Nicméně všeobecné 
právní předpisy (zákon) stanoví hranici 561 , pod níž se nevyžaduje zvláštní povolení 
Sněmovny. Závazek může být zátěží na období delší než jeden fiskální rok (státní rozpočet) 
s výjimkou případů, kdy tak stanoví zvláštní zákon. 

Účetní dvůr uplatňuje poradní funkci na základě žádosti Poslanecké sněmovny.  Na její žádost 
vydá stanovisko k ustanovení zákona o rozpočtu a na návrhy, týkající se účetnictví státu a 
právnických osob veřejného práva. Poslanecká sněmovna s účetním dvorem může 
konzultovat návrhy operací nebo právních předpisů s významným finančním dopadem na 
státní pokladnu. Konečně, může Poslanecká sněmovna komora kdykoli zadat Účetnímu 
dvoru, aby vypracoval zvláštní zprávu o konkrétních oblastech finančního řízení na základě 
jím provedených kontrol za období několika rozpočtových let. 

2.2. Rozpočtové účetnictví / rozpočetnictví 

Výdajové operace jsou složité procesy, z fundamentálního 562  pohledu odlišných cílů, 
sledovaných jednotlivými účastníky těchto procesů. Proto je třeba na jedné straně striktně 
dodržovat pravidla veřejného účetnictví a omezení, stanovených zákonem o rozpočtu, a na 
druhé straně utrácet563 tak efektivně, jak je to možné. 

Všechny výdajové operace zaměřené na plnění cíle, nebo by měly být zaměřeny564   na 
sladění těchto dvou cílů, jak je uvedeno v předchozím odstavci. 

Za účelem dosažení tohoto cíle by měly být výdajové operace rozděleny do čtyř odlišných 
fází:  

  závazek,  
 

  likvidace nebo potvrzení o poskytnutí služby,  
 

  autorizace platby a  
 

  platby. 

                                                           
560 Též „daňová povinnost“. 

561 Též “prahovou hodnotu“. 

562 Též „základního“ či „podstatného“. 

563 Též „vynakládat veřejné prostředky či finance“. 

564 Též „nebo by měly usilovat“. 
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Závazek je úkon, kterým orgán veřejné správy zjistí nebo vytváří finanční závazek, který bude 
mít za následek závazek (právní, který se projeví na straně pasiv). 

Vzhledem k tomu, že všechny výdaje jsou iniciovány závazkem 565 , je důležité v zájmu 
správného uplatňování finančních předpisů stanovit a zavést systém pro registraci, sledování 
a ex ante kontrolu všech závazků ke splnění závazku. 

K tomu je třeba také poznamenat, že rozpočtové účetnictví, které se zabývá registrací sběru 
příjmů a platby výdajové operace, se provádí v souladu se zásadou ročního rozpočtu na 
základě akruálním základě. 

V souladu se zásadou ročního rozpočtu jsou příjmy a výdaje zaznamenávány v průběhu 
jednoho roku podle toho, kdy získané nároky a pohledávky, vyplývající ze závazků, vznikly 
během tohoto roku, a to bez ohledu na jejich pozdější datum úhrady nebo účinné platby. 

V neposlední řadě je třeba poznamenat, že závazek z kapitálových výdajů je předmětem 
víceletého indikativního plánování. Víceleté plánování slouží pouze jako orientační, neboť 
nezakládá víceletý strop pro kapitálové výdaje, a zejména pro investiční výdaje, ale pouze 
poskytuje v každém okamžiku komplexní a podrobné informace o pokroku projektů, jejichž 
realizace se vztahuje na několik let. 

3. Koncepce vnitřní kontroly ve veřejném sektoru  

3.1. Manažerská zodpovědnost a odpovědnost 

Ministerská zodpovědnost 

Ministerská zodpovědnost musí být reálná, tj. neoddělitelná s ohledem na absenci 
zodpovědnosti velkovévody. V praxi to znamená, že než se projeví akt jako účinný, musí být 
stvrzen členem vlády, který za tento akt nese plnou zodpovědnost.    

Ústava obecně vymezuje zodpovědnost ministrů. Tato zodpovědnost je vymezena obecně 
s ohledem na akty, které mají přímý nebo nepřímý vztah k ministerským funkcím. Ten může 
být legální566, tj. občanskoprávní nebo trestněprávní, stejně jako politický.  

Ministři jsou zodpovědní za činy, kterých jsou samy autory, a to buď individuálně, anebo 
kolektivně. 

Zodpovědnost za každé opatření, přijaté Radou567 státu, přísluší568 všem členům vlády, kteří 
se podílejí na přijetí příslušného opatření. Nicméně, ministr, který má nesouhlasný hlas 
zaznamenaný v zápisu ze zasedání Rady je propuštěn569 ze zodpovědnosti. 

Vláda jako celek a každý jednotlivý ministr jsou politicky odpovědní za své činy Poslanecké 
sněmovně. Když sněmovna nesouhlasí s činností jednoho nebo několika ministrů, anebo celé 
vlády, vyjadřuje svůj nesouhlas a to buď tím, že hlasuje proti navrhovanému bodu v programu 
jednání vlády, nebo tím, že odmítne návrh zákona, předložený příslušným ministrem nebo 
ministry. Tím, že sněmovna odmítne hlasovat o ročním rozpočtu, může prakticky znemožnit, 
aby vláda spravovala veřejné záležitosti. 

                                                           
565 Rozuměj „od toho okamžiku“. 

566 Též „právní“. 

567 Též „vládou“. 

568 Též „je povinností“. 

569 Též „je uvolněn“. 
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Politická odpovědnost ministrů může podléhat sankci, spočívající v povinnosti ukončit své 
funkce, když sněmovna vyjádří nedůvěru vládě. Je obvyklé, že ministři odstupují v případě, 
když sněmovna vyjádří první negativní57025 hlasování. 

V žádném případě nemůže ústní nebo písemná objednávka (pokyn) velkovévody uvolnit 
ministra ze zodpovědnosti. 

V takovém případě by se ministerská zodpovědnost stala iluzí a zbavená všech sankcí, 
kdyby velkovévoda mohl ministerskou zodpovědnost pokrýt / eliminovat prosazením své 
vlastní nedotknutelnosti. 

V souladu s ústavou pouze sněmovna je oprávněna obvinit ministry. Toto ústavní 
ustanovení tvoří výjimku z práva na trestní stíhání veřejných činitelů. Obvinění ministrů je 
vyhrazeno sněmovně, aby se zabránilo jakémukoli narušení ve vývoji veřejných záležitostí 
prostřednictvím chybným způsobem prováděných právních postupů ze strany občanů. 
Obvinění ministři za činy, spáchané při výkonu svých funkcí jsou postaveni před Nejvyšší 
soud571, který zasedá v plénu. Vyhnutí se trestní zodpovědnosti ministrů je čistě teoretická. 
Ústava stanoví výjimku, a to právo velkovévody udělit milost, které stanoví, že odsouzený 
ministr může být omilostněn pouze na žádost Sněmovny. 

Jmenování úředníků veřejné správy do manažerských pozic 

Stabilita zaměstnanosti tvoří základní zásadu pozic ve veřejném sektoru nebo také 
veřejných pozic. Její uplatňování přispívá k zajištění kontinuity, nezávislosti a neutralitě 
veřejné služby. Poskytuje základní záruku proti svévolnému propouštění z veřejné služby 
politické nebo jiné povahy.  Tuto stabilitu posvěcuje či podporuje statut tím, že stanoví, že 
veřejní činitelé ve státní správě či službě jsou jmenováni do trvalých pozic pod tzv. 
definitivou. V důsledku toho nemůže být veřejný činitel odvolán z funkce, s výjimkou 
mimořádných situací, například v důsledku disciplinárních sankci nebo v případě 
onemocnění, které již nemocnému neumožňuje vykonávat jeho funkce. 

Vláda ve svém prohlášení572 ze dne 12. srpna 1999 oficiálně připomněla tradiční princip 
jmenování úředníků veřejné správy na celý život 573 . Výjimka platí pro úředníky, kteří 
zastávají manažerské pozice ve veřejné správě.  

V této souvislosti vládní prohlášení uvádí, že: "Vedoucím pracovníkům ve veřejné správě 
usnadňuje posilování své zodpovědnosti, když hierarchická autorita 574  má možnost 
předčasně ukončit svou vedoucí funkci a reintegrovat se575 do předchozí pozice nebo do 
obdobných pozic v souladu s ustanoveními zákona576. "Bez ohledu na zásadu celoživotního 
jmenování všech veřejných činitelů, jak je uplatněna při úpravě v zákoně36 považovala vláda 
za užitečné a nezbytné v takovém konkrétním případě stanovit mechanismus, který 

                                                           
570 Též „odmítavé“. 

571 Též „Nejvyšší soudní dvůr“. 

572 Též „usnesení“. 

573 Též „celoživotní jmenování“. 

574 Též „nadřízený“. 

575 Též „a být zařazen“. 

576 Též „statutu“. 
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napomůže k posílení smyslu pro zodpovědnost577 u vedoucích pracovníků v rámci veřejné 
správy578 s omezením jejich jmenování opakovaně po dobu sedmi let. 

Veřejná správa 

Vláda vykonává své veřejnosprávní funkce prostřednictvím ministerstev a jejich 
souvisejících veřejných služeb. Mimo jiné dohlíží též do určité míry na správu obcí. Tato role 
je výslovně svěřena Ministerstvu vnitra. 

Organizace, fungování a kontrolu veřejné správy zajišťují subjekty výkonného orgánu, tj. 
velkovévoda a členové vlády.  

Přesto má zákonodárný orgán výlučnou pravomoc zřídit správní orgány s výjimkou vytvoření 
a jmenování vlády, které jsou vyhrazeny velkovévodovi. Vláda vykonává svou dohlížecí579 a 
administrativní roli prostřednictvím obecných a zvláštních předpisů. 

Každý člen vlády má na starosti jedno nebo několik ministerstev, které nepředstavují právní 
subjekty580, které by byly odlišné od státu. Když je vytvořena vláda, velkovévoda provede 
rozdělení ministerstev mezi ministry. Členové vlády vedou útvar (-y) v rámci přidělené 
zodpovědnosti, která vyplývá vládě z ústavy, zákonů a předpisů. 

Skutečné řízení581 útvaru (-ů)582 se týká příslušného člena vlády. V závislosti na naléhavosti 
potřeby spravovaných služeb je tomuto členovy vlády nápomocen jeden nebo více poradců, 
který (-ří) podepisuje (-jí) dokumenty ohledně rozhodnutí, obsahující podrobnosti, 
popisované v přenesené pravomoci. Vypracování dokumentů určitého stupně významu, 
zejména při přípravě koncepčních studií o legislativních aktech a při zpracování právních 
stanovisek nebo zpráv o otázkách obecné politiky, je přidělováno vládnímu poradci a 
činitelům centrálních asistenčních služeb veřejné správy. 

Písemné zprávy o činnosti v průběhu ukončeného účetního období, předkládají ministerstva 
Poslanecké sněmovně nejpozději do 1. března.  

Některé veřejné služby jsou odděleny od útvaru ministerstev a tvoří zvláštní správní úřady v 
čele s vedoucími správními úředníky, obdařenými určitými rozhodovacími pravomocemi. 
Příkladem takových služeb je například Daňová správa, Registrace hlavních oborů 
působnosti veřejné správy, Celní správa a správa spotřební daně, dále správa mostů a 
silnic, Pracovní a důlní583 inspekce a správa na úseku zaměstnanosti. 

Tyto správní orgány jsou zřízeny z technických584 a praktických důvodů. Zůstávají přímo 
závislé a pečlivě monitorované příslušným ministrem. Nejsou decentralizovanou veřejnou 
službou jako například veřejná zařízení, která jsou právnickými osobami, odlišnými od státu. 
Avšak správní orgány jsou organizované výlučně v rámci státu, tj. právnické osoby a jsou 
případem dekoncentrace spíše, než decentralizace. 

                                                           
577 Též „pocitu zodpovědnosti“. 

578 Též „administrace“ či „administrativy“. 

579 Též „kontrolní“. 

580 Též „právnické osoby“. 

581 Též „vedení“ či „spravování“. 

582 Rozuměj „ministerstev“. 

583 Rozuměj „v oboru hornictví“. 

584 Též „ provozních“. 
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Totéž platí i pro vojenský a policejní sbor. Ze své podstaty spadají veřejné donucovací 
složky pod kontrolou výkonného orgánu. Nicméně, ústava výslovně vyhrazuje 
zákonodárného orgánu právo jak regulovat jejich organizaci, tak i úkoly, které mají plnit. 

Vnitřní kontrola rozpočtu v rámci státní správy 

Ministr pro rozpočet má s ohledem na finanční řízení ostatních ministerstev právo kontroly s 
cílem zajistit, že jejich finanční závazky budou stanoveny s péčí řádného hospodáře. 

Generální inspektorát585 financí je přítomna ve všech podstatných fázích finančního života 
státu:  

  hraje aktivní roli při vypracování a objasnění návrhu rozpočtu,  

  podílí se na finančních, hospodářských a sociálních programových aktivitách,  

  vydá stanovisko k návrhům právních předpisů a k účetnictví, které by mohly mít vliv na 
státní finance.  

Tyto úkoly provádí jménem ministra pro rozpočet, tj. především ex ante kontrolu ekonomiky 
exekučních a rozpočtových opatření, kdy ověřuje jejich soulad s všeobecnou politikou vlády. 
Z toho vyplývá, že zasahuje do závazku, týkajících se výdajů. Jako kontrolní orgán 
monitoruje, jak jsou dodržovány právní předpisy a vedeno účetnictví schválených víceletých 
programů, o nichž rozhodla vláda, a také kontroluje plnění státního rozpočtu při 
uskutečňování příjmových a výdajových operacích. 

Státní pokladna, která je považována za "bankéře rozpočtu", zahrnuje provádění plateb a 
výběr příjmů, finanční administrace a vedení účetnictví útvarů veřejné správy. Účetnictví 
zahrnuje jak rozpočtové účetnictví, tak i všeobecné účetnictví. Závazky učiněné 
schvalujícími osobami jsou registrovány a zapsány do rozpočtového účetnictví, aby stát měl 
v průběhu rozpočtového roku k dispozici kompletní a aktualizované informace o každé 
fázi586 plnění rozpočtu. 

Ředitelství pro finanční kontrolu, které spadá pod ministerstvo financí, je zde vedle nezávislé 
Generální inspekce financí. Je zodpovědné za koordinaci a dohled 587  nad finančními 
kontrolními úředníky, kteří jsou zodpovědní za provádění kontroly závazku a povolování588 
platby všech výdajů, jakož i vypořádání a obnovu všech relevantních nefiskálních příjmů 
útvaru pod kontrolou těchto úředníků. 

 Schvalující osoby jsou z hlediska ex ante kontroly legality 589  a ověření existence 
rozpočtového závazku pod kontrolou finančních kontrolních úředníků, pokud jde o ověření 
existence „rozpočtového“ závazku, aniž by tito finanční kontrolní úředníci měli oprávnění 
posuzovat ekonomickou vhodnost či dodržení etických požadavků finančního rozhodnutí. 

 

 

                                                           
585 Též „inspekce“. 

586 Též „stadiu“. 

587 Též „supervizi“. 

588 Též „autorizaci“. 

589 Též „správnosti“. 



Copyright © Centrum of Excellence for Good Governance  Stránka 170 

 

Externí kontrola prováděná Účetním dvorem590 

Definování rozpočtových a finančních otázek jako věci59141, o které má být rozhodnuto podle 
zákona, Ústava uvádí, že konečný výkon rozhodnutí patří Poslanecké sněmovně, které je 
připisována také pravomoc dohlížet na celkový účet státu 592 42. Aby účetní dvůr mohl 
efektivně vykonávat tuto kontrolu, je oprávněn vyžadovat informace o všech finančních 
operací státu. Za tím účelem Ústava stanoví Účetní dvůr jako trvalý kontrolní nástroj, který 
umožňuje sněmovně monitorování a kontrolu výkonného orgánu. 

Účetní dvůr, jako „Oko sněmovny593, je nezávislý výkonný orgán, zodpovědný Poslanecké 
sněmovně, pokud jde o jmenování svých členů a výkonu svých funkcí. Velkovévoda jmenuje 
prezidenta, viceprezidenta a tři kancléře Účetního dvora ze seznamu tří kvalifikovaných 
kandidátů, předložených Poslanecké sněmovny pro každou volnou pracovní pozici. Členové 
Účetního dvora nesmí vykonávat žádnou jinou volenou nebo nevolenou veřejnou funkci, 
nemohou se ani přímo či nepřímo účastnit v jakémkoli druhu podnikání, dodávek nebo 
záležitosti, které je staví do střetu zájmů se státem. Nesmějí zasahovat do jakékoli 
záležitosti, se kterou se již dříve seznámili v souvislosti s funkcí vykonávanou před jejich 
činností v rámci soudu. Kromě toho také nemohou být přítomni při jednávání, které se týkají 
jich a jejich příbuzných, pokrevně nebo sňatkem až do třetího stupně včetně. 

Účetní dvůr může poskytovat konzultace sněmovně ve věci návrhů zákonů či Návrhů 
účetnictví594 s významným finančním dopadem na státní pokladnu. Na žádost Poslanecké 
sněmovny může také vydat stanovisko k ustanovením zákona o rozpočtu, návrhů zákona 
o  státním závěrečném účtu, který týká vedení účetnictví státu a dalších osob veřejného 
práva. 

Dvůr především zkoumá legalitu a řádnost příjmů a výdajů, jakož i řádné finanční řízení 
veřejných prostředků. Jeho kontrola se vztahuje na účetnictví, to znamená, že je následuje 
po likvidaci výdajů a na prováděné platby. Kontrola ze strany Dvora je okamžitá a trvalá v 
tom smyslu, že Dvůr auditorů hlásí jakoukoli nesprávnost do sněmovny, aniž ta by musela 
čekat na předložení účtu. 

Kontroly prováděné Dvorem auditorů595 nejsou omezeny na orgány, správy a služeb státu, 
ale zahrnují rovněž právnické osoby veřejného práva, tj. obce a veřejná zařízení, stejně jako 
subjekty soukromého práva, které jsou příjemci veřejných prostředků. 

Obecný účet596 státu 

Obecný účet státu zahrnuje kompletní rozpočtové příjmy a výdaje, provedené v průběhu 
posledního ukončeného účetního období. Vypracovává ho státní pokladna a předkládá ho 
ke schválení ministru pro rozpočet. Současně také Sněmovně s připojenými připomínkami 
vydanými Dvorem auditorů. Každoročně nejpozději do 31. května se předkládá Poslanecké 
sněmovně návrh zákona, kterým se schvaluje obecný účet státu za poslední ukončený 
rozpočtový rok, který odkazuje Dvůr auditorů. Dvůr auditorů uvádí své připomínky nejpozději 

                                                           
590 Též „Dvůr auditorů“. 

591 Též „záležitosti“. 

592 Též zřejmě „státní závěrečný účet“. 

593 Anglicky „Eye of the Chamber“. 

594 Zpravidla týkajících se problematiky rozpočtového účetnictví č. rozpočetnictví. 

595 Též „účetním dvorem“. 

596 Též „účetnictví“ nebo „rozpočetnictví“. 
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do 30. prosince, aby mohla být ve sněmovně uskutečněna široká diskuse o obecném účtu 
po skončení rozpočtového roku v bezprostředně následujícím období. 

3.2. Interní audit 

3.2.1. Generální inspektorát financí597 

V souvisejícím zákoně o generální inspekci financí (dále jen „GIF“) není výslovně 
uvedena funkce interního auditu, ale zákon jí nepřímo umožňuje.   Proto, je-li nezbytné 
provést ex-post kontrolu, vláda zpravidla její provedení nařídí GIF. 

V této souvislosti je třeba poznamenat, že když byla v roce 1969 založena GIF, 
koncepce interního auditu nebyla běžnou praxí ani v soukromém sektoru. Nicméně, 
protože zákonodárce stanovil, že GIF "sleduje státní výdaje", a že "může plnit 
jakoukoli misi 598 , kterou vláda považuje za vhodnou". Z toho je naprosto možné 
dovodit, že funkce interního auditu je stanovena nepřímo v rámci rámcového zákona 
o GIF. 

V současné době jsou audity prováděny na výslovnou žádost vlády. Obvykle jsou 
důvodem či iniciátorem informace o potenciálních problémech ve státní správě nebo 
službě. Na tento typ operace se hodí lépe označení inspekce než audit. 

V oblasti strukturálních fondů Evropské unie plní GIF auditní mise pravidelně. 

Při faktickém porovnání tradičních kontrol, jež týkají jednotlivých hlášených případů a 
které provádí GIF, výše uvedené auditní mise se rozvíjejí podle ročního programu při 
dodržování požadavků EU a v souladu s mezinárodními auditními pravidly599. Za tímto 
účelem Evropská komise poskytuje auditní pokyny, orientované na členské státy. 

Hlavní úkoly v působnosti GIF jako auditního orgánu pro strukturální fondy, jsou níže 
uvedeny. 

  Vypracování zprávy a předběžné stanovisko k souladu správních a kontrolních 
systémů pro fondy na základě analýzy popisu uvedeného rozhodnutí. Tato mise 
musí být provedena před tím, než výdaje mohou být prohlášeny za spolufinancování 
EU. 

 

  Vypracování podrobné auditní strategie a plánu auditu, které pokrývají celé období 
2007-13. 

 

  Provádění auditů, pokud jde o skutečné fungování systémů řízení fondů na začátku 
období. 

 

  Provádění kontrol spolufinancovaných projektů: nejméně 10% projektů 
předložených ve výkazu o výdajích. 

 

  Navazující podrobnosti zjištění během předchozích auditů a kontrol. 
 

  Vypracování výroční kontrolní zprávy a vydávání výročních stanovisek k fungování 
systémů. 

                                                           
597 Anglicky „General Inspectorate of Finance“, francouzsky „ Inspection générale des Finances“. 

598 Též „úkol“. 

599 Též „standardy“. 
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Vedle svých povinností600, pokud jde o strukturální fondy, GIA plnil od roku 2008 úlohu 
jako auditní orgán pro rámcový program EU "Solidarita a řízení migračních toků" pro 
období 2007-13. 

V rámci EZZF a EZFRV je GIF příslušným vnitrostátním orgánem, jehož úkolem je 
zajistit ověřování 601  a neustálé monitorování kritérií způsobilosti platební agentury 
velkovévodství. 

GIF je také zodpovědný za jmenování certifikačního orgánu 602  a sledovat své 
auditorské činnosti603. S přihlédnutím k tomu, že všechny tyto činnosti nemohou být 
provedeny pracovníky GIF, kontrolní činnosti na místě, jsou podle zásady externího 
auditu přiřazeny podnikům, které jsou plně odpovědní za provádění svých činností. 

3.2.2. Ředitelství pro finanční kontrolu, (ŘFK) 

Poslání604 finanční kontroly je vymezeno v článku 24 zákona ze dne 8. června 1999 o 
státním rozpočtu, účtech605 a pokladně (dále jen "zákon". Finanční kontrola představuje 
především ověření souladu výdajů s platnými právními předpisy, úmluvami a vládními a 
ministerskými rozhodnutími. Státní pokladna je za normálních okolností zodpovědná za 
platby všech státních výdajů. Kontrola ex ante, která se orientuje rozpočtové závazky a 
platební povolení, stanovené zákonem, pomáhá zkrátit zpoždění plateb v případě faktur 
vystavených státu. Jestliže finanční kontrolor odmítne schválit závazek nebo autorizaci 
platby, může schvalující ministr vydat rozhodnutí o odblokování vzniklé situace za 
předpokladu, že potřebný úvěr, resp. finanční prostředky jsou k dispozici. Takové 
rozhodnutí se hlásí pro informaci Dvoru auditorů a Poslanecké sněmovně. 

ŘFK zahrnuje 33 kontrolorů, rozdělených do šesti skupin pod vedením koordinátorů. 
Umístění kontrolorů v rámci různých ministerstev má za cíl usnadnit dialog mezi 
kontrolory a schvalujícími osobami. Kontroloři změní každé tři až čtyři roky útvar, aby si 
na jedné straně pomohli rozšířit svou oblast působnosti, a na druhé straně, aby se 
vyvarovali příliš velké rutině ve vzájemném vztahu mezi finančním kontrolorem a 
schvalující osobou. Podle článku 87 zákona je finanční kontrolor nezávislý, tzn., že 
"nesmí přijímat žádné pokyny, které se týkají dané autorizace606 platby nebo závazku". 

Samosprávné státní služby (školy, kulturní instituce, atd.) jsou předmětem pololetní ex 
post kontroly náhodně vybraných kontrolovaných subjektů a případ od případu. 
Srážky607 z mimořádných položek jsou každoročně ex post kontrolovány. 

ŘFK je zodpovědné za provádění kontroly první úrovně finančních prostředků EU v 
rámci fondů Interreg, ESPON, atd.  Druhá úroveň kontroly608 všech ostatních fondů EU 
je zaměřena na ověření souladu, tj. dodržení evropské legislativy. 

                                                           
600 Též „své zodpovědnosti“. 

601 Též „verifikaci“. 

602 Rozuměj v této souvislosti „certifikační orgán“. 

603 Rozuměj „finanční audity a audity souladu“. 

604
 Též „mise“. 

605 Též „účetních závěrkách“ či „závěrečném účtu“. 

606 Též „povolení“. 

607 Též „odpočty“. 

608 Též „certifikace“. 
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Generální inspekce financí (GIF) plní funkci auditního orgánu609 těchto fondů. Podle 
evropských směrnic, členské státy EU mají povinnost zajistit, že řídící orgán (příslušné 
ministerstvo) a finanční orgán (ministerstvo financí) jsou zodpovědné za sledování 
evropských projektů. Uvedené dvě kontrolní úrovně jsou toho důsledkem, a zajišťuje je 
ŘFK a GIF přesto, že nejsou upraveny zákonem. ŘFK a GIF jsou konfrontovány 
nejenom s kontinuálním, tzn. nepřetržitým překrýváním své kontroly, ale také s tím, že 
evropská legislativa stále častěji vyžaduje kontroly věrohodnosti či hodnověrnosti, které 
je obtížné pro oba subjekty provádět. 

4. Finanční inspekce 

V krátkosti, GIF má následující povinné úkoly: 

  podílet se na programování činností;  
 

  vydat stanovisko ke všem projektům a návrhům, které by mohly mít dopad na státní finance;  
 

  přezkoumat rozpočtové návrhy ministerstev;  
 

  sledovat pohyb státních příjmů a kontrolovat výdaje státu na žádost Ministerstva pro rozpočet, a 
to zejména vydat stanovisko k neomezenému kreditnímu překročení. 

Volitelné mise, resp. úkoly inspekce vyplývají z článků 4 a 5 ústavního zákona o GIF: 

  předložit vládě návrhy, které by mohly přinést úspory, zlepšení organizace státních služeb a 
zajistit přiměřené fungování tohoto nařízení; 

 

  posoudit jakoukoliv jinou otázku, považovanou Radou státu610 nebo členem vlády za nezbytnou. 

GIA je omezen – jak je stanoveno zákonem – k vydání stanoviska projektům s finančním dopadem. 
Naproti tomu na žádost vlády je GIF stále aktivním účastníkem při přípravných pracích takových 
projektů, stejně jako v základních studiích, které slouží jako základ pro definování vládní politiky, 
pokud jde o významné finanční problémy. 

Závěrem lze uvést, že mise GIF bezesporu zaznamenala nejvýraznější nárůst rozsahu úkolů, pokud 
jde o zpracování ročního rozpočtu. Ve skutečnosti, úloha GIF není omezena na posouzení – jak je 
stanoveno zákonem – rozpočtových návrhů ministerstev, ale rozšířila na činnosti v celém 
rozpočtovém cyklu administrace přípravy návrhu a plnění rozpočtu.  

5. Probíhající a budoucí reformy 

Následující témata jsou v Lucembursku studovány v rámci přípravy na rozpočtové reformy. 

  Redukce ex ante kontroly, kterou zajišťuje ŘFK (např. systematické kontroly pouze nad určitou 
prahovou hodnotu, které by měly být definovány, resp. stanoveny). 

 

  Interní audity. 
 

  Detailní analýza procesů a kritické kontroly.  
 

  Vypracování víceletého plánu interního auditu.  
 

  Volba mezi: 
 

                                                           
609 Též „auditní autorita“. 

610 Též „vládou“. 
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  Zřízení útvaru interního auditu v rámci každého ministerstva (nebo alespoň v rámci 
ministerstev provádějící programy v určitém rozsahu) – tyto útvary by měly být 
koordinovány jednotkou při Ministerstvu financí (GIF nebo ŘFK); 

 

  Zřízení útvaru interního auditu při Ministerstvu financí (GIF nebo ŘFK). 
 

  Programové hodnocení. 
 

  Definice rámce, kterým se stanoví pravidla pro hodnocení.  
 

  Vypracování víceletého plánu hodnocení. 
 

  Definice výkonnostních cílů pro nové politiky, resp. programy s doplněním komentářů 
finančních dopadů / přínosů ke každému návrhu zákona nebo opatření s finančními důsledky.  

 

  Plnění víceúrovňových cílů, stanovených v rámci správní reformy. 
 

  Přezkumy výdajů. 
 

  Zavedení přezkumu výdajů, provedeného ve spolupráci s příslušnými ministerstvy. 
 

  Uvedené přezkoumání položek nemusí být prováděno každoročně, ale například jen při 
přípravě vládních programů nebo pro prošetření opatření ke snížení výdajů v případě 
zjevného krize. 
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MAĎARSKO 
 

Systém vnitřní kontroly – PIC611, 612    

 12.Stručná historie systému vnitřní kontroly (PIC) 

Počátky maďarské regulace kontrolního systému ve veřejném sektoru spadají do roku 1989. Tehdy 
byla zřízena státní instituce auditorů – maďarský Nejvyšší auditní úřad (NAÚ). Další zlom nastal v 
roce 1992, kdy parlament přijal zákon č. XXXVIII z roku 1992 o veřejných financích (ZVF). V ZVF je 
popsán rámec rozpočtového systému, hlavní postupy v plánování a provádění 613  rozpočtu a 
pravidla vytvoření, dohledu a fungování614 rozpočtových organizací veřejného sektoru (ROVS). 
V prvních letech nedošlo k žádné změně, která by se týkala řízení hotovosti615 ROVS a chod 
decentralizovaného systému pokračoval. 

Nakonec v roce 2005 byla problematika PIFC pro místní vlády zahrnuta do městského práva. 

V souladu s národním a mezinárodním profesním vývojem byl v roce 2008 přezkoumán maďarský 
systém PIFC. Od 1. ledna 2009 vstoupila v platnost nová legislativa. Z důvodu změny vnímání 
vnitřního kontrolního systému došlo ke změně názvu PIFC na PIC. Důvodem bylo širší přijímání 
systému vnitřní kontroly v evropském prostředí podle modelu COSO. Vnitřní kontrolní systém 
rozpočtových organizací veřejného sektoru (ROVS) – v souladu s modelem COSO – obsahuje pět 
známých komponent. Při zavedení všech pěti prvků616 pokrývá vnitřní kontrolní systém všechny 
provozní funkce ROVS v oblasti  

  formování vnitřního prostředí, pokud jde o zavedení a dodržování všech relevantních právních 
a vnitřních předpisů, 

 

  identifikace možných faktorů, které mohou bránit plnění funkcí v souladu se zásadami 
dodržování právních předpisů617 a účinnosti, pokud jde o řízení rizik, 

 

  zajištění fungujících právních záruk618, pokud jde o kontrolní činnosti, 
 

  plnění souvisejí úlohy komunikace a informace, a 
 

  monitorování619 a funkce interního auditu rozpočtových organizací veřejného sektoru. 

Regulace systému vnitřní kontroly (PIC) je popsána v ZVF620  reflektuje621  nejen mezinárodní 
osvědčené postupy při používání standardů pro vnitřní kontrolní systémy ve veřejném sektoru 

                                                           
611 Příspěvek ministerstva národního hospodářství Maďarska dne 31. března 2011. 

612 Public Internal Control. 

613 Též „plnění“. 

614 Též „provozu“. 

615 Též „pokladní správy“. 

616 Též „složek“. 

617 Též „legality“. 

618 Též „pojištění“. 

619 Též „průběžné sledování“. 

620 Zkratka ZVF pro zákon o veřejných financích z roku 1992. 
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INTOSAI na bázi modelu vnitřní kontroly COSO, ale také principy řádného vedení a správy 
(Corporate Governance). 

Od 1. ledna 2011 probíhá nepřetržitý622 vývoj v celém systému veřejné kontroly, pokud jde o 
externí audit zajišťovaný Nejvyšším auditním úřadem, jakož i o kontrolní aktivity v působnosti 
vlády (jako finanční šetření – investigativa) a na úrovni vnitřních kontrolních systémů ROVS,  

Vedle externího auditu, vykonávaného v působnosti NKÚ, jsou organizovány i činnosti vládní 
kontroly (jak finančního ověřování, tak i přešetřování detekovaných zjištění v rámci vnitřních 
kontrolních systémů, které zahrnují i činnosti interního auditu). 

2. Vnitřní kontrolní prostředí veřejného sektoru 

Prvky systému PIC byly popsány v zákoně č. XXXVIII z roku 1992, o veřejných financích (ZVS) a 
vztahují se na všechny subsystémy veřejných rozpočtů, tzn. jak na ty v působnosti ústřední vlády, 
tak i na ty v působnosti místní samosprávy (centrální a místní vlády).  

Prováděcí předpisy, které upravují systém PIC, jsou obsaženy ve zvláštních vládních nařízeních 
a pokynech 623 . V těchto vládních nařízeních a pokynech jsou obsaženy také metodiky a 
manuály624, které podporují625 praktické provádění těchto vládních nařízení a pokynů.  

Ministr pro národní hospodářství (MNH), tj. bývalý ministr financí, je zodpovědný za harmonizaci a rozvoj 
systému PIC.   

Externí audit systému veřejných financí provádí maďarská nejvyšší auditní instituce, neboli 
Nejvyšší auditní úřad státu (NAÚ). Úkoly, pravomoci a organizační struktura NAÚ jsou upraveny 
samostatným zákonem.  NKÚ je finančně-ekonomickým auditním subjektem, který je podřízený 
parlamentu a zákonům. NAÚ provádí audity závěrečného účtu při plnění státního rozpočtu a 
hospodaření s veřejnými financemi.  

V tomto rámci a také v této souvislosti tvoří audity opodstatnění návrhu rozpočtu, neboť zahrnují 
informace související s plněním příjmových položek, výkonem správy v působnosti vlád místní 
samosprávy a menšin, jakož i s operacemi626 kapitol, které spadají do rámce státního rozpočtu.      

Konečně jsou zdrojem informací pro rozpočtování627 i audity o využití oddělených státních fondů 
a národních fondů zdravotních služeb, o správnosti a účinnosti využívání investičních prostředků, 
které jsou spojeny s vládními závazky, jakož i splácení rozpočtových půjček. Audity NAÚ zahrnují 
i spravování aktiv628, které jsou součástí subsystémů veřejných financí. Zprávy z auditů NAÚ jsou 
veřejné. 

Vládní kontrolní funkce plní Úřad vládní kontroly nebo též Úřad kontroly vlády (ÚVK). Úkoly ÚVK 
jsou stanoveny nařízením629 vlády. Jeho působnost pokrývá monitorování provádění rozhodnutí 
vlády a následné kontroly (ex-post) státního rozpočtu, mimorozpočtových státních fondů, fondů 

                                                                                                                                                                                     
621 Též „odráží“. 

622 Též „souvislý“. 

623 Též „směrnicích“. 

624 Též „příručky“. 

625 Též „napomáhají“. 

626 Též „plněním“. 

627 Též „sestavování rozpočtu“. 

628 Též „hospodaření s aktivy“. 

629 Též „dekretem“. 
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sociálního zabezpečení, příspěvkových organizací na centrální úrovni veřejného sektoru, státem 
vlastněných podniků, veřejných nadací, mikroregionálních, krajských 630 , okresních územních 
rozvojových rad, jakož i sociálních organizací, které dostávají dotace631 z rozpočtu. 

Plánování rozpočtu je prováděno rezortními ministerstvy, vedených ministerstvem pro národní 
hospodářství (MNH). Vláda předkládá návrh zákona o rozpočtu parlamentu, který jej přijme do 
konce běžného roku. Zprávy ministerstev632 o závěrečném účtu zahrnují údaje o plnění ročního 
rozpočtu. 

Pokladna je klíčovým prvkem vnitřního kontrolního systému v prostředí veřejného sektoru. 
V rámci první úrovně řízení pokladna provádí kontroly finančního plnění rozpočtu a následné 
kontroly (ex post) v případě některých dotací. Řídicí systém státní pokladny vznikl v roce1995 
s cílem dosáhnout cíle reformy veřejných financí. 

Hlavním cílem pokladny je zajištění řádného finančního řízení a správy. Za účelem splnění tohoto 
požadavku pokladna plní úkoly, které se týkají finančního plnění rozpočtu a zároveň provádí 
kontroly. 

Kontrolní funkce pokladny zahrnuje několik činností. Nejdůležitější činností je kontrolní funkce 
v průběhu finančního plnění rozpočtu.  

Tyto kontroly pokrývají klasické řízení pokladní hotovosti a kontrolní funkce, stejně jako určité 
následné kontrolní funkce (ex post), týkající se implementace národních a evropských dotací. 
Činnosti v oblasti plnění veřejného dluhu, stejně jako činnosti v oblasti registrace závazků, 
spadají také do kontrolní funkce pokladny. Monitorovací systém státní pokladny se zápisy 
základních údajů slouží rovněž k tomu, aby se zabránilo riziku nahromadění dotací / dvojího 
financování. Další významnou kontrolní činnosti jsou kontrolní pravomoci, které uplatňují 
regionální (krajská) ředitelství, pokud jde o místní vlády (samosprávy) a příjemce různých forem 
sociální pomoci. 

Vrchní rozpočtový dozorce (superintendant) by měl být považován za nový prvek vládní kontrolní 
funkce systému PIC v přenesené pravomoci do státní pokladny.  

Vláda je oprávněna pověřit superintendanta rozpočtové organizace veřejného sektoru (ROVS), 
že bude zodpovědný za jmenování rozpočtových superintendantů a za zajištění odborného 
vedení nadnárodního podniku.  

Rozpočtoví inspektoři 633  vydávají předběžné stanovisko (a priori) k přijímaným finančním 
opatřením a plánovaným závazkům, a mohou je proto vetovat. Superintendant musí rovněž 
poskytnout stanovisko k vnitřním předpisům.  

Povinností rozpočtové organizace veřejného sektoru (ROVS) je boj proti podvodům, korupci a 
jiným nesprávnostem.   

 13. Koncepce vnitřní kontroly634 ve veřejném sektoru 

Aby mohl být správně pochopen maďarský systém PIC, představujeme regulaci vnitřních 
kontrolních systémů ve čtyřstupňové struktuře.  

                                                           
630 Též „župa“. 

631 Též „subvence“. 

632 Též „kapitol“. 

633 Výraz „inspektor“ je v této souvislosti ekvivalentem výrazu „dozorce“, nebo též „superintendant“. 

634 Výraz „vnitřní kontrola“ je v této souvislosti ekvivalentem výrazu „vnitřní kontrolní systém“. 
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Jde o pyramidu předpisů od shora dolů. Začíná v úrovni parlamentu (1. stupeň), kterou zastupuje 
zákon XXXVIII z roku 1992 o veřejných financích (ZVF). Pokračuje směrem k vládě na úroveň 
dekretu635 (druhý stupeň), dále na úroveň směrnice (třetí stupeň) a konečně na úroveň pokynu636 
(čtvrtý stupeň). 

Vnitřní kontrolní systém je integrálním procesem, který je navržen tak, aby získal přiměřenou jistotu, 
a zajistil zhodnocení rizik. Cílem vnitřního kontrolního systému je zajistit, aby rozpočtová organizace 
veřejného sektoru (ROVS) dosáhla tyto cíle: 

  zákonnost637 transakcí a splnění požadavků na hospodárnost, efektivnost a účinnost; 
 

  odpovědnost; 
 

  ochrana zdrojů před ztrátami a nevhodným použitím. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

První stupeň– zákon 

 

 

První stupeň – zákon 

Na základě zodpovědnosti, popsané v zákoně o veřejných financích (ZVF), vedoucí rozpočtové 
organizace veřejného sektoru (VROVS) je zodpovědná za vytvoření vnitřního kontrolního 
systému této organizace a nese odpovědnost za rozvoj, provoz a sledování a analyzování 
řádného fungování vhodného kontrolního prostředí, politiky řízení rizik, kontrolní činnosti, 
informací a komunikací a monitorování.    

 

                                                           
635 Výraz „dekret“ je v této souvislosti ekvivalentem výrazu „nařízení“ nebo též „výnos“. 

636 Výraz „pokyn“ je v této souvislosti ekvivalentem výrazu „obecné zásady“. 

637 Též „legálnost“. 
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Druhý stupeň – výnos vlády 

Podrobné instrukce, týkající se vnitřního kontrolního systému, jsou stanoveny ve výnosu vlády č. 
292 z roku 2009 (XII. 19.) o pravidlech operací veřejných financí (POVF). Předpisy o pravidlech 
operací veřejných financí (ROPF) jsou připojeny k zákonu o veřejných financích (ZVF), aby byl 
jasně zřetelný rozsah povinností při zřizování a provozování vnitřního kontrolního systému.   

Vedoucí rozpočtové organizace veřejného sektoru (ROVS) odpovídá za vytvoření, provoz a 
rozvoj vnitřního kontrolního systému, včetně interního auditu. Vedoucí ROVS by se při zavádění 
vnitřního kontrolního systému měli řídit pokyny pro standardy vnitřní kontroly a jejich obsahem, 
zveřejněným ve směrnici MF. Vnitřní kontrolní systém zahrnuje všechny zásady, postupy a vnitřní 
předpisy, které zajistí řízení rozpočtové organizace veřejného sektoru (ROVS) v souladu se 
zásadou řádného finančního řízení. Doporučení a návrhy externího auditu a interního auditu je 
třeba zohlednit při rozvoji vnitřního kontrolního systému. 

Výklad pěti prvků, které jsou uvedeny v prvním stupni: 

  kontrolní prostředí 

Vedoucí ROVS stanoví kontrolní prostředí, což znamená: 

  jasná struktura organizace; 
 

  jasné vztahy a úkoly v oblasti odpovědnosti a jurisdikce; 
 

  etická pravidla pro všechny úrovně organizace, a 
 

  transparentní řízení lidských zdrojů. 

Vedoucí rozpočtové organizace veřejného sektoru (VROVS) zavede a pravidelně aktualizuje 
funkci auditní stoupu, která zahrnuje zejména komplexní popis provozních a finančních 
procesů638 této organizace. Součásti tohoto popisu jsou především odpovědnosti, informační 
úrovně a vztahy v řídích a kontrolních procesech. Tento popis je zpracován v textové podobě 
a tabulek nebo vypracovaných vývojových diagramů, který umožní sledování a hodnocení 
následné kontrolní činnosti (ex post) v těchto procesech28. Dále je VROVS je odpovědný za 
regulaci postupů, týkajících se řešení nesprávností, které – s výjimkou ministerstev, úřadu 
vlády a dalších vládních institucí – jsou součástí organizačních a provozních pravidel ROVS.      

  řízení rizik 

Vedoucí ROVS je zodpovědný za politiku řízení rizik a za fungování639 systému řízení rizik. Při 
hodnocení rizik jsou rizika spojená s řízením aktivit 640  organizace odhadnuta a určena. 
Organizace musí pro řízení rizik vypracovat pokrytí rizik a zjistit, jak tyto metody budou 
využity. Ministerstvo národního hospodářství641   (MNE) vydalo doporučení pro řízení rizik 
k zajištění podpory rozpočtových organizací veřejného sektoru (ROVS). 

 

 

                                                           
638 Též „postupů“. 

639 Též „provoz“. 

640 Též „činností“. 

641 Dříve ministerstvo financí. 
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  kontrolní činnost 

Vedoucí ROVS zavede kontrolní činnosti za účelem zajistit eliminaci působení rozpoznaných 
a vyhodnocených rizik a přispět tak k dosažení cílů organizace. Vnitřní procesní pravidla 
upraví přinejmenším: 

  postupy schvalování a autorizace642; 
 

  přístup k informacím; 
 

  fyzické kontroly (přístup k zařízení a vybavení); 
 

  postupy pro podávání zpráv. 
 

  Informace a komunikace 

Vedoucí ROVS zřídí a bude provozovat systémy, které zajistí správné a včasné toky informací 
v organizaci mezi útvary a osobami. Systém podávání zpráv musí být efektivní, spolehlivý a 
přesný, přičemž množství, termíny a způsoby podávání zpráv jsou přesně stanoveny. 

  Monitorování 

Vedoucí ROVS musí provozovat monitorovací systém, který pomáhá sledovat činnost 
organizace a plnění643 jejích cílů. 
 

Za účelem získání informací (zpětné vazby) o plnění provozních úkolů probíhá průběžné 
monitorování a zajišťování neprovozní funkce interního auditu. Oba tyto segmenty vytvářejí 
monitorovací systém organizace. Jedním z hlavních úkolů v oblasti interního auditu je 
usnadňovat zlepšování kvality vnitřního kontrolního systému v ROVS. Činnost interního auditu 
ROVS byla upravena výnosem vlády. 

Třetí stupeň – směrnice  

Maďarské standardy PIC jsou založeny na doporučení mezinárodně uznávaných institucí jako 
COSO a INTOSAI. Tyto standardy obsahují základní principy644. Jejich praktická realizace se 
odlišuje podle specifik té které organizace. 

Vedoucí ROVS má právo a povinnost určit množství, kvalitu a tuhost 645  kontrol v systému. 
Zákony a vyhlášky upravují jen některé. Směrnice (třetí stupeň) a pokyny, resp. zásady (čtvrtý 
stupeň) poskytují návody pro další upřesnění.  

Kontrolní činnosti se uplatňují jako předběžné (ex ante), v procesu realizace a jako kontroly 
následné kontroly (ex post). Je důležité poznamenat, že vývoj nejrůznějších předpisů – dále jen 
standardy – nemusí vždy znamenat, že ROVS má vytvořit nové, protože v mnoha případech jsou 
již součástí jiných dokumentů (např.: memorand a stanov, organizačních a provozních pravidel, 
které již existují). Za vytvoření dalších potřebných standardů v případě potřeby je zodpovědný 
vedoucí ROVS.  

Standardy vztahující se k pěti prvkům vnitřního kontrolního systému646, které byly uvedenyv 
prvním stupni pyramidy regulace, a podrobně popsány ve druhém stupni této regulace, 
zdezmíníme pouze stručně (nadpisy nebo též názvy položek) takto: 

                                                           
642 Též „povolování“. 

643 Též „dosahování“. 

644 Též „zásady“. 

645 Též „rigiditu“. 
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  Kontrolní prostředí 
 

  Cíle a struktura ROVS. 
 

  Vnitřní předpisy. 
 

  Rozsah povinností a odpovědnosti. 
 

  Definice a dokumentace procesů. 
 

  Řízení lidských zdrojů. 
 

  Etické hodnoty a integrita. 
  

  Řízení rizik 
 

  Stanovení a posouzení rizik. 
 

  Analýza rizik. 
 

  Řízení rizik. 
 

  Pravidelné přezkoumání celého procesu řízení rizik. 
 

  Podvody, korupce rizika. 
 

  Kontrolní činnost 
 

  Kontrolní strategie a metody. 
 

  Oddělení povinností. 
 

  Kontinuita úkolů. 
 

  Informace a komunikace 
 

  Regulace647 informačních a komunikačních technologií. 
 

  Systém registrace souborů. 
 

  Zpráva o neúplnostech, nesprávnostech a korupci. 
 

  Monitorování 
 

  Monitorování realizace cílů organizace. 
 

  Vyhodnocení vnitřních kontrol (vnitřního kontrolního systému). 

Úplný popis vnitřních kontrolních standardů lze nalézt v tomto příspěvku v části o interním auditu. 

 

 

                                                                                                                                                                                     
646 Výraz „prvky vnitřního kontrolního systému“ je v této souvislosti identický výrazu „standardy vnitřní kontroly ve veřejném 
sektoru“.  

647 Též „předpis“. 
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Čtvrtý stupeň – pokyny 

Základem vnitřního kontrolního systému jako integrovaného přístupu k řádné správě organizace 
(řízení organizace) je to, že zahrnuje právní předpisy, postupy, metody a funkční organizační 
struktury, jejichž cílem je dosažení cílů managementu.  

Vnitřní kontrolní systém musí předcházet648, odhalovat a eliminovat události, které ohrožují cíle 
ROVS. Management organizace rozhodne o metodách a formách opatření až po přehodnocení 
stávajících vnitřních předpisů, nebo vytvoření nové regulace. 

Vnitřní kontrolní manuál – vydaný (MNH649) – je dokument, který rozpracovává standardy vnitřní 
kontroly v detailu. Podporuje správnou a odpovídající interpretaci zákonů a dalších výnosů650 
vlády, flexibilní přizpůsobení a vysoký standard práce. Obsahem manuálu jsou v podstatě 
doporučení a příručky pro praxi, které podporují vedoucího ROVS při zavádění a provozování651 
vnitřního kontrolního systému podle zákona. Vedle podrobných standardů jsou v manuálu otázky 
k sebehodnocení 652  souladu 653  s právními předpisy (dodržení). Manuál vnitřního kontrolního 
systému ROVS podporuje zvýšení vnitřní legitimity654 systému řízení na úrovni organizačních 
útvarů.   

Nesprávnosti655, které se týkají veřejných financí, představují vysokou míru rizika. Zvlášť závažné 
případy: úmyslným nesprávnostem, jako je podvod a korupce, musí být věnována pozornost s 
vysokou prioritou pro jejich škodlivou povahu. Manuál vnitřního kontrolního systému popisuje 
postupy pro řešení nesprávností v rámci právního řádu. Pokud jde o pokyny k plnění funkce 
interního auditu, lze nalézt více informací v části o interním auditu tohoto příspěvku. 

 14. Koncepce vnitřní kontroly656 ve veřejném sektoru 

3.1. Manažerská odpovědnost / zodpovědnost 

Manažerská odpovědnost / zodpovědnost ve veřejném sektoru je vysoce prioritní záležitostí.  

To je také důvod, proč se regulace manažerské odpovědnosti / zodpovědnosti objevuje také 
v jiných právních předpisech, které ji v dřívějším období neupravovaly. 

Zákon o veřejných financích (ZVF) stanoví, že vedoucí ROVS je zodpovědný za plnění 
činností, stanovených v zakladatelské listině, a v souladu s požadavky, stanovenými 
právním předpisem řídící organizace. 

Zákon o veřejných financích (ZVS) stanoví, že vedoucí rozpočtové organizace veřejného 
sektoru (ROVS) je také zodpovědný za zajištění účinného a řádného finančního řízení, 
veškeré činnosti ROVS, stejně jako za užívání majetku (který byl ROVS svěřen do správy). 

                                                           
648 Též „zabránit“. 

649 Zkratka MNH pro ministerstvo národního hospodářství, dříve ministerstvo financí. 

650 Též „nařízení“. 

651 Též „udržování“. 

652 Též „vlastnímu posouzení“. 

653 The compliance. 

654 Též „právního uznání“. 

655 Též „nesrovnalosti“. 

656 Výraz „vnitřní kontrola“ je v této souvislosti ekvivalentem výrazu „vnitřní kontrolní systém“. 
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V této souvislosti je také vedoucí ROVS zodpovědný za zavedení a za udržování657 vnitřního 
kontrolního systému. 

Vedoucí ROVS může přenést své úkoly a povinnosti prostřednictvím organizačních a 
provozních pravidel ROVS na nižší úrovně hierarchie. Manažeři přebírají zodpovědnost za 
práci zaměstnanců podřízených organizační jednotek útvarů. Přitom jsou oprávněni jak 
požadovat, tak i podávat o tom zprávu658. Podrobná pravidla, týkající se zodpovědnosti, jsou 
stanoveny v samostatných zákonech. 

Vedoucí ROVS, která je podřízena rozpočtové kapitole (tj. liniovému ministerstvu), musí 
podávat zprávy o fungování vnitřního kontrolního systému ROVS vedení v čele této kapitoly 
(ministrovi), kterému je podřízen. Hierarchie struktury nadřazenosti a podřazenosti 
v záležitostech podávání zpráv o fungování vnitřního kontrolního systému (včetně interního 
auditu) je třístupňová, tzn. ROVS – liniové ministerstvo – ministerstvo národního 
hospodářství (dříve ministerstvo financí). Výše uvedená zpráva o vnitřním kontrolním 
systému (tzv. prohlášení o věrohodnosti / ujištění o spolehlivosti) je připojena k účetní 
závěrce ROVS. Liniový ministr v čele kapitoly tato prohlášení podřízených vedoucích ROVS 
vyhodnotí spolehlivost fungování vnitřního kontrolního systému v rámci kapitoly. Vedoucí 
ROVS, který si je vědom právních povinností659 v souladu s obsahem prohlášení deklaruje, 
zda vnitřní kontrolní systém poskytuje záruky hospodárného, efektivního a účinného 
fungování.   

Dále vedoucí ROVS zajišťuje, aby: 

  jakékoliv veřejné prostředky byly ROVS spravované a využívané v souladu správními 
předpisy; 

 

  disponibilní prostředky byly řádně660 použity; 
 

  chod661 ROVS se řídí požadavky hospodárnosti, efektivnosti a účinnosti; 
 

  plánování, podávání zpráv662, včetně poskytování informací, je prováděno zodpovědně, 
tzn., že jejich ověřování663 jsou dobře provedena; 

 

  závazky jsou v souladu s rozpočtem; 
 

  institucionální účetní system neexistuje. 

V této zprávě prohlašuje, že: 

  předkládané zprávy poskytují – v souladu s právními požadavky – jasný a přesný obraz o 
současných ročních rozpočtových příjmech a výdajích; 

 

  byl zaveden systém, který poskytuje odpovídající právní ujištění, a jeho postupy zajišťují, 
že odpovědnosti jsou přiřazeny v souladu s vnitrostátními právními předpisy a právními 
předpisy EU; 

 

                                                           
657 Též „fungování“. 

658 Též „hlášení“. 

659 Též „zodpovědnosti“. 

660 Též „správně“. 

661 Též „provoz“. 

662 Též „hlášení“. 

663 Též „verifikace“. 
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  zodpovědnosti jsou v ROVS jasně definovány, což podporuje, že manažeři664 jsou si 
vědomi cílů, a že disponují nástroji k dokončení zadaných úkolů a k hodnocení výsledků.  

 

Postup je průběžně vyhodnocován prostřednictvím manažerského zpravodajského systému 
(systému podávání zpráv / hlášení managementem). 

Vedoucí ROVS předkládá stručné shrnutí, jaká vnitřní kontrolní opatření byla dokončena v 
souladu spěti obecnými standardy665.  

V této zprávě uvede, co je třeba zlepšit ve vnitřním kontrolním systému ROVS, a dále také 
potvrzuje666, že finanční ředitel ROVS splnil povinnost pololetních kontrol v oblasti odborné 
přípravy (tréninku / vzdělávání). 

Od roku 2010667 je nejvyšším provozním představeným (top provozním manažerem) v ministerstvu668 
státní tajemník669 . Ministr je politický manažer. V ministerstvech je státní tajemník jako správní 
manažer zodpovědný za vytvoření vnitřního kontrolního systému ministerstva a přiřazení jasné 
konkrétní odpovědnosti manažerům organizačních jednotek670. 

Klíčovou součástí je publicita a transparentnost671. Pravidla publicity vycházejí ze zákona č. 
LXIII z roku 1992 o ochraně osobních údajů a publicitě veřejných dat. 

Hlavním cílem tohoto zákona je zajistit, aby všechny osoby měly přístup k údajům veřejného 
zájmu. V této souvislosti se údaji veřejného zájmu rozumí jakékoli informace nebo 
poznatky672 , které nespadají do definice osobních údajů, zpracovaných agenturou nebo 
osobou, vykonávající státní nebo místní správní funkci nebo jinou veřejnou funkci 
stanovenou v právním státě. 

Zákonem č. XC z roku 2005 o svobodě elektronických informací byla posílena ustanovení, 
upravená v čl. 19 zákona LXIII roku 1992. Účelem této právní regulace je zajistit, aby rozsah 
dat veřejného zájmu, které jsou uvedeny v tomto právním dokumentu, byl dán k dispozici v 
elektronické podobě komukoli, a to trvale a bezplatně, jakož i bez osobní identifikace a 
jakékoliv regulace žádajícího o tyto údaje, aby bylo zajištěno, že veřejnost je přesně a rychle 
informována. 

3.2.  Interní audit 

Podle zákona o veřejných financích (ZVF) a v souladu s mezinárodními standardy se 
interním auditem rozumí nezávislá, objektivně ujišťovací a konzultační činnost, která je 
zaměřená na přidávání hodnoty a zdokonalování procesů v činnosti organizace. Interní audit 
pomáhá organizaci dosahovat jejích cílů tím, že přináší systematický metodický přístup k 
hodnocení a zlepšování efektivnosti procesů v oblasti řízení rizik, kontroly a správy. 

                                                           
664 Též „vedoucí pracovníci“. 

665 Jedná se o obecné standardy, nebo též o komponenty vnitřního kontrolního systému ve veřejném sektoru podle INTOSAI 
(aplikující COSO). 

666 Též „certifikuje“. 

667 Článek 61 zákona č. XLIII z roku 2010 o ústředních správních úřadech a o právním postavení členů vlády a státních 
tajemníků. 

668 Obdobně jako vedoucí kterékoliv rozpočtové organizaci veřejného sektoru. 

669 Též „správní manažer“. 

670 Též „útvarů“. 

671 Též „průhlednost“. 

672 Též „znalosti“. 
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Koncept673 interního auditu je zakotven v právních předpisech – ZVF, výnosech (nařízeních) 
vlády, doplněných standardy a směrnicemi. Ve směrnici MF č.2z roku 2009(XII. 4.) o 
standardech interního auditu ve veřejném sektoru obsahuje následující národní standardy: 

  1000 Úkoly interního auditu. 
 

  2000 Úkoly vedoucího interního auditu. 
 

  3000 Nezávislost. 
 

  4000 Odbornost a náležitá odborná péče. 
 

  5000 Plánování. 
 

  6000 Provádění. 
 

  7000 Zpráva z auditu. 
 

  8000 Zabezpečení kvality674. 
 

  9000 Follow-up. 

V souvislosti s činností interního auditu v jednotlivých ROVS bylo vydáno mnoho pokynů. 
Nejvýznamnější z nich jsou: 

  Model interního auditu. 
 

  Metodika auditu výkonnosti; 
 

  Metodika systému založeného na auditech; 
 

  pokyny pro roční plán auditů a shrnutí ročního plánu auditu, výroční zprávu o auditu a 
shrnutí výroční auditní zprávy; 

 

  pokyny k úkolům, které mají být dokončeny v útvarech interního auditu ROVS; 
 

  pokyny k zajištění činnosti interního auditu zapojením externího poskytovatele těchto 
služeb. 
 

Podle pravidel a předpisů vedoucí ROVS zaručí funkční675 nezávislost interních auditorů, a 
to zejména ve vztahu k: 
 

  sestavování ročního plánu auditu; 
 

  výběru auditorských postupů; 
 

  přípravě a realizaci programu auditu; 
 

  přípravě zprávy o auditu; 
 

  vypracování závěrů a doporučení auditu. 

S výjimkou plnění funkce interního auditu v oblasti poskytování objektivního ujištění a 
konzultační činnosti by interní auditoři neměli být zapojeni do všech jiných řídících funkcí. 

Interní auditor ROVS musí být autorizován676 ministerstvem národního hospodářství (MNH). 
To znamená jeho povinnou registraci. Zákon o veřejných financích (ZVF) a vládní výnos č. 

                                                           
673 Též „pojetí“. 

674 Též „jakosti“: 

675 Též „provozní“. 
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18 z roku 2009 (X. 6.) o registraci a dalším profesním vzdělávání interních auditorů obsahuje 
pravidla pro odborné vzdělávání pracovníků v pozicích interních auditorů ve veřejném 
sektoru. Interní auditoři jsou povinni absolvovat odbornou přípravu677 každé dva roky. Toto 
školení pořádá výcvikové středisko pro metodologii vnitřní finanční kontroly ve veřejném 
sektoru (PIFC678) veřejné vnitřní finanční kontroly metodiky.  

Výcvikové středisko PIFC zodpovídá za zřízení, provoz a odborné vedení tohoto 
výcvikového střediska. V současné době výcvikové středisko PIFC je začleněno ve 
zdravotním a kulturním institutu Národní daňové a celní správy. Interní auditoři musí mít 
zkoušku z předmětu "vnitřní finanční kontrola ve veřejném sektoru I" (se třemi povinnými 
moduly). Tento trénink a zkouška se provádí do jednoho roku po registraci interního auditora 
na MNH. Poté interní auditor musí absolvovat trénink v jednom z volně zvolených modulů 
„PIFC II“ jedenkrát za dva roky. Pokud si interní auditor neplní tyto povinnosti (neudržuje 
znalosti), bude vyjmut z registru.  

PIFC I je strukturován takto: 

Úvod – všeobecný modul 

 1. Veřejné finance 
 

 2. Evropská unie a Maďarsko 
 

 3. Kontrolní systém veřejné správy 

Interní audit – všeobecný modul 

 1. Právní základ interního auditu ROVS 
 

 2. Pokyny MNH (dříve MF) týkající se interního auditu 
 

 3. Standardy interního auditu a pokyny pro praxi 
 

 4. Nová metodologie v oblasti interního auditu 

Modul systému vnitřní kontroly ve veřejném sektoru (PIC)  

 1. Corporate governance 
 

 2. Model COSO 
 

 3. PIC v Maďarsku 
 

 4. Manažerská odpovědnost 

Úředníci, kteří pracují jako interní auditoři, složí administrativní odbornou zkoušku do tří let 
po jejich jmenování. 

Dále v souladu se zákonem o veřejných financích (ZVS) každý vedoucí  ROVS (od ledna 
2011) a finanční manažer ROVS (od ledna 2010) účastní každé dva roky odborné přípravy 
(školení) PIFC. 

Interní audit předkládá auditní zjištění a doporučení vedoucímu ROVS v souladu správními 
předpisy a vnitřními předpisy pro hlediska hospodárnosti, efektivnosti a účinnosti. Interní 

                                                                                                                                                                                     
676 Též „povolen“. 

677 Též „trénink“. 

678 Funkční model Public Interna Financial Control.  



Copyright © Centrum of Excellence for Good Governance  Stránka 187 

 

auditor nebo útvar interního auditu plní své povinnosti v přímé podřízenosti vedoucímu 
ROVS a podává přímo jemu také zprávy.  

Vedoucí auditního týmu je zodpovědný za vypracování zprávy o auditu a za vyvození 
závěrů. Interní auditoři zodpovídají za důvěryhodnost 679  výsledků auditu. V případě 
objektivně ujišťovací činnosti interní auditoři provádějí audity souladu 680  / správnosti681 , 
finanční audity, audity systémů, audity výkonnosti a audity IT. Interní auditoři zašlou návrh 
zprávy o auditu pro účely kontradiktorního řízení682. Audit je uzavřen, pokud konečná zpráva 
o auditu byla odeslána auditovanému subjektu. Jestliže dojde v průběhu auditu k podezření 
z nedbalosti nebo nedostatku, které mohou mít za následek trestní nebo disciplinární 
odpovědnost za protiprávní jednání, je úkolem vedoucího ROVS přijmout nezbytná opatření, 
nicméně to nijak neovlivní ukončování auditu.    

Manažeři auditovaných organizací nebo jejich organizačních útvarů odpovídají zavedení 
záznamů 683  o použití a provedení závěrů, jako i doporučení, uvedených ve zprávě z 
externího nebo interního auditu. 

Tento úkol je nepřevoditelný na interní auditory. Záznamy obsahují krátký popis 
prováděných opatření a odůvodnění684 neprovedených opatření. Systém podávání zpráv je 
tříúrovňový, jak bylo uvedeno výše.  

Výroční auditní zpráva vedoucího ROVS vedoucímu manažerovi kapitoly. Ten poskytuje 
kontrolní shrnutí za všechny ROVS v působnosti kapitoly a výsledky své kapitoly ve výroční 
auditní zprávě pro ministra národního hospodářství (dříve ministra financí). Ten pak 
poskytuje vládě výroční auditní zprávu za veřejné finance.   

Dále vedoucí interního auditu musí sledovat využívání akčních plánů. V takovém případě 
vedoucí interního auditu musí vést záznamy, které obsahují opatření přijatá na základě 
zjištění a doporučení ve zprávě o auditu. 

Výroční auditní zpráva a roční shrnutí zpráv o auditech musí obsahovat následující: 

Zpráva o činnosti interního auditu v příslušném roce: 

  rozsah činností uvedených v plánu auditu, důvody odchýlení se od plánu a ospravedlnění 
jakéhokoli ad hoc auditu; 

 

  kvalitu, personál a materiální podmínky auditů, jakož i faktory, které podporují či brání 
auditní činnosti (na základě sebehodnocení); 

 

  hlavní zjištění, závěry a doporučení z auditních zpráv; 
 

  počet a krátké shrnutí zaznamenaných případů podvodu a závažných nesprávností685; 
 

  hlavní doporučení pro zlepšení vnitřního kontrolního systému v oblasti správnosti686 , 
hospodárnosti, efektivnosti a účinnosti. 

                                                           
679 Též „spolehlivost“. 

680 Též „legality“. 

681 Též „regularity“ či „regulérnosti“. 

682 Též „řízení o sporných otázkách“. 

683 Též „evidenci“. 

684 Též „důvody“. 

685 Též „nesrovnalostí“. 
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Provádění auditních zjištění a doporučení: 

  zpráva o realizaci akčních plánů na základě záznamů interního auditu, se zřetelem ke 
zprávě, zaslané vedoucím auditované organizace nebo útvaru687; 

 

  návrhy k rozvíjení činností interního auditu. 

3.2.1. Vztahy mezi interním auditem a externím auditem 

NAI688   a interní audit spolupracují a doplňují práci ostatních. NAI často využívá 
zprávy interního auditu při externím auditu ROVS. Interní audit obvykle napomáhá při 
externím auditu NAI v ROVS (hlavně plní úlohu kontaktního místa. NAI má právo 
účastnit na konzultační bázi zasedáních meziresortního výboru PIFC. Auditované 
organizace podávají zprávu o sledování doporučení NAI do 31. ledna roku 
následujícího po externím auditu. 

3.2.2. Auditní rady a výbory pro audit 

Meziresortní výbor PIFC byl zřízen za účelem poskytování poradenství ke zlepšení 
systému PIC, spolupráci, koordinaci, harmonizaci a přípravu dalšího vývoje. Do 
působnosti meziresortního výboru PIFC spadaly následující úkoly (prostřednictvím 
jeho podvýborů): 

  Podpora ministerstva národního hospodářství (dříve ministerstva financí) v řízení 
oblastí: 

 

  informací o operacích PIC, spojených s regulací, koordinací a harmonizací 
tohoto systému; 

 

  vydávání stanovisek k ročním plánům, strategiím a zprávám podle požadavků 
právních předpisů EU. 

 

  Vypracování doporučení ke zlepšování fungování systému PIC, včetně: 
 

  Stanovisek k návrhům právních předpisů, manuálům pro praxi, národně a 
mezinárodně uznávaným standardům, které se týkají  interního auditu; 

 

  Monitorování uplatňování a provádění právních předpisů, manuálů pro praxi, 
národně a mezinárodně uznávaných standardů, které se týkají interního auditu; 

 

  Monitorování uplatňování a provádění právních předpisů a příruček pro praxi 
standardu PIFC, které se týkají vnitřního kontrolního systému; 

 

  koordinace, podpora a průběžné monitorování auditní činnosti, týkající se 
použití prostředků z fondů EU a jiné mezinárodní pomoci; 

 

  hodnocení a podpory funkční nezávislosti interních auditorů. 
 

  Koordinace plánování a realizace vládních auditů. 
 

                                                                                                                                                                                     
686 Též „regularity“ či „regulérnosti“. 

687 Též „jednotky“. 

688 NAI je zkratkou pro národní auditní instituci nebo též nejvyšší auditní instituci.  
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  Nalezení řešení specifických otázek se zástupci ministerstva národního 
hospodářství (dříve ministerstva financí) nebo ROVS. 

 

  Diskuse o výroční zprávy o PIC, zpracované ministerstvem národního 
hospodářství (dříve ministerstvem financí). 

3.3. Koordinace vnitřních kontrolních systému ve veřejném sektoru 

Ministerstvo národního hospodářství (dříve ministerstvo financí) je zodpovědné za vývoj, 
přípravu regulace, koordinaci a harmonizaci systémů vnitřní kontroly, které jsou subsystémy 
veřejných financí.  

Ministr koordinuje a harmonizuje kontrolní systémy pro národní a mezinárodní fondy a 
předkládá doporučení pro vypracování a přijetí příslušných právních předpisů; rozpracovává 
problémy a pravidelně kontroluje směrnice a metodické pokyny, které mají být použity pro 
vnitřní kontrolní systémy a zodpovídá za zavedení689 a fungování meziresortního výboru 
PIFC v zájmu rozvíjení pravidel a postupů, a za organizaci souvisejícího školení na téma 
vnitřního kontrolního systému. Úkoly Centrální harmonizační jednotky (CHJ) jsou vyvíjeny 
v útvaru vnitřní kontroly ve veřejném sektoru (PIC), který je začleněn ve struktuře 
Ministerstva pro národní hospodářství (dříve Ministerstva financí). Mezi hlavní úkoly CHJ 
jsou: 

  koordinace a harmonizace systémů vnitřní kontroly, které jsou subsystémy systému 
veřejných financí; 

 

  hodnocení a vývoj postupů a metodik systému superintendanta690; 
 

  vypracování návrhů a koncepcí, které se týkají plánování kontrol, jejich provádění a 
podávání zpráv z kontrol; 

 

  koordinace ročních plánů kontrolních postupů – zpracování a analýza plánu kontrol, které 
jsou předány ministrovi odpovědnému za organizace (ROVS) v působnosti správce 
kapitoly; 

 

  příprava výroční auditní zprávy pro ministra, která bude využita k sestavení zprávy o PIC, 
jejíž nedílnou součástí jsou návrhy, které se týkají vnitřního kontrolního systému (PIC), 
včetně novelizace pravidel, vypracované na základě výroční auditní zprávy;       

 

  zajištění odborného dohledu (supervize) nad podporou systému IT pro interní audit; 
 

  provádění inspekce a monitorování 691  nad dodržováním kvality systému PIC při 
zajišťování programu kvality a hodnocení využívání mezinárodních auditorských a 
kontrolních standardů při tvorbě zákonů, směrnic a metodických pokynů; 

 

  koordinace manažerského systému odpovědnosti – zpracování a analýza manažerských 
prohlášení o spolehlivosti 692  a jejich předložení ministrovi politicky odpovědnému za 
zajištění správy příslušné kapitoly; 

 

  zřízení, provoz a odborný dohled nad metodickým a vzdělávacím centrem PIFC; 
 

                                                           
689 Též „zavedení“. 

690 Též „rozpočtový dozorce“. 

691 Též „dohledu“. 

692 Též „věrohodnosti“. 
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  zajištění fungování fóra maďarských interních auditorů; 
 

  navazování kontaktů s národními profesními organizacemi; 
 

  pořádání odborných konferencí; 
 

  rozvíjení vnitřního kontrolního systému s podporou fondů EU (včetně FM&C), vytváření 
příslušných předpisů a metodických pokynů; 

 

  odborný dozor auditního orgánu (Generální ředitelství pro auditování evropských fondů); 
 

  vypracování odborných stanovisek a pokynů, týkajících se vnitřního kontrolního systému 
fondů EU; 

 

  přizpůsobení doporučení EU, týkajících se vnitřního kontrolního systému fondů EU; 
 

  účast na koordinaci a harmonizaci oblasti sdílené správy mezinárodních fondů EU ve 
vztahu k vnitřní kontrole; 

 

  monitorování a inspekce využívání 693  právních předpisů, metodických pokynů a 
mezinárodních auditorských standardů, které mají být používány zeměmi, které jsou 
zapojeny do provádění transakcí EU. 

4. Finanční inspekce 

Úkoly vládní kontroly jsou prováděny Úřadem vládní kontroly (ÚVK). ÚVK je podřízen ministrovi 
pro správu a spravedlnost Maďarska. Povinnosti ÚVK jsou: 

  monitorování implementace694 vládních rozhodnutí; 
 

  následná kontrola státního rozpočtu, mimorozpočtových státních fondů, národních fondů 
zdravotních služeb a centrální úrovně rozpočtových organizací veřejného sektoru (ROVS), a 
to s výjimkou organizací, které nespadají do dohledové působnosti vlády nebo ministra 
financí; 

 

  následná kontrola hospodářských podniků, veřejných nadací, mikroregionálních nadací, 
krajských, územních a regionálních rozvojových rad, jakož i společenských organizací – s 
výjimkou politických stran – který získaly vládní podporu695 a finanční prostředky nebo pomoc 
a či podporu na základě mezinárodních smluv; 

 

  sledování státních ekonomických subjektů s výjimkou maďarské národní banky; 
 

  následná kontrola nadací, veřejných nadací založených a sponzorovaných jednotlivých členů 
vlády nebo vládou; 

 

  následná kontrola oprávněnosti 696  podniku a umoření 697  v rámci státních záruk, spolu se 
státním rozpočtem – možnost kontroly698 jak povinné osoby, tak i oprávněné strany s ohledem 
na to, zda a jak byly podmínky smlouvy o záruce dodrženy; 

 

                                                           
693 Též „uplatňování“. 

694 Též „provádění“. 

695 Též „poskytnutou vládou“. 

696 Též „legitimity“. 

697 Též „splácení“. 

698 Též „ověření“. 
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  následná kontrola soukromých penzijních fondů a finančních mechanismů převodu 
soukromých penzijních fondů do státního penzijního fondu; 

 

  následné kontroly (ex post) transakcí a subdodavatelů v souvislosti s výše uvedenými 
odstavců a plněním těchto smluv, a v provázanosti s tím i kontroly osob, které jsou 
zodpovědné za jejich plnění; 

 

  další úkoly útvaru následné kontroly (ex post), stanovené samostatnými zákony.  

Podle zákona o veřejných financích (ZVS) PFA uskutečňuje úřad vládní kontroly (ÚVK) následné 
kontroly (ex post) řádnosti a účelnosti v oblasti plnění rozpočtu, transakcí národní a mezinárodní 
pomoci, využití státem vlastněných nemovitostí, fungování státem vlastněných ekonomických 
subjektů, transakce veřejných zakázek a provádění rozhodnutí vlády. 

V současné době jsou činnosti ÚVK uskutečňované v souladu s předpisy interního auditu 
rozpočtových orgánů699. Zvláštní předpis o pravidlech postupu vládních kontrolních aktivit700 byl 
přijatý v dubnu 2011. Činnost úřadu vládní kontroly je založen na ročních plánech práce, avšak 
na základě pověření předsedy vlády nebo ministra pro správu a spravedlnost může předseda 
ÚVK zahájit plnění ad hoc kontrolního úkolu, který není zahrnut v ročním plánu práce.    

Kdokoliv může iniciovat monitorování v souladu s příslušnými předpisy (na základě upozornění 
občana), ale neexistují žádné závazné monitorovací důsledky těchto oznámení. 

ÚVK provádí především následné kontroly (ex post), ale i předběžné kontroly (ex ante). Zprávu 
ÚVK  obdrží vláda a osoby nebo subjekty, kterým je přidělena podle zákona.  

ÚVK a útvary interního auditu ministerstev koordinují svou činnost a sdílejí své poznatky 
prostřednictvím meziresortního (vládního) výboru pro PIFC, jak bylo uvedeno výše. 

5. Probíhající a budoucí vývoj 

Útvar pro vnitřní kontrolní systém veřejného sektoru ministerstva národního hospodářství (dříve 
ministerstva financí) usiluje o zavedení následujících vylepšení systémů PIC: 

  další rozvoj vnitřního kontrolního systému, s důrazem na manažerské odpovědnosti 
(odpovědnost řídících pracovníků) uvnitř tohoto rámce reformy veřejných financí; 

 

  snížení administrativní zátěže, která se týká kontrolních a auditorských aktivit701; 
 

  změna vládního výnosu 702  o interním auditu v souladu s všeobecně přijímanou funkcí 
interního auditu, rozšiřující svou působnost ve veřejném sektoru na pokrytí státem 
vlastněných ekonomických subjektů; 

 

  posílení kontrolní činnosti maďarské státní pokladny a dalších rozpočtových organizací 
veřejného sektoru (ROVS); 

 

  posílení centrální harmonizace systémů vnitřní kontroly a interního auditu na úrovni místních 
samospráv prostřednictvím, a to vývojem manuálů a zaměřením na spolupráci s novými 
podvýbory PIC; 

 

                                                           
699 Též „kapitol“. 

700 Též „činností“. 

701 Též „činností“. 

702 Též „nařízení vlády“. 
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  přehled údajů a informačního obsahu nadnárodní zprávy ministerstva národního hospodářství 
(dříve ministerstva financí) o systému PIC v zájmu zajištění dostupnosti a využitelnosti 
informací pro vládu; 

 

  zajištění neustávajícího rozvoje metodologie703 pro vnitřní kontrolu a interní audit (např. revize 
Manuálu interního auditu a vnitřní kontroly, vypracování manuálu s pokyny pro monitorování); 

 

  vývoj nové metodiky hodnocení kvality; 
 

  vypracování návrhů na zlepšení systému vzdělávání, s využitím akreditačních metod (v 
případě potřeby); 

 

  podpora za účelem uznání interního auditu jako profese s vyšší úrovní vzdělávání; 
 

  posílení spolupráce mezi auditorskými organizacemi (Státní auditní úřad, vládní kontrolní 
úřad, Generální ředitelství pro audit evropských fondů) a profesní organizací, a znovu obnovit 
odborné vztahy. 

  

                                                           
703

 Též „metodiky“. 
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MALTA 
 

Systém vnitřní kontroly – PIC704, 705    

 15.Stručná historie systému vnitřní kontroly ve veřejném sektoru (PIC) 

PIC systémy na Maltě jsou primární odpovědností vedoucích v čele ministerstev a vládních útvarů. 
Vrcholový management na ministerstvech / ve vládních útvarech je zajistit, aby vnitřní kontroly 
fungovaly v místě a kontrolní postupy byly uskutečňovány v souladu s regulačními opatřeními706, 
které může vydávat Úřad předsedy vlády, ministerstvo financí (v působnosti státního tajemníka) 
nebo jiným příslušným vládním útvarem. 

Hlavní aktéři v systému PIC na Maltě jsou: 

 1. Útvar interního auditu a inspekce;  
 

 2. Národní kontrolní úřad (v rámci Úřadu vlády);  
 

 3. Ministerstvo financí;  
 

 4. Útvar státní pokladny. 

Tito hlavní aktéři zajistí: 

  řádné fungování systému PIC;  
 

  dohled, regulaci a záznamy / zaznamenávání veškerých finančních transakcí veřejných financí;  
 

  nakládání a hospodaření s finančními prostředky ve správní působnosti vlády, včetně všech 
prostředků ke spolufinancování, včetně prostředků EU; 

 

  vytváření programů / projektů;  
 

  správu postupů při zadávání zakázek; 
 

  provádění povinného auditu obou kategorií finančních prostředků, tj. jak národních, tak 
poskytovaných z fondů EU. 

Struktura finanční kontroly ve veřejném sektoru na Maltě se začala měnit v roku 1990 jako součást 
řetězce reformních opatření ve veřejném sektoru. Tyto změny iniciovala vláda o několik let dříve. 
Reformní proces byl zahájen v roce 1989 zveřejněním zprávy Komise pro reformu veřejné správy. 
Přijetí a následné provádění mnoha doporučení této komise včetně těch, které se týkaly oblasti 
finančního řízení, od té doby vedlo k významnému zlepšení ve veřejné službě.  

Nový zákon o řízení veřejných financí také počítá s ustanoveními, které upravují: účinné a efektivní 
řízení vládních zdrojů, řádné využívání a kontroly veřejného dluhu, pravidla pro akruální účetnictví, 
které budou zavedeny do finančního plánování a účetnictví vládního rámce. 

Dalším specifickým a důležitým aspektem reformy veřejných služeb, který stojí za zmínku, je to, že 
se týká náborové politiky, přijaté v posledních letech. Nová politika vedla ke stálému přijímání osob 

                                                           
704 Příspěvek orgánu interního auditu a inspekce Úřadu předsedy vlády ze dne 22. března 2011. 

705 Public Internal Control. 

706 Též „směrnicemi“. 
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s vysokoškolským vzděláním a odborníků do řídících / manažerských a finančních úrovní vlády a 
jejích agentur. To značně posílilo profesionální / odbornou úroveň zaměstnanců, kteří vykonávají 
veřejnou službu v určitém odvětví. 

Jedním z nejvýznamnějších směrů reformy systému PIC na Maltě bylo zaměření na funkci auditu 
ve veřejném sektoru – a to jak externího, tak interního auditu.  

Na základě právních předpisů, přijatých v roce 1997, externí audit vykonávala Národní auditorský 
úřad, zřízený, jako zcela autonomní7072 orgán, který je nezávislý na vládě, přičemž podává zprávy 
přímo parlamentu. Generální auditor má rozsáhlé pravomoci, které umožňují účinně fungovat 
Národnímu auditorskému úřadu. Úřad je také podle zákona oprávněn provádět formální šetření, 
které může být srovnatelné se soudním řízením.  Před legislativními změnami v roce 1997 byl 
Národní kontrolní úřad útvarem auditu, který byl nedílnou součástí vlády. 

Útvar interního auditu a inspekce / šetření (ÚIAI), který byl zřízen v roce 2000, je nezávislým 
orgánem, působícím v rámci zodpovědnosti Úřadu vlády. Je podřízen Radě interního auditu a 
inspekce, které předsedá tajemník kabinetu ministrů. Základním úkolem ÚIAI je poskytnout ujištění 
o spolehlivosti provádění řídících a kontrolních postupů vlády, a to prostřednictvím interních auditů 
a inspekce (finančních šetření). 

2. Vnitřní kontrolní prostředí ve veřejném sektoru  

Národní rozpočet je prováděn na hotovostní bázi. Specifický tým státní pokladny pravidelně 
provádí úpravy tak, aby bylo možné vypracovat nakonec roku účetní závěrky na aktuální bázi. 
Malta také přijala centralizovaný systém vládního účetnictví. 

Centrální koncepce PIC zahrnuje systém manažerské odpovědnosti a systém funkčně nezávislého 
interního auditu. PIC je systémem preventivní povahy a má za cíl zajistit, aby odpovídající systémy 
fungovaly v místě, aby co nejvíce zabraňovaly výskytu špatného hospodaření s veřejnými 
prostředky, překazily páchání podvodů a korupce. 

Národní auditorský úřad (externí auditor státu) a Ředitelství interního auditu a inspekce (interní 
auditor státu) jsou hlavními orgány, zodpovědnými za hodnocení PIC.  

Ministerstvo financí a útvar Pokladny jsou zodpovědné za kontrolu PIC.  Útvar / Jednotka 
manažerské účinnosti708 je službou vnitřního poradenství v oblasti řízení organizace s primární 
funkcí. Služba manažerské účinnosti usnadňuje zlepšení veřejných služeb a spadá do působnosti 
úřadu předsedy vlády. Tato služba může také iniciovat zavedení nových vládních postupů, které by 
zlepšily PIC.  

Útvar / jednotka manažerské účinnosti 709  je službou interního poradenství vlády v oblasti 
organizace, jejíž klíčovým úkolem je usnadnění zlepšování veřejných služeb. Tato služba spadá 
pod úřad předsedy vlády. Útvar /jednotka manažerské účinnosti může rovněž iniciovat zavedení 
nových vládních postupů, které by zlepšily PIC. 

Neexistuje žádná právní definice PIC. Nicméně auditní manuál Národního auditorského úřadu 
Malty definuje vnitřní kontrolu jako "všechny politiky a postupy, koncipované a zavedené v oblasti 
řízení účetní jednotky, které zajistí: 

  hospodárné, účinné a efektivní dosažení cílů účetní jednotky; 
 

                                                           
707 Též „samosprávný“. 

708 Též „účinnosti řízení“. 

709 Též „systém manažerské odpovědnosti“. 
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  dodržování externích pravidel (zákonů, nařízení, atd.) a politiky řízení; 
 

  ochranu majetku a informací;  
 

  prevenci a odhalování podvodů a chyb a  
 

  kvalitu účetních záznamů a včasnou produkci spolehlivých finančních a řídících informací. " 

Národní auditorský úřad (NAÚ) a Ředitelství interního auditu a inspekce (ŘIAI) poskytují 
doporučení, kdykoliv detekují nedostatky při uskutečňování operací ve veřejné správě. 

Ministerstvo financí, hospodářství a investic a útvar Pokladny vydává prostřednictvím oběžníků 
směrnice a pokyny, které se týkají finančního řízení a otázek účetnictví. NAÚ a ŘIAI zřídily 
společnou pracovní skupinu za účelem identifikovat dobrou praxi v rámci spolupráce obou těchto 
institucí.  

Jako v současnosti, bude se i nadále doporučovat zlepšení, kdykoliv budou zjištěny nedostatky 
PIC. Zvýšený důraz může být kladen na udržování rejstříků stálých aktiv a nedoplatků příjmů 
v zodpovědnosti vlády. S ohledem na zavedení akruálního účetnictví bude během příštích dvou až 
tří let kladen v účetním systému veřejných financí a finančního výkaznictví Malty větší důraz na 
rozvahové položky a na některé příjmové a výdajové položky povahy časového rozlišení, do 
kterých - z důvodu jejich zatímní absence – nejsou v současné době prováděny ve vládním 
finančním výkazu záznamy, ale které budou okamžikem zavedení aktuálního účetnictví zahájeny. 

3. Koncepce veřejné vnitřní kontroly 

3.1. Manažerská odpovědnost / odpovědnost 

Manažerská odpovědnost / zodpovědnost je chápána jako nutnost, aby veřejní činitelé, kteří 
jsou zodpovědní nejen za vytváření finančních rozhodnutí, ale také za pravidelné podávání 
odpovědí na otázky, které se týkají jejich činnosti a nést zodpovědnost výkon svých pravomoci. 

Tato část vysvětluje, jak vrcholoví úředníci přebírají svou zodpovědnost za vytvoření 
odpovídajícího710 vnitřního kontrolního systému v rámci veřejné správy na Maltě, tzn. v souladu 
s dobrými kontrolními postupy ve shodě s vnitřními předpisy711, které mohou být vydány. Přitom 
se odkazuje na pět vzájemně propojených složek systému vnitřní kontroly, zpracovaných 
Výborem sponzorských organizací (COSO). Rámec COSO tvoří základ pokynů pro vnitřní 
kontrolu ve veřejném sektoru, vydané Mezinárodní organizací nejvyšších auditorských institucí 
(INTOSAI).  

2. Formování vnitřního kontrolního prostředí  

Kodex řízení veřejné služby (KŘVS) sdružuje ve stručné formě všechny stálé předpisy, oběžníky a 
politiky, týkající se veřejné služby. Ustanovení kodexu (KŘVS) mají za cíl prosazovat základní 
hodnoty veřejné služby, jak je upraveno v zákoně o veřejné správě (ZVS). Hlavní stálý tajemník 
přiřadil KŘVS právní postavení směrnice, pokud jde o ZVS podle směrnice č. 1 vydané podle 
tohoto zákona.  

Tato směrnice potvrzuje, že ustanovení KŘVS jsou závazná pro veřejné činitele a učinil KŘVS 
vykonatelný ve smyslu článku 15 odst. 2 o ZVS. V ZVS se uvádí, že: "Veřejní činitelé712 musí 

                                                           
710 Rozuměj „přiměřeného a účinného“. 

711 Nejčastěji „směrnicemi“. 

712 Též „úředníci veřejné správy“. 
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postupovat v souladu se všemi platnými směrnicemi, které vydal hlavní stálý tajemník, přičemž tito 
úředníci, kteří tato směrnice nedodrží, podléhají řízení podle disciplinárních předpisů.". Existuje 
etický kodex, který slouží plán ve smyslu ZVS, který se vztahuje na veřejné činitele. 

Pokud jde o veřejné subjekty, existuje Rámec řádné správy s řízení713 a samostatný etický kodex.  

Vrcholní představitelé jsou po každé a na každé úrovni zodpovědní za dodržování etického kodexu 
a mají zodpovědnost za zajištění, aby tento rámec a tento kodex byly dodržovány všemi 
zaměstnanci při plnění úkolů v jejich působnosti, jakož i jejich povinnosti nahlásit jakékoli porušení 
a zanedbání povinné péče, a to např. použití nezákonných a nekalých praktik.  

Hlavní stálý tajemník může rovněž vydávat směrnice a pokyny, jejichž cílem je zachování a 
dodržování etického kodexu a se souhlasem ministra, odpovědného za fungování konkrétních rad 
nebo komisí, může také vydávat takové pokyny, pokud jde o tyto rady a komise. 

Vrcholoví manažeři jsou odpovědní za to, že jsou udržovány a v případě potřeby aktualizovány 
jasné popisy práce, vypracované ve spolupráci s Ředitelstvím pro korporátní služby. Všechny 
veřejné organizace dodržují tyto postupy a vždy se ujistí, že každý jednotlivec je si vědom svých 
povinností a zodpovědnosti. To má zásadní význam proto, aby příslušné úkoly byly plněny, a 
s nimi spojené operace probíhaly efektivně.  

Vedoucí každé jednotky mají také zodpovědnost za formální 714  přezkoumávání a hodnocení 
výkonnosti všech zaměstnanců, kteří spadají do jejich působnosti, a to alespoň jednou ročně 
s ohledem na předem stanovené cíle. V případě jakýchkoliv specifických problémů s výkonem jsou 
přijata adekvátní opatření. 

Řízení rizik 

Pro posílení identifikace a řízení rizik, která se zdá být slabší oblastí u všech vládních organizací, 
bylo vydáno několik metodických dokumentů, včetně pokynů pro řízení rizik, strategie, resp. 
metodických postupů, jejichž zavedení by mělo sloužit jako ucelený soubor hlavních zásad.    

Ačkoliv to není povinné, stálým tajemníkům se doporučuje převzít zodpovědnost za zajištění toho, 
že tyto postupy jsou náležitě významné a v konečném důsledku je ministerstva musí začlenit do 
svého provozu v souladu s přijatou politikou715. 

Kontrolní činnosti 

Kontrolní činnosti se vyskytují v celé organizaci, na všech úrovních a ve všech funkcích, ve formě 
supervizních kontrol, kontrasignace716, rozdělení povinností a delegaci limitovaných pravomocí 
k autorizaci717.  

Je povinností každého vedoucího útvaru 718 , aby zajistil, že tyto kontroly jsou sledovány a 
udržovány tak, aby zaručily odpovídající719 kontrolu plnění předem stanovených cílů. 

                                                           
713 Anglicky „corporate governance Framework“. 

714 Též „úřední“. 

715 Též „strategií“. 

716 Rozuměj „metoda čtyř očí a dvou podpisů“: 

717 Též „povolení“. 

718 Též „organizační jednotky“. 

719 Též „přiměřenou“ či „adekvátní“. 
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Vedoucí každé jednotky každoročně postupuje při řízení tak, aby bylo možné měřit výkonnost 
úředníků ve své působnosti, jakož i jejich potřeby, produktivitu a účinnost výkonu jejich činnosti a 
průběžné vzdělávání, resp. jejich školení. Tento řídící postup se opakuje u každého státního 
úředníka. 

Informace a komunikace 

Zprávy o pokroku v plnění cílů se provádí každoročně jako součást ověření plnění dohody o 
výkonu / výkonnosti. 

Monitorování 

Vrcholoví manažeři mají povinnost dodržovat a dostatečně reagovat na doporučení, týkající se 
vnitřních kontrol, které stanovili interní auditoři s cíle zajistit, aby bylo dosaženo cíle. 

Navíc vrcholoví manažeři pracují ruku v ruce720 s jednotkou řízení rizik (JŘR), která je součástí 
útvaru interního auditu a inspekce (ÚIAI). Na základě této součinnosti s ÚIAI uložili poskytovat 
nezbytnou odbornou přípravu721 a podporu všem zaměstnancům, kteří jsou zapojeni v procesech 
vnitřních kontrol. 

Zatímco všichni zaměstnanci jsou odpovědni za kvalitu svých vnitřních kontrol, ÚIAI pomáhá 
vedoucím zaměstnancům 722  v jimi vykonávaného dohledu a provozní zodpovědnosti 
prostřednictvím nezávislého auditu a konzultací, jejichž cílem je posoudit a podporovat vnitřní 
kontrolní systém. 

Manažerská odpovědnost je zajišťována 723  nejen vrcholovými zaměstnanci. Zatímco vrcholoví 
zaměstnanci mají výrazný dopad na fungování vnitřního kontrolního systému organizace, každý 
zaměstnanec organizace je zodpovědný za svou roli v zajištění toho, že vnitřní kontrolní systém je 
účinný při dosahování poslání organizace. Proto je zodpovědností každého stálého tajemníka, 
generálního ředitele, výkonného ředitele nebo vedoucího útvaru, aby zajistil, že je vnitřní kontrolní 
systém v místě účinný při zajištění odpovědnosti, transparentnosti a produkce poskytovaných 
veřejných služeb. 

Tyto pozice jsou obsazovány správními manažery na rozdíl od politických pověřenců. 

Delegování odpovědnosti a autority je přiměřeně praktikuje v maltských státních organizacích. 
Postupy při pověřování formálně zajistí, že rozhodovací pravomoci jsou jasně stanoveny. 

Smlouva724 o veřejné službě (SVS) je podepsána každým ministerstvem. Tato smlouva21 má za cíl 
přímo zmapovat výstupy, očekávané od každého ministerstva, a vymezuje osoby, zodpovědné za 
dosažení těchto cílů. 

Dohoda výkonu 725  pro pozice ve vrcholovém managementu vychází ze smlouvy21 dohody o 
veřejné službě (SVS) a je uzavírána kaskádovitě dolů, alespoň do úrovně asistenta ředitele. Tato 
dohoda vymezuje cíle organizace a cíle vrcholového managementu a jejich rozhodovacích 
pravomocí. 

                                                           
720 Též „úzce“. 

721 Též „školení“. 

722 Též „management“. 

723 Též „vykonávána“. 

724 Též „dohoda“. 

725 Též „výkonnosti“. 
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Pro úředníky, za řazené na pozicích726 vymezuje dohodu o výkonu22 funkce a cíle pozice. Na 
všechny úředníky v obecných třídách služeb (s výjimkou úředníků v manažerské třídě), kteří 
nemají dohodu o výkonu22, se vztahuje postup řízení výkonu22 (PŘV), který byl zaveden systém 
měření potřeb účinnost, produktivitu a školení pro úředníky. Popisy pracovních pozic se používají 
také pro definici role a zodpovědnosti každého úředníka. 

Kabinet727 (premiér a ministři) je zodpovědný za rozvoj politiky a za obecné zaměření a kontrolu 
veřejné správy. Kabinet17 je zodpovědný parlamentu z jakékoli činnosti v oblasti vládnutí, 
spravování a dohledu na Maltě, včetně výkonu administrace jakéhokoliv vládního útvaru. 

Ministři, když obvinil z odpovědnosti za jakékoli oddělení, vykonávaly obecný směr a kontrolu nad 
tímto oddělením a také oddělení by být pod dohledem stálého tajemníka. 

Je-li ministr pověřen konkrétní zodpovědností za jakýkoliv resort, provádí obecné zaměření a 
kontrolu nad tímto resortem a současně by měl být tento resort pod dohledem hlavního stálého 
tajemníka.  

Hlavní stálý tajemník je zodpovědný za realizaci veřejné politiky a může se souhlasem předsedy 
vlády přenést jakoukoliv ze svých funkcí na základě tohoto článku na jednoho nebo více stálých 
tajemníků a vedoucích útvarů. Hlavní stálý tajemník musí: 

  poskytovat vedení na veřejné služby; 
 

  podporovat a prosazovat hodnoty veřejné správy a etický kodex a monitorovat728 jejich plnění 
veřejnými zaměstnanci; 
 

  přijmout opatření ke zlepšení výkonu veřejné služby; 
 

  převzít celkovou zodpovědnost za řízení a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné službě; 
 

  přijmout opatření k zajištění koordinace mezi útvary, orgány státní správy a místními 
zastupitelstvy, aby zajistil, že tyto entity postupují v souladu s hlavními cíli politiky a priorit ve 
vládní působnosti; 

 

  zajistit vůdčí úlohu a zaměření pro stálé tajemníky; 
 

  stanovit výkonnostní cíle pro stálé tajemníky a monitorovat jejich výkonnost po konzultaci s 
příslušným ministrem; 

 

  radit premiérovi v záležitostech, týkajících se veřejné služby a veřejného sektoru, včetně 
jmenování a ukončení stálých tajemníků a vedoucích útvarů do a z funkce a 

 

  vykonávat jakoukoli jinou funkci, která může být hlavnímu stálému tajemníkovi přiřazena např. 
podle jakéhokoliv zákona.  

Stálý tajemník může vydat pokyny a stanovit cíle vedoucímu útvaru v jakékoli záležitosti 
v souvislosti s plněním jeho funkce729 . Současně bude sledovat a hodnotit výkon22 vedoucího 
útvaru v souvislosti s těmito pokyny a cíli. 

Ministerstva jsou rozdělena do několika útvarů, z nichž jeden se jmenuje útvar firemních služeb730, 
která zahrnuje rovněž finanční funkce. Proto, ředitel útvaru firemních služeb bude zodpovědný za 
asistenci a poradenství vrcholovým manažerům ve finančních záležitostech. 

                                                           
726 Též „funkcích“. 

727 Též „vláda“. 

728 Též „průběžně sledovat“. 

729 Též „úkolů“. 



Copyright © Centrum of Excellence for Good Governance  Stránka 199 

 

Firemní cíle jsou stanoveny podle Smlouvy o poskytování veřejných služeb (SPVS). Tyto služby 
jsou organizovány kaskádovitě dolů jednak ke každému a jednak každému ministerstvu / útvaru / 
subjektu. V zájmu zajištění hladkého fungování organizace ředitelé 731  každé výše uvedené 
úrovně, nesou zodpovědnost za určené resortní služby a cíle organizační entity a musí zajistit, 
aby resortní služby byly poskytnuty v souladu stanovenými cíli SPVS. 

Ve vrcholných řídících pozicích v každé ministerstvo, včetně stálých tajemníků, generální ředitele, 
ředitelů a asistent ředitele spolu s dalšími významnými profesionálními úředníky, vstoupí do 
dohody výkonu cvičení, přičemž výkon každého cíle je stanoven na roční bázi za účelem zjištění, 
aktuální stav dodávky. 

Vrcholné řídící pozice v každém ministerstvu – které zahrnují i stálé tajemníky, generální ředitele, 
ředitele a asistenty ředitelů spolu s dalšími významnými profesionálními úředníky –  jsou účastníky 
dohody o výkonu732, přičemž plnění každého cíle je posuzováno na roční bázi za účelem zjištění 
aktuálního stavu poskytování veřejných služeb. 

Podobně jako je tomu u cílů, rozpočet je plánován kaskádovitě, resp. stupňovitě a přidělován do 
různých středisek organizace tak, aby odrážel ministerskou / resortní / útvarovou úroveň, která 
bude usilovat o dosažení určených cílů.  

Ministerstva a odbory předkládají na měsíční bázi revidované odhady příjmů a výdajů do Divize pro 
rozpočtové záležitosti. Takové výkazy pomáhají vrcholovým manažerům při identifikaci 
rozpočtových rizik, a tím usnadňují zahájení včasné nápravné akce, která mohou být nutně 
potřebná či nezbytná. 

Kromě toho tvoří nedílnou součást probíhajícího procesu finančního hodnocení pravidelné 
aktualizace, uskutečňované ministerstvy, které umožňují monitorování stavu rozpočtu při 
zajišťování široké úrovně služeb. Tento postup umožňuje ministerstvům a útvarům upravit své 
rozpočtové plány. 

Hlavní cíle vnitřního kontrolního systému na Maltě jsou založeny na principech rámce COSO a 
mohou být rozděleny takto:  

  efektivnost a účinnost operací;  
 

  spolehlivost finančního výkaznictví;  
 

  soulad s platnými zákony a předpisy. 

Strategie vnitřní kontroly, která byla navržena, klade důraz na transparentnost, a to jak z hlediska 
jasných linií zodpovědnosti, tak i pokud jde o harmonizovanou metodiku a standardy. 

V ústavě a v zákoně o veřejné správě jsou stanoveny jasné linie pro podávání hlášení, které 
vymezují především postavení a zodpovědnost nejvyšších státních úředníků. Vedle toho jsou pro 
všechny pozice nejvyšších státních úředníků používány popisy pozice733, které nastiňují linie pro 
podávání hlášení734.  Součástí tohoto systému pro podávání zpráv jsou výroky o spolehlivosti 
fungování vnitřní kontroly ve veřejné správě Malty, aby se zajistilo posílení odpovědnosti a 
zodpovědnosti.  

                                                                                                                                                                                     
730 Anglicky „Corporate Services“, česky též „útvar podnikových služeb“. 

731 Též „vedoucí“. 

732 Též „výkonnosti“. 

733 Též „práce“. 

734 Též „výkazů“. 
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Tento výrok musí obsahovat prohlášení, že byl zaveden vnitřní kontrolní systém na podporu 
dosažení politik, cílů a záměrů ministerstva / útvaru / účetní jednotky, a že veřejné finanční 
prostředky a aktiva všech organizací jsou chráněny. 

Kromě toho bude výrok obsahovat čestné prohlášení, že systém řízení rizik je určen k zjišťování a 
stanovení priorit rizik pro dosažení ministerstva / útvaru / nebo jiné organizační entity " s politikami 
a cíli organizace. Od pozic ve vrcholovém managementu se očekává, podpis tohoto výroku o 
zavedení a fungování vnitřní kontroly jako součást výroční zprávy, předkládané na konci každého 
roku organizaci. 

Navíc, vládní resorty, ministerstva a jiné organizační subjekty veřejné správy jsou v současné době 
povinny předkládat výroční zprávu, která popisuje prováděné činnosti, jakož i akční plán, který 
zahrnuje popis činností, které mají být provedeny.  

3.2. Interní audit 

Útvar interního auditu a inspekce735 byl zřízen v roce 2000.  Je samostatná nezávislá jednotka v 
rámci úřadu předsedy vlády. Činnost tohoto útvaru je organizována centralizovaně a obstarává 
všechny vládní resorty a subjekty, které spadají pod dohled stálých tajemníků, aby jim napomáhaly 
v účinném plnění jejich povinností. V roce 2003 byly zodpovědností a pravomocí tohoto útvaru 
upraveny v zákoně o interním auditu a finanční inspekci (kapitola 461 sbírky zákonů Malty). 

Jedním z důvodů přijetí zákona o interním auditu a finanční inspekci bylo poskytnout Ředitelství 
tohoto útvaru (ŘÚIAI) funkční nezávislost na ministerstvech a jiných organizačních útvarech 
v působnosti vlády. Zákon proto zcela jasně vymezuje, že Útvar interního auditu a finanční 
inspekce odpovídá za svou činnost Radě pro interní audit a finanční inspekci v čele s tajemníkem 
kabinetu736. 

ÚIAI je povinen podat zprávu o provedeném hodnocení. Ve skutečnosti se v článku 14 zákona o 
interním auditu a finanční inspekci stanoví, že jakmile interní audit dospěl k závěru, že ředitel  
ŘÚIAI by mělo předat zprávu o výsledku auditu stálému tajemníkovi, pod jehož dohled auditovaný 
subjekt spadá. Ředitel ÚIAI rovněž předá kopii zprávy auditovanému subjektu. Do jednoho měsíce 
od obdržení této zprávy stálý tajemník vydá takové pokyny, aby auditovaný subjekt zajistil splnění 
opatření, které mohou být nezbytné k nápravě případných nedostatků a o tom uvědomí ředitele.  

Podle části 8.1.3 Manuálu ŘÚIAI cílem jednotlivých auditních zpráv je poskytovat nezávislé ujištění 
o přezkoumávaných oblastí a iniciovat vedení k přijetí kroků k odstranění nedostatků, a též 
upozornit na konkrétní příčiny nedostatků a na související kroky podle služebního řádu. 

Článek 17 zákona o interním auditu a finanční inspekci stanoví, že pokud se ředitel ÚIAI nebo 
rada/výbor pro audit domnívá, že by došlo ke střetu zájmů v případě, že on sám by měl vést sám 
interní audit nebo finanční inspekci, rada/výbor pro audit může jako náhradu jmenovat vedoucího 
státního úředníka z řad úředníků ŘÚIAI  k vedení této akce (auditu nebo šetření). Je povinností 
každého úředníka ŘÚIA, jenž má jakoukoli formu střetu zájmů s jakýmkoliv interním auditem nebo 
finanční inspekcí, který mu byl jako úkol přidělen, zhodnotit, zda tento jeho konflikt je přímý nebo 
nepřímý, a neprodleně oznámit ŘÚIAI svůj zájem nadále se zcela zdržet účasti v tomto konkrétním 
případě.  

Každý úředník zařazený v ÚIAI, který vědomě jedná v rozporu s tímto požadavkem, dopouští se 
přestupku, přičemž mu bude uložena pokuta v disciplinárním řízení, jak je stanoveno v nařízení 
Komise pro veřejnou službu (regulace disciplinárního řízení). 

                                                           
735 Též „šetření“. 

736 Též „vlády“. 
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Auditoři ÚIAI musí absolvovat každoročně minimální počet hodin školení (výcvikové aktivity) 
v zájmu udržení a zlepšení své odborné způsobilosti a dovedností v souladu s předpisy Institutu 
interních auditorů Malty (IIAM) o pokračujícím nebo též průběžným profesním vzděláváním (PPV), 
které jsou v souladu s IFAC, tj. mezinárodními standardy, které se týkají dalšího profesního 
rozvoje. ÚIAI usiluje o usnadnění průběžně účasti svých úředníků na aktivitách v rámci PPV. 
Nejenže ÚIAI financuje náklady, které jsou spojené s účastí na vzdělávacích akcích jak lokálně, tak 
i v zahraničí (kurzovné, letové náklady - kde je to vhodné, apod.), ale také organizuje studijní 
aktivity v rámci PPV pro své úředníky, a to v pravidelných intervalech. 

ŘÚIAI předává zprávy z interního auditu a finanční inspekce radě/výboru pro audit, jehož 
předsedou je tajemník kabinetu/vlády. Zprávy ÚIAI jsou odesílány příslušným stálých tajemníkům 
různých ministerstev. Audity, které jsou prováděny pomocí služby IA podle právního oznámení737 
č. 434 z roku 2004, nazvaného "Typy 738  předpisů interního auditu 2004", které specifikuje 
následující různé typy auditů, které mají být provedeny v působnosti ŘÚIAI: finanční audity, audity 
souladu, provozní/funkční  audity, audity výkonu / hodnoty za peníze, audity systémů, audity 
informačních technologií, audity operací, audity programu (Evropské unie), společné audity (EU a 
Maltské audity) a následné audity. 

V článku 15 zákona o interním auditu a finanční inspekci (kapitola 461 sbírky zákonů Malty) se 
uvádí, že ředitel ŘÚIAI provede po interním auditu – je-li to považováno za nezbytné – následné 
zhodnocení739. 

Ve skutečnosti jde o politiku740 ŘÚIAI, která předpokládá sledovat všechny významné problémy a 
doporučení, plynoucí z auditních zpráv ŘÚIAI v souladu s kapitolou 9 Manuálu interního auditu a 
inspekce. Dále článek 16 zákona o interním auditu a finanční inspekci vyžaduje, aby každý subjekt 
– který má důvod se domnívat, že došlo k nesprávnosti a existuje podezření, že došlo nebo dojít k 
podvodu v souvislosti s hospodařením či nakládáním s veřejnými prostředky – aby všechny 
informace ve věci a v souvislosti s ní předal ŘÚIAI. Článek 18 zákona o interního auditu a finanční 
inspekci dává pravomoc řediteli ŘÚIAI informovat generálního prokurátora při podezření na 
nesprávnost a na podvod nebo může být taková povinnost pevně stanovena jako součást 
povinností auditovaného subjektu v rámci přezkumu, představuje-li taková nesprávnost podezření 
na spáchání trestného činu.  

Článek 3 zákona o interním auditu a finanční inspekci rozlišuje interní audity a finanční inspekcí, 
resp. stanoví, že se jedná o dvě odlišné a oddělené funkce. 

3.2.1. Vztahy interního auditu je s externím auditem 

Národní auditorský úřad Malty, jako nejvyšší auditorská instituce25  v čele s generálním 
auditorem, je zodpovědný parlamentu za externí audit ústřední a místní vlády.  Tento úřad, 
který je autonomním orgánem, nezávislým na výkonné moci, byl založen v roce 1997.  

Mandát a hlavní cíl tohoto úřadu ve smyslu ústavy 741 , 742  a národního zákona o 
auditorském úřadu 1997 ukládá Národnímu auditorskému úřadu poskytovat nezávislé 

                                                           
737 Též „upozornění“. 

738 Též „druhy“. 

739 Též „následný audit“. 

740 Též „o strategii“. 

741
 Anglicky „the supreme audit institution (SAI)“. 

742 Ústava upravuje status generálního auditora. 
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informace, ujištění a poradenství parlamentu ve věci hospodaření finančními prostředky ve 
správě ministerstev a dalších subjektů v působnosti ústřední vlády (včetně místních 
samospráv), které jsou převážně peněžními prostředky daňových poplatníků. Dalším cílem 
ve smyslu auditorského zákona je stanovit, zda veřejné prostředky byly vynaloženy 
hospodárně, efektivně a účelně. Při hodnocení účinnosti vnitřního kontrolního systému 
může Národní auditorský úřad využít práci ÚIAI, který tvoří součást struktury tohoto 
systému. Účinnost těchto systémů v místě ověřuje Národní auditorský úřad v souladu se 
svými odbornými pokyny.  

Národní auditorský úřad je zodpovědný za celkově vyvozený závěr na základě 
přezkoumání systémů v místě, kvality útvaru interního auditu a postoje k vnitřní kontrole a 
řízení rizik účetní jednotky. 

Chce-li Národní auditorský úřad účinně zhodnotit činnost interního auditu, musí pochopit 
účel743, postupy a metody práce interního auditu, stejně tak, jako vzít do úvahy odbornou 
kvalitu personálu, jakož i nezávislost a objektivitu, které přináší jejich práce. Inspekce nebo 
jiné speciální audity mohou být prováděny na základě rozhodnutí generálního auditora 
samotného, anebo může požádat ministra financí nebo Výbor pro veřejné finance. Ředitel 
ŘÚIAI spolupracuje s generálním auditorem a poskytuje mu rady při přípravě ročního plánu 
auditu i po jeho schválení z pozice interního útvaru a finanční inspekce. 

3.2.2. Rady pro audit a výbory pro audit  

Článek 6 zákona o interním auditu a finanční inspekci jmenuje radu pro interní audit a 
finanční inspekci jako nezávislý a objektivní orgán, který sleduje funkci PIFC na Maltě a 
dohlíží na práci ŘUIAI. Rada pro interní audit a finanční inspekci si dále klade za cíl, aby 
byla zachována nezávislost ředitele ŘÚIAI  a úředníků ŘÚIAI. Dále plní funkci, která 
zahrnuje schválení plánů činnosti a rozpočtů, které navrhuje ředitel za účelem zajištění 
řádné správy ředitelství a nastavení zásad, postupů a metod pro fungování interního auditu 
a finanční inspekce ve veřejné správě. 

Rada je jmenována ministerským předsedou a skládá se ze sekretáře 744  předsedy 
kabinetu ministrů, ředitele, stálého tajemníka na ministerstvu financí, uznávaného 
odborníka v oblasti účetnictví a / nebo v auditorské profesi, který není úředníkem ve 
veřejné správě a jednoho dalšího člena. Rada pro interní audit a finanční inspekci zasedá 
alespoň čtvrtletně. Rozhodnutí rady jsou přijímána většinou hlasů a předseda má i další 
hlas v případě rovnosti hlasů. 

„Rámec řádné správy 745  pro účetní jednotky veřejného sektoru" vydaný úřadem 
ministerského předsedy v listopadu 2008 zahrnuje osvědčené postupy, včetně zřízení 
výborů pro audit u veřejných subjektů. 

3.3. Koordinace veřejné vnitřní kontroly 

Útvar řízení rizik a ujištění (ÚŘRU) byl zřízen za účelem účinné podpory posilování PIC jako 
základu pro monitorování a řízení veřejných financí. 

                                                           
743 Též „roli“. 

744 Též „tajemníka“. 

745 Anglicky „Corporate Governance“. 

 



Copyright © Centrum of Excellence for Good Governance  Stránka 203 

 

Tento útvar působí jako centrální harmonizační jednotka ve veřejném sektoru (ÚŘRU-CHJ) za 
účelem koordinace decentralizovaného vnitřního kontrolního ve veřejném sektoru na Maltě. 
ÚŘRU je sub-jednotka, která je částí ÚIAI a je přímo podřízena řediteli ŘIAI, který podává746 
zprávy kabinetu ministrů prostřednictvím jeho tajemníka. 

Cílem ÚŘRU-CHJ je být nápomocen ministerstvům, útvarům a subjektům při přebudování 
vnitřního kontrolního prostředí a umožnit jim, aby inovovaly řídicí systémy veřejného sektoru v 
souladu s mezinárodními standardy a osvědčenými postupy EU prostřednictvím emise 
příslušných politik a postupů, zjednodušení a školení. S ohledem na tuto skutečnost, ÚŘRU-
CHJ připravil a dokončil průzkum řízení rizik pomocí dotazníku. Výsledky tohoto průzkumu 
nasvědčují tomu, že je snazší prostřednictvím ÚŘRU-CHJ posoudit všechna ministerstva, 
útvary a jejich ředitelství ve vládní působnosti a identifikovat rizikové oblasti veřejné služby. 
Získané výsledky byly začleněny do plánu auditu ŘÚIAI, což si klade za cíl zajistit, aby byly 
správně stanoveny priority plánu činnosti ŘÚIAI pro nadcházející tříleté období. 

Navíc byly uskutečněny dva twinningové747 projekty s Velkou Británií a Irskem s cílem určovat 
směr748  ÚŘRU-CHJ v procesu zavádění systému řízení rizik ve vnitřním kontrolním systému 
veřejného sektoru Malty. 

ÚŘRU-CHJ pokračuje při reformě řízení rizik ve veřejné správě následovně: právní 
zakotvení749, resp. přijetí rámce ve veřejné správě spolu s etickými kodexy, kterým byly upraven 
systém zodpovědností cílených na veřejné subjekty. I realizací těchto opatření byla podstatně a 
dostatečně zajištěna a posílena struktura veřejných služeb prostřednictvím zvláštních 
ustanovení v zákoně o veřejné správě (PAA). 

Na základě požadavku, stanovených v pokynu hlavního stálého tajemníka se doporučuje ke 
každému každoročnímu prohlášení o vnitřní kontrole750 připojit a podepsat přiměřenost vnitřní 
řídící a kontrolní struktury. 

Uvedené pokyny hlavního stálého tajemníka obsahují i požadavek na registry rizik za účelem 
podporovat průběžné vyhodnocování vnitřních kontrol vládními resorty, resp. ministerstvy, 
útvary751 a ředitelstvími. 

Vedle usnadnění celkového posuzování rizik u všech organizací veřejného sektoru 
prostřednictvím školení, seminářů, hodnocení na místě a výzkumu je nutné, aby ÚŘRU-CHJ 
zajišťoval, resp. Harmonizoval pokrok v řízení rizik z vedle vertikálního i z horizontálního 
hlediska v souladu s modelem COSO. To znamená, aby ÚŘRU-CHJ předložila doporučení k 
řešení společných slabých míst v rámci veřejné služby. V souvislosti s tím ÚŘRU-CHJ vydal 
zásady a postupy, které slouží jako vodítko pro řízení zavádění nebo prosazování vnitřní 
kontroly ve vertikále příslušné ministerstvo – útvar – subjekt v resortní působnosti. 

Proces usnadňování a zjednodušování je v současné době ve své počáteční fázi, z čehož 
vyplývá, že pravidelné hodnocení ze strany ÚŘRU-CHJ s využitím registrů rizik a celkového 
pokroku v organizaci a metodologii řízení rizik, které se týkají každého ministerstva, resortu a 
subjektu by mělo být zahájeno, resp. spuštěno v blížící se budoucnosti.  Zprávy o pokroku jsou 

                                                           
746 Též „předkládá“. 

747 Též „partnerské“. 

748 Též „usměrnit“. 

749 Též „uzákonění“. 

750 Též „výrok ke spolehlivosti vnitřního kontrolního systému“. 

751 Rozuměj „divize, oddělení a odbory“. 
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vydávány měsíčně a jsou adresované řediteli ŘÚIAI.  Zprávy ad hoc752  jsou vydávány na 
žádost, a obecně jsou také určeny řediteli ŘÚIAI, který je zase může postoupit příslušným 
orgánům753. 

4. Finanční inspekce 

Agenda 754  finančního šetření 755  je zajišťována v působnosti útvaru interního auditu a inspekce 
(ÚIAI), který spadá přímo do zodpovědnosti tajemníka vládního kabinetu. 

Jednotka finanční inspekce je oprávněná provádět finanční šetření ve vládních úřadech 756  a v 
jakémkoli jiném veřejném či soukromém subjektu v případě, že tyto úřady53 a tyto subjekty jsou 
příjemci, dlužníky nebo správci veřejných prostředků, včetně prostředků EU. Účelem těchto 
investigativních prošetřování je zajištění ochrany těchto veřejných finančních prostředků proti 
nesprávnostem a podvodům, nebo jinak zajištění posouzení zodpovědnosti těchto vládních úřadů53 a 
veřejných a soukromých subjektů s cílem přispívat k zajištění řádné správy těchto finančních 
prostředků.  

Tato jednotka je určená jako partner Úřadu EU pro boj proti podvodům (OLAF) a plní úlohy 
kontaktního bodu na Maltě v evropské síti pro boj proti podvodům (AFCOS52). 

To znamená, že jednotka finanční inspekce ÚIAI může provádět společné šetření s úřadem OLAF, 
pokud jde o zjištěné nesprávnosti nebo podezření z podvodů, pokud jde o finanční prostředky EU, 
využívané na Maltě. 

Jednotka podává hlášení o zjištěných nesprávnostech OLAFu čtvrtletně, pokud jde předvstupní 
fondy, fondy přechodového nástroje757, strukturální fondy, Fond soudržnosti a zemědělské fondy. 
Jednotka také poskytuje významné příspěvky, pokud jde o zajištění zpětné vazby (dotazy a 
odpovědi) různým organizačním útvarům OLAF v rámci zodpovědnosti za ochranu finančních zájmů 
EU v různých aspektech. K doplnění funkce jednotky finanční inspekce byla ex post doplněna 
strategie pro boj proti podvodům a korupci. 

V rámci svého šetření provádí jednotka finanční inspekce důkladné, resp. hloubkové prošetřování 
všech okolností ve vztahu k nesprávnosti a případů podezření z podvodu, včetně korupce veřejných 
činitelů. V této souvislosti jednotka usiluje o získávání záznamů a informací a provádí související 
hodnocení, analýzy a doporučení. Postupy šetření se vztahují na dotazy, které zaměřené na 
odhalování skrytých faktů a zjištění pravdy. Tyto postupy předpokládají systematické sledování 
informací a zahrnují sondování, resp. zkoumání. 

Finanční šetření může být prováděno ve smyslu ustanovení zákona o interním auditu a finanční 
inspekci. Zákon stanoví, že jestliže účetní jednotka má důvod domnívat se, že došlo k odhalení 
nesprávnosti a ke zjištění, na jehož základě existuje podezření na vznik podvodu s veřejnými 
prostředky, musí tuto záležitost neprodleně oznámit řediteli (ŘIAI).  V souladu s tímto zákonem by 
měla účetní jednotka poskytnout veškeré informace, vztahující se k této záležitosti, které má 
k dispozici.  

                                                           
752 Rozuměj „jen pro ten případ“ nebo „jen k tomu účelu“, anebo „ jen pro tuto příležitost“. 

753 Rozuměj „příslušným autoritám“, jako je např. vláda, Nejvyšší auditorský úřad, parlament. 

754 Rozuměj „souhrn úředních činností“. 

755 Anglicky „administrative financial investigations“. 

756 Též útvary“. 

757 Anglicky „Transition Facility Funds“. 
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ÚIAI se dělí na čtyři jednotky. Jedná se o interní audit, audit EU, finanční inspekce a jednotka pro 
zabezpečování řízení rizik.  Funkce interní audit, audit EU a finanční inspekce zajišťují monitorování, 
ověřování a zhodnocení finančního řízení a kontroly, ex post.  Toto ověřování zhodnocení exp post 
je určeno pro kontrolu, zda zákonná ustanovení byly zcela použity či dodrženy a zda veřejné výdaje 
jsou uskutečněny v souladu s požadavky, které stanoví právní předpisy (zákony). 

Jednotka pro zabezpečení řízení rizik zajišťuje ex – ante (předběžné) kontroly prostřednictvím 
zavedení programu řízení rizik pro veřejnou správu. 

Tato jednotka funguje jako centrální harmonizační jednotka pro PIC a usnadňuje realizaci 
integračního (komplexního) procesu řízení rizik ve veřejné správě, s cílem formalizovat rizika do 
registrů rizik. 

Jednotku interního auditu, jednotku auditu EU, jednotku finanční inspekce a jednotku pro 
zabezpečování řízení rizik ve stejném útvaru koordinuje generální ředitel. Tento útvar spadá pod 
vedení rady pro interní audit, která je zodpovědná za dohled nad prováděním operací v jednotlivých 
jednotkách tohoto útvaru. Rada pro interní audit slouží jako nezávislý a objektivní orgán pro 
monitorování funkce PIFC na Maltě a stanovuje zásady, postupy a metody pro řádné fungování 
tohoto celého útvaru.  

5. Probíhající a budoucí reformy 

Veřejná správa Malty je v procesu zavádění systému řízení rizik a současně pracuje na upevňování 
zodpovědnosti v resortech veřejné služby při provádění řízení rizik. V této souvislosti byly vydány 
pokyny, které vstoupily v platnost v březnu 2011. Následně byla vypracovaná politika / strategie 
řízení rizik a vyvinut postup řízení rizik, šablona rejstříku / registru rizik a šablona pro prohlášení o 
vnitřní kontrole. Vedle toho byla tato jednotka posílená náborem dalších zaměstnanců.  

Směrnice stanoví, že proces řízení rizik je třeba zavést na každé úrovni, tj. od ministerstva 
v kaskádách struktury směrem dolů pro všechny organizace. Tento proces by měl řešit všechna 
rizika, která mají vliv na dosažení cílů ministerstva. Následující akce jsou plánovány provádět tento 
proces: 

Směrnice stanoví, že proces 758  řízení rizik je třeba nastavit pro každou úroveň působnosti 
ministerstva kaskádovitě dolů pro všechny organizace v působnosti tohoto ministerstva. Tento 
proces55 by se měl zabývat všemi riziky, která mají vliv na dosažení cílů ministerstva. Následující 
kroky jsou plánovány k provádění tohoto procesu55: 

Změna zákona o finančním řízení 

K úpravě zákona o finančním řízení byl ministerstvem financí, hospodářství a investic zřízen výbor.  
Tento zákon byl upraven a aktualizován. Nyní obsahuje nástroje pro finanční řízení v souladu 
s konceptem PIFC, především upravuje řízení rizik a mechanismy výkonu. Zavedení těchto nástrojů 
by mělo přispět k dalšímu posílení odpovědnosti a transparentnosti ve veřejné správě. 

Zavedení akruálního účetnictví v rámci ministerstev 

V posledních letech vláda v rámci své činnosti zavedla opatření pro plynulý přechod od hotovostního 
účetnictví na akruální účetnictví. Mezi prováděná opatření patří: 

  poskytování odborné přípravy; 
 

  zavedení standardních formulářů a plánů; 

                                                           
758

 Též „postup“. 
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  příprava účetních závěrek ministerstev / útvarů; 
 

  zřízení pracovní skupiny pro účely zavedení akruálního účetnictví; 
 

  zřízení rady pro zavedení výkonnosti finančního řízení; 
 

  program (software) IT: Útvar „Všeobecná pokladna“. 

Všechna tato uvedená opatření umožní a usnadní plynulý přechod od účetnictví na hotovostním 
základě na systém akruálního účetnictví. 

Zavedení registrů / rejstříků rizik 

Jednotce pro zabezpečování řízení rizik v rámci útvaru interního auditu a finanční inspekce (ÚIAI) 
byla přiřazena zodpovědnost za rozvoj, podporu a dohled na provádění politik v oblasti řízení rizik 
a vnitřní kontroly prostřednictvím registrů rizik. Takto vládou určené cíle se stanou jasnější a 
viditelnější; případné ohrožení těchto cílů by mělo být identifikováno a řešeno takovým způsobem, 
který zmírňuje stejná rizika. 

Takový postup by také zlepšil transparentnost, odpovědnost a bezúhonnost, a zároveň by bylo 
dosaženo přiměřeného ujištění, pokud jde o účinnost vnitřních kontrol na místě.  

Základním nástrojem pro zaznamenávání a řízení rizik ve veřejných organizacích je registr rizik. 
Registry jsou vyvinuty a rozmístěny ve veřejných organizacích a sekčních úrovních.  

Registr rizik je důležitým dokumentem v oblasti řízení rizik, protože identifikuje rizika, která jsou 
hodnocená podle jejich důležitosti759. Tyto informace pak umožní vhodné reakce, které mají být 
vytvořeny, zavedeny a monitorovány. 

Poskytování průběžného vzdělávání a usnadňování 

Jednotka pro zabezpečování řízení rizik je zodpovědná za usnadňování vnitřní kontroly a řízení 
rizik v rámci veřejné správy tím, že prezentuje obecné zásady pro všechny resorty, útvary a 
subjekty tak, aby bylo dosaženo v relativně krátkém čase širokého pokrytí. 

Strategické řízení rizik bude realizováno také prostřednictvím vzdělávacích iniciativ. V této 
souvislosti připravila jednotka pro zabezpečování řízení rizik intenzivní vzdělávací moduly. První 
kurz je nazvaný "Posílení řízení kontroly ve veřejné správě" a zaměřuje se na efektivní rámce pro 
přijímání informovaných rozhodnutí o řízení rizik a vnitřní kontrole, a jak spravovat na strategické a 
operační úrovni v rámci své jednotky / útvary jak z teoretického, tak i z praktického hlediska, a to 
prostřednictvím workshopů. Tento kurz si klade za cíl zahájit řízení rizik a kulturu vnitřní kontroly 
napříč veřejnou správou s cílem poskytnout útvaru základní znalosti o principech osvědčených 
postupů, procesů a přístupů k řízení rizik a vnitřní kontrole. 

Tento kurz poskytuje znalosti a praktické zkušenosti v identifikaci vnitřních kontrol pomocí rámce 
COSO (Výbor sponzorských organizací), široce používaný nástroj americkou vládou a Evropskou 
komisí.  

Druhý kurz s názvem "Základy řízení rizik pro veřejnou správu," poskytuje komplexní úvod do 
praxe řízení rizik. Zavádí pojem rizika, a jaké dopady mají na cíle organizace, resp. na jejich 
dosažení. Kurz se zaměřuje i na to, jak lze řízení rizik porozumět, komunikovat a vypořádat se 
s rizikem (zvládat riziko). Toho může být dosaženo prostřednictvím pochopení procesu řízení rizik, 
které pak mohou být začleněny do strategií a činností organizace. 

                                                           
759 Též „významnosti“: 
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NĚMECKO 
 

Systém vnitřní kontroly – PIC760, 761    

 16.Stručná historie systému vnitřní kontroly (PIC) 

2. Vnitřní kontrolní prostředí ve veřejném sektoru  

2.1. Rozpočet 

Německý rozpočet, který je sestavován každoročně federálním ministerstvem financí, 
schvaluje německý Spolkový sněm. Obsahuje všechny německé příjmy, výdaje a položky 
závazků762 pro konkrétní kalendářní rok. Rozpočet na rok 2011 je rozdělen do 22 sekcí, 178 
kapitol a 6 542 položek, z nichž 986 položek se vztahuje k příjmům a 5 556 k výdajům. 
Zahrnutí výdajů do výdajových kapitol znamená, že vláda je oprávněna provádět platby třetím 
stranám v průběhu běžného rozpočtového roku.  

Je-li administrace závazků autorizována763 již v běžném rozpočtovém roce, aby se závazky 
z plateb provedly v pozdějším účetním období, prostředky na krytí závazků musí existovat na 
každé dotyčné výdajové položce.     

Rozpočet neobsahuje žádné cíle pro provádění 764  správy. Žádné produkty nejsou 
generovány765. Žádný druh výkonového rozpočtování neprobíhá. 

2.2. Základní rysy hospodaření s rozpočtovými prostředky (fondy) 

Řízení probíhá podle rozpočtových položek 766 . Na počátku rozpočtového roku Spolkové 
ministerstvo financí rozděluje rozpočtové prostředky do jednotlivých položek, které má k 
dispozici ve svém centrálním počítačovém systému nejvyšší spolkové orgány, které jsou 
zodpovědné za jeho určité sekce767, tj. konkrétní ústavní orgány (spolkový prezident, Spolkový 
sněm, Spolková rada, Spolkový ústavní soud), úřad spolkového kancléře a ministerstva.  

Úředníci schváleného rozpočtu768 nejvyšších spolkových úřadů zajistí distribuci (rozdělení) 
finančních prostředků, pokud to bude možné a nutné, podřízeným orgánům a rovněž ostatním 
orgánům v působnosti nejvyššího spolkového orgánu. Finanční prostředky mohou být 
distribuovány v několika krocích, přičemž každá rozpočtová položka je označena názvem 
dotyčného správce (alespoň podle číselníku), který je oprávněný použít přidělené prostředky 

                                                           
760 Příspěvek Federálního ministerstva financí ze dne 17. června 2012. Tento příspěvek se vztahuje pouze na federaci.  

761 Public Internal Control. 

762 Též „rozpočtové fondy“. 

763 Též „povolena“. 

764 Též „výkon“. 

765 Též „vytvářeny“. 

766 Též „čísel“. 

767 Též „kapitoly“. 

768 Též „rozpočtoví úředníci“. 
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při plnění rozpočtu (ke krytí závazků), nebo úhradě výloh. Existuje více než 8 000 položek pro 
správce769 federálního rozpočtu. 

Podle § 70 spolkového rozpočtového kodexu (SRK) platby mohou být přijaty nebo provedeny 
pouze v hotovosti a pouze platebním úřadem 770  pro provádění plateb. Tudíž v záhlaví 
uvedený správce musí vydávat spolkové pokladně pokyny pro všechny příjmy a platby 
prostřednictvím písemného nebo elektronického (ve většině případů), platebního rozkazu. 
Spolková pokladna zkontroluje, zda byl platební příkaz vyplněn správně a podepsán 
oprávněnými osobami, jejichž podpisy771 jsou k dispozici spolkové pokladně. Kniha plateb772 
je součástí centrálního spolkového systému IT. 

Prakticky všechny platby jsou zpracovány prostřednictvím spolkových účtů vedených u 
Německé spolkové banky. Spolkové ministerstvo financí a jeho autorizované773 úřady, jako 
jsou spolkové kanceláře pokladny, mají výhradní přístup k účtům, a to na rozdíl od správce (tj. 
distributora prostředků nebo správce, označeného v záhlaví příkazu) ze spolkového úřadu, 
který má rozpočtové prostředky k dispozici. 

Při vystavení platebního příkazu je nutné dodržovat zásadu dvou podpisů a čtyř očí, tj. dva 
lidé musí být do přípravy tohoto dokladu vždy zapojeni. 

Spolkové kanceláře pokladny jsou monitorovány orgánem dohledu, který je nezávislým 
orgánem organizačně začleněným do Spolkového centra pro hotovost a účty.  

Orgán dohledu kontroluje spolkové kanceláře pokladny bez předchozího upozornění774. 

3. Koncepce vnitřní kontroly ve veřejném sektoru 

3.1. Manažerská odpovědnost 

Vrcholoví manažeři přebírají odpovědnost za vytvoření přiměřeného vnitřního kontrolního 
systému zřízením a podporou organizační kontrolní jednotky s názvem „Interně Revision" 
(dále jen „interní audit“). 

Vedoucí orgánu nese manažerskou odpovědnost. 

Útvar interního auditu je přímo podřízen vedoucímu orgánu, který nemůže přenášet své 
pravomoci, které vyplývají s podřízenosti útvaru interního auditu na jiné útvary a osoby 
v tomto orgánu. 

Podle § 9 spolkového rozpočtového kodexu (SRK) rozpočtový úředník (úředník schváleného 
rozpočtu, nebo též prokurista) je jmenován na každém útvaru (v úrovni oddělení – 
departmentu) za účelem spravování příjmů a výdajů, pokud tyto úkoly neprovádí vedoucí775  
útvaru sám. Prokurista je přímo podřízen vedoucímu16 útvaru. 

                                                           
769 Též „administrátory“. 

770 Též „kanceláří“. 

771 Též „podpisové vzory“. 

772 Též „deník“. 

773 Též „oprávněné“. 

774 Též „neohlášeně“. 

775 Též „manažer“. 
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Prokurista musí vypracovat finanční plánovací dokumenty a dokumenty pro přípravu a 
plnění rozpočtu. Je zapojen do všech finančně významných opatření. Může delegovat úkoly, 
které souvisejí s plněním rozpočtu, a je též zodpovědný za podávání zpráv. 

Vedoucí orgánu může stanovit, které specializované útvary pro hospodaření s rozpočtovými 
prostředky mají být svěřeny prokuristovi.  

Orgán může částku výdajů uskutečnit na ten účel, který je již stanoven v rozpočtu. Vedoucí 
orgánu776 obvykle deleguje rozhodování na specializované útvary, které mohou provádět 
platby, a na schválený rozpočet objemu těchto plateb prokuristy. 

Interní audit se vztahuje na všechna výše uvedená hlediska. Vedoucí orgánu vždy stanoví777 
zaměření auditů. Není možné sledovat všechny probíhající finanční rozhodnutí v orgánu. 
Útvar interního auditu provádí tato sledování vždy na selektivní a náhodné bázi. 

3.2. Interní audit 

Interní audity jsou prováděny ve všech útvarech spolkové vlády. Neexistuje žádný právní 
základ, ale všechny útvary postupují podle "doporučení pro interní audity ve Spolkové 
správě", vypravovaných spolkovým ministerstvem vnitra v dohodě a v součinnosti s 
ostatními ministerstvy. 

Útvar interního auditu nepřijme pokyny od vrcholového manažera, pokud by se týkaly 
vypracování zprávy o auditu.  

Po dokončení auditu bez zbytečného odkladu předkládá závěrečnou zprávu o auditu 
manažerovi přímo nadřízeného orgánu. 

Na základě analýzy rizik nebo ohrožení činnosti orgánu778 se zohledněním poměru nákladů / 
přínosů útvar interního auditu vypracuje katalog auditních témat, na nichž založí svůj plán 
auditu, který předloží vrcholovému manažerovi ke schválení. 

Interní audit nepřijímá povinnosti, které nespadají do oblasti působnosti interního auditu, 
neboť spadají pod manažerskou zodpovědnost, včetně implementace779 pravidel pro řešení 
střetu zájmů. 

Útvar interního auditu přijímá vhodná opatření k zajištění kvality své práce. Ta mohou 
zahrnovat konkrétní úlohy v oblasti základního a dalšího vzdělávání, výměny zkušeností 
s ostatními útvary interního auditu, včetně sledování dobrých příkladů při výkonu této funkce.  

Příslušná ministerstva zajišťují výměnu vnitřních zkušeností, zatímco spolkové ministerstvo 
vnitra zajišťuje výměnu všeobecně platných ministerských zkušeností. Neexistuje zde žádný 
certifikační780 postup v rámci veřejného sektoru. 

Audity mohou mít formu auditu shody781, auditu zásob, následných auditů (ověření, zda 
předchozí pokyny a doporučení byly provedeny). 

                                                           
776 Též „vrcholový manažer“. 

777 Též „definuje“. 

778 Též „úřadu“. 

779 Též „plnění“. 

780 Též „ověřovací“ č „osvědčovací“. 

781 Též „souladu“. 
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V závislosti na své zaměření jsou audity prováděny podle následujících kritérií: především 
zákonnost782, správnost783, bezpečnost, hospodárnost784, udržitelnost, užitečnost / účinnost 
a dopad785. 

Vrcholový manažer 786  rozhoduje, jaká doporučení útvaru interního auditu mají být 
prováděny. Auditovaný subjekt je sám zodpovědný za realizaci těchto doporučení. 

3.3. Vztahy interního auditu s externím auditem 

Mezi těmito funkcemi neexistuje žádný vztah. Interní audit je nástroj, jehož cílem je 
podporovat vrcholové manažery27 v přebírání celkové zodpovědnosti. Spolkový soudní dvůr 
a jeho kontrolní úřady provádějí externí audity nezávisle na útvarech interního auditu. 
Zpravidla Spolkový soudní dvůr nemá žádné znalosti o výsledcích práce útvarů interního 
auditu. 

3.4. Auditní rady nebo výbory pro audit 

V Německu neexistují žádné auditní rady a výbory pro audit. Je zřejmé, že až do 
současnosti nebyly orgány tohoto typu považovány za nutné. 

3.5. Koordinace vnitřní kontroly ve veřejném sektoru 

Každý orgán má pouze jeden útvar interního auditu. Neexistují žádné další jednotky, které by 
působily jako centrální koordinační nebo harmonizační jednotky při řešení otázek PIC. 

4. Finanční kontrola 

V Německu neexistují žádné útvary finanční inspekce.  

5. Probíhající a budoucí reformy 

Žádné konkrétní reformy se neuvažují. 

  

                                                           
782 Též „legalita“. 

783 Též „korektnost“. 

784 Též „efektivita nákladů“. 

785 Též „účinek“. 

786 Též „vedoucí orgánu“. 
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POLSKO 
 

Systém vnitřní kontroly – PIC787, 788    

 17.Stručná historie systému vnitřní kontroly v sektoru veřejných finance (PIC) 

Jako výsledek předvstupního vyjednávání byl v Polsku zaveden systém PIC v souladu s novelou 
zákona ze dne 26. listopadu 1998 o veřejných financích, která byla přijata dne 27. července 2001, 
a která vstoupila v platnost dnem 1. ledna 2002. Nová právní úprava ze zásad pro zavedení 
systému PIFC v polské veřejné správě789, schválené Výborem pro evropskou integraci v prosinci 
2001. Cílem systému PIFC bylo zajistit vhodnost a účinnost výběru a čerpání veřejných prostředků. 

Organizační činnosti. 

  V březnu 2002 byl na ministerstvu financí zřízen odbor koordinace – polská centrální 
harmonizační jednotka pro finanční kontrolu a interní audit. 

 

  Dne 26. listopadu 2002 byl přijat generální interní auditor na základě výběrového řízení790  
v souladu s ustanovením zákona o státní službě. 

 

  V subjektech sektoru veřejných financí, uvedených v čl. 35d odst. 1 výše uvedeného zákona, 
byly vytvořeny jednotky nebo pozice pro interní audit. 

 

  Na základě žádosti vedoucích v čele subjektů v sektoru veřejných financí, ministr financí zajistil 
přidělení a převedení finančních prostředků ze státní rezervy ve výši 40 milionů PZL na rok 
2002, které byly účelově určené na podporu zavedení systému finanční kontroly a interního 
auditu – především pro financování osobních nákladů. 

 

  Ve státním rozpočtu na fiskální rok 2003, byla stanovena zvláštní účelová rezerva ve výši 3 
miliony PZL, která byla předurčena k posílení auditorského personálu791  v institucích, které 
spravují finanční prostředky z fondů pomoci EU. 

 

  Dne 29. října 2002 byla na základě rozhodnutí ministra financí jmenována zkušební komise pro 
provádění zkoušek pro kandidáty na místa792 interních auditorů. 

Klíčovou rolí v realizaci a koordinaci systému finanční kontroly a interního auditu byl pověřen 
ministr financí, který realizovat úkoly v této oblasti s pomocí generálního interního auditora a útvaru 
koordinace finanční kontroly a interního auditu, který se nachází na ministerstvu financí. 

V souladu s čl. 35 odst. 2 výše uváděného zákona byl ministr financí pověřen, aby zajistil vydání 
pravidel a zavedení standardů interního auditu. Jemu podřízený útvar pro koordinaci je oprávněn 
shromažďovat a analyzovat informace, včetně plánů a zpráv z interního auditu. Dále zodpovídá za 
spolupráce se zahraničními institucemi a za provádění hodnocení interního auditu a finanční 

                                                           
787 Příspěvek Ministerstva financí dne 6. dubna 2011. 

788 Public Internal Control. 

789 Politika, resp. strategie – anglicky „strategy paper“ nebo též „policy paper“. 

790 Též „výběrové soutěže“. 

791 Též „pracovníků“. 

792 Též „pozice“. 
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kontroly v subjektech sektoru veřejných financí. Pro účely zajištění kvalitních odborníků pro plnění 
funkcí interního auditu ministr financí jmenoval zkušební komisi na čtyřleté období.  

Členové této zkušební komise byli přijímáni z řad zaměstnanců Ministerstva financí, akademické a 
vědecké obce a zástupců asociací interního auditu občanské obce. 

Komise organizovala zkoušky za účelem ověření teoretických a praktických kompetencí kandidátů 
na pozici interního auditora. Jejich tematické zaměření se týkalo metodiky auditu, auditorských 
standardů, veřejné správy, veřejných financí, mikroekonomie a posouzení rizik. Mezi lety 2003 a 
2006 složilo více než 2 000 interních auditorů zkoušku a získalo osvědčení s celostátní platností. 

Zákon o veřejných financích a o PIFC byl od roku 2002 aktualizován třikrát (2005, 2006 a 2009). 
V současnosti účinný zákon vstoupil v platnost v lednu 2010. 

V souladu s novelou zákona o veřejných financích, která vstoupila v platnost v roce 2006, byly 
zrušeny posice (místo) Generálního interního auditora, zkušební komise a úprava národního 
certifikačního procesu. Typy kvalifikací a certifikátů, které opravňují interní auditory pracovat 
v subjektech sektoru veřejných financí, byly rozšířeny v novém zákoně takto. 

 1. Certifikáty:  

  Certifikovaný interní auditor (CIA),  

  Certifikovaný odborník pro vládní auditování (CGAP),  

  Certifikovaný auditor informačních systémů (CISA), 

  Certifikovaný účetní (asociace účetních – ACCA),  

  Certifikovaný odporník na boj proti podvodům (CFE),  

  Certifikovaný odborník na sebehodnocení kontroly (CCSA) , 

  Certifikovaný auditor finančních služeb (CFSA) nebo  

  Diplomovaný finanční analytik (CFA).  
 

 2. Předpokladem je dokončení (absolvování) auditorské stáže a složení auditorské zkoušky před 
zkušební komisí, kterou jmenuje prezident Nejvyššího kontrolního úřadu.  

 

 3. Kvalifikační zkouška pro pozici fiskálního kontrolního inspektora. 
 

 4. Kvalifikace certifikovaného kontrolora. 
  

 5. Národní certifikovaný interní auditor. 

Aktuální seznam požadavků na interní auditory a typy nároků, které umožňují pracovat v pozici 
interního auditora jsou uvedeny v části 3.2. příspěvku. 

Mezinárodní standardy pro profesní praxi interního auditu, vydané Mezinárodním institutem 
interních auditorů byly v roce 2006 přímo přijaty pro plnění funkce v účetních jednotkách sektoru 
veřejných financí (jako národní standardy). 

S ohledem na reorganizaci Ministerstva financí v roce 2008 byl Útvar koordinace finanční kontroly 
a interního auditu sekci Útvar pro audit veřejných financí (viz bod 3.3.). 

2. Vnitřní kontrolní prostředí ve veřejném sektoru 

2.1. Rozpočtový systém 

Polsko má v současné době tradiční rozpočtový systém, který je primárně založen na 
organizačních jednotkách a ovládání vstupů. 

Ústava Polské republiky, nový zákon o veřejných financích ze dne 27. srpna 2009 a trvalé 
jednací řád parlamentu upravují základní aspekty parlamentního rozpočtového procesu. 
Ministr financí předkládá radě ministrů (vládě) návrh předpokládaného rozpočtu na následující 
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rok, přičemž jsou současně brány do úvahy předpoklady, přijaté do víceletého finančního 
plánu státu a pokyny pro opatření, obsažená v konvergenčním programu, přijatého Radou 
ministrů793. 

Rada ministrů7 projedná návrh rozpočtu a předloží jej spolu se svým  odůvodněním do Sejmu 
(dolní komora polského parlamentu) nejpozději do 30. září roku předcházejícího příslušnému 
rozpočtovému roku. Sejm přijímá státní rozpočet na příslušný fiskální rok prostřednictvím 
rozpočtového zákona. Právo zavést právní předpisy, které se týkají rozpočtu, předběžného 
rozpočtu, změn rozpočtu nebo zákona o uzavírání smluv o veřejném dluhu, stejně jako 
zákona o poskytnutí státních finančních záruk, patří výlučně mezi oprávnění Rady ministrů7. 

Rada ministrů7 do pěti měsíců po skončení rozpočtového roku předkládá Sejmu zprávu o 
plnění rozpočtu spolu s informacemi o stavu státního dluhu. Jestliže Sejm považuje zprávu za 
předloženou, požádá Nejvyšší kontrolní úřad o stanovisko, a poté příjme usnesení o tom, zda 
uděluje či odmítá udělit schválení finančních účtů, předložených radou ministrů7. 

V současné době je Polsko v procesu zavádění nového rozpočtového systému: rozpočtování, 
založené na výkonu (PBB) systém, který bude pracovat souběžně s tradičním systémem. 
Provoz duálního systému byl plánován na rok 2013 (viz oddíl 5). 

2.2. Externí kontrola a audit veřejné správy 

Externí kontrolu a audit veřejné správy v Polsku provádí Nejvyšší kontrolní komora (NKK), 
která je nejvyšší kontrolní institucí. Organizace a fungování NKK jsou stanoveny v Ústavě 
Polské republiky a v zákoně ze dne 23. prosince 1994 o Nejvyšší kontrolní komoře. Základním 
úkolem NKK je auditovat činnost orgánů státní správy, Polskou národní banku (PNB), státní 
právnické osoby a jiné státní organizační subjekty (entity). NKK může také auditovat činnost 
územních samosprávných celků, pokud jde o jejich zákonnost, řádné řízení, účinnost a 
integritu. Stejně tak NKK může auditovat činnost ostatních organizačních celků a 
ekonomických subjektů – podnikatelů, a to v rozsahu, v němž tyto celky a subjekty využívají 
státní nebo veřejný majetek nebo zdroje, anebo plní finanční závazky vůči státu. NKK provádí 
audity na základě objednání Sejmem nebo jeho orgány, na základě žádosti prezidenta, 
předsedy vlády nebo z vlastního podnětu. NKK předkládá Sejmu analýzu směrů plnění 
rozpočtu státu a měnové politiky. 

2.3. Orgán zodpovědný za nezávislý audit a kontrolu finančních prostředků EU 

Orgán odpovědný za nezávislý audit a kontrolu finančních prostředků EU je Generální 
inspektor pro kontrolu Pokladny, který je auditním orgánem pro strukturální fondy a certifikační 
jednotkou pro společnou zemědělskou politiku. Je zároveň vládním zmocněncem pro boj s 
podvody proti Polské republiky nebo Evropské unii (viz oddíl 4). 

3. Koncepce vnitřní kontroly3 ve veřejném sektoru v Polsku 

3.1. Manažerská odpovědnost / zodpovědnost 

3.1.1. Manažerská794 kontrola v oblasti veřejných financí 

Ministerstvo financí pokračuje v zavádění účinného systému manažerské odpovědnosti 
řídících pracovníků ve veřejné správě. Útvar auditu Ministerstva financí pro sektor 

                                                           
793 Též „vládou“. 

794 Též „řídicí“. 
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veřejných financí (dříve Odbor koordinace finanční kontroly a interního auditu) 
podporuje jak systém manažerské odpovědnosti (FM&C), tak i systém funkčně 
nezávislého interního auditu. 

Zákon ze dne 26. listopadu 1998 o veřejných financích zavádí do zákona pojem 
"finanční kontrola". Po několika letech používání tohoto pojmu v právních předpisech se 
pojem „finanční kontrola“ stal sporným a mylně spojovaným pouze s finanční sférou. 
Zákon ze dne 27. srpna 2009 o veřejných financích představil definici manažerské 
kontroly, který nahradil finanční kontrolu a v zásadě se rovná pojetí vnitřní kontroly ve 
smyslu přijatého mezinárodně uznávaného modelu COSO. 

Zákon o řízení a kontrole veřejných financích ze dne 27. srpna 2009 obsahuje obecný 
soubor činností, prováděných v zájmu hospodárného, efektivního a včasného plnění 
cílů a úkolů v souladu s ustanoveními tohoto zákona. 

Klíčový odkaz manažerské kontroly na „cíle a jejich dosažení“ je považován za základní 
kritérium pro posouzení účinnosti přijatých řešení v účetní jednotce. Je třeba zdůraznit, 
že u veřejných finančních subjektů (v sektoru veřejných financí) mnoho prvků a funkcí 
manažerské kontroly – jako je např. struktura účetní jednotky, přenesení oprávnění, 
vnitřní postupy, vnější a vnitřní komunikace, atd. – fungovalo.   

Proto cílem zavedení manažerské kontroly je dát do pořádku a v souladu s 
mezinárodně osvědčenými postupy systematizovat struktury a zásady, již existující u 
subjektů, a to spíše než se soustředit na jejich úplnou reorganizaci. 

Cílem manažerské kontroly je zajistit zejména dodržování právních předpisů a vnitřních 
postupů, účinnosti a efektivity provozu, důvěryhodnosti zpráv, ochrany zdrojů, 
dodržování a prosazování pravidel etického chování, účinnosti a efektivity informačních 
toků a řízení rizik. 

Osoby, zodpovědné za zajištění přiměřené, účinné a efektivní manažerské kontroly, 
jsou tyto: 

  Ministr má v administrativních oborech vládnutí5  na starosti tzv. sekundární úroveň 
manažerské kontroly: předák obce – starosta a předseda správní rady místního 
samosprávného celku (tzv. sekundární úroveň manažerské kontroly). 

 

  Vedoucí účetní jednotky (tzv. primární úroveň manažerské kontroly). 

Ve srovnání s předchozími ustanoveními právních předpisů, zákon ze dne 27. září 
2009 o veřejných financích rozšiřuje rozsah kontroly, s přihlédnutím nejen k jediné 
entitě, ale i ke skupině entit795 pod dohledem ministra, jež má starosti nebo k výkonným 
orgánům místní správy. To se týká názoru, že úplná decentralizace řízení ve veřejné 
správě je zbytečná a není v souladu s její podstatou, ale zahrnuje společné cíle a 
zásady, které by měly následovat subjekty veřejné správy. 

 

 

                                                           
795 Též „oborů“, přičemž obory státní správy (v polštině: "działy Administracji rządowej"). Anglický překlad pro výraz byl 

převzat z překladu ústavy k dispozici na webových stránkách Sejmu: http://www.sejm.gov.pl 

/prawo/konst/angielski/kon1.htm. Některé z 35 oborů byly definovány a popsány v rámci ustanovení zákona ze dne 4. září 

1997 o oborech státní správy. Obory jsou podstatné oblasti činnosti ústřední státní správy. 

 

http://www.sejm.gov.pl/
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3.1.2 Roční plán činnosti a prohlášení o stavu manažerské kontroly 

Do konce listopadu každého roku ministr vypracovává roční plán činnosti na následující 
rok pro obory (odvětví) státní správy, které má na starosti, a za které je zodpovědný. 
Roční plán činnosti obsahuje zejména specifikaci cílů v rámci jednotlivých rozpočtových 
úkolů, spolu s uvedením dílčích úkolů pro dosažení cílů a opatření, kterými se stanoví 
rozsah jejich plnění a plánovaných hodnot. 

Každoročně do konce dubna ministr, zodpovědný za obory, vypracuje zprávu o plnění 
ročního plánu činnosti a předkládá prohlášení (výkaz) o stavu manažerské kontroly za 
předchozí rok, pokrývající správní obory v působnosti vlády, za které zodpovídá (které 
má na starosti).  

Ministr zodpovědný za obory, může zavazovat vedoucího subjektu, spadajícího do jeho 
oborové působnosti, k vypracování ročního plánu činnosti na následující rok pro tuto jím 
řízenou účetní jednotku, a také k vypracování zprávy o provádění akčního plánu a k 
předložení prohlášení o stavu manažerské kontroly subjektu za předchozí rok, za který 
nese zodpovědnost (který má na starosti). 

Roční plán činnosti, zprávu o provádění ročního plánu činnosti a prohlášení o stavu 
manažerské kontroly se zveřejňují v informačním bulletinu veřejné správy, který je k 
dispozici na každém ministerstvu a na webových stránkách dotyčného subjektu. 

V zájmu zajištění efektivního řízení v subjektech sektoru veřejných financí ministr 
financí: 

  Stanoví ve formě sdělení, zveřejněném v Úředním věstníku ministerstva financí 
standardy manažerské kontroly pro subjekty v sektoru veřejných financí, které jsou 
v souladu s mezinárodními standardy vnitřní kontroly; 

 

  Uvede ve formě sdělení, zveřejněným v Úředním věstníku ministerstva financí, 
podrobné pokyny pro sebehodnocení v oblasti manažerské kontroly v účetních 
jednotkách sektoru veřejných financí. 

Ministr financí může stanovit ve formě sdělení a zveřejnit v Úředním věstníku 
ministerstva financí podrobné pokyny pro manažerské kontroly v oboru (odvětví) 
veřejných financí. Ministr je zodpovědný za to, že obory (odvětví) mohou specifikovat 
podrobné pokyny, které se týkají manažerské kontroly pro obory (odvětví) státní správy, 
které má na starosti. 

3.2. Interní audit 

3.2.1. Zákon a právní základ 

Základní otázky týkající se interního auditu v oblasti veřejných financí (veřejných 
rozpočtů) jsou upraveny v zákoně ze dne 27. srpna 2009 o veřejných financích a v 
(prováděcích) předpisech k tomuto zákonu. Další normy a pravidla pro plnění funkce 
interního auditu jsou pro účetní jednotky v sektoru veřejných financí obsaženy jak 
v Mezinárodních standardech pro profesní praxi interního auditu a upraveny v 
pokynech obsažených v Manuálu pro interní audit, v Chartě (statutu) interního auditu a 
v Etickém kodexu interních auditorů subjektů sektoru veřejných financí. 

 

3.2.2. Cíle interního auditu a jeho místo ve struktuře účetní jednotky, jeho nezávislost a 
podávání zpráv 
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V souladu s ustanoveními zákona ze dne 27. srpna 2009 o veřejných financích je 
interní audit nezávislá a objektivní operace, jíž klíčovou úlohou je podpořit ministra, 
odpovědného za obory a vedoucího subjektu při zajišťování úkolů prostřednictvím 
systematického hodnocení manažerské kontroly a konsultačních aktivit. Hodnocení se 
týká přiměřenosti a účinnosti manažerské kontroly v oboru (odvětví) státní správy nebo 
v subjektu sektoru veřejných financí v působnosti dotyčného ministerstva. 

Vedoucí účetní jednotky (úřadu státní správy – zpravidla generální ředitel) zajišťuje 
podmínky pro realizaci postupů interního auditu nezávislým, objektivním a účinným 
způsobem, včetně organizační nezávislosti při výkonu této funkce, a kontinuity těchto 
postupů v uvedeném subjektu sektoru veřejných financí796 (úřadu). 

Vedoucí v čele subjektů sektoru veřejných financí jsou odpovědní za zavedení a za 
fungování vnitřních řídících a kontrolních mechanismů, postupů a vnitřních předpisů, 
například charty / statutu interního auditu. Vedoucí jednotky / útvaru interního auditu je 
přímo podřízen vedoucímu subjektu sektoru veřejných financí, a v kancelářích / 
úřadech státní správy v souladu s působností podle samostatného zákona generálnímu 
řediteli. Jakékoli ukončení pracovní smlouvy nebo jakékoli změny platebních a 
pracovních podmínek vedoucího jednotku /útvaru interního auditu vyžadují schválení 
příslušného výboru pro audit. 

3.2.3. Požadavky na interní auditory 

V souladu s ustanoveními zákona ze dne 27. srpna 2009 o veřejných financích musí 
interní auditor splňovat níže uváděné požadavky. 

 1. Mít státní příslušnost členského státu Evropské unie nebo jiného státu, jehož 
občané jsou oprávněni pracovat na území Polské republiky na základě 
mezinárodních smluv nebo právních předpisů Unie. 

 2. Mít plnou kapacitu k provedení právní úkony a plně užívat veřejných práv. 

 3. Už nebyl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo úmyslný trestný čin 
fiskální. 

 4. Mít vysokoškolský diplom. 

 5. Mají následující kvalifikaci pro provádění interního auditu: 
 

 a) Kdo je držitelem jednoho z těchto certifikátů:  
 

  Certified Information Systems Auditor (CISA),  
 

  Certified Internal Auditor (CIA),  
 

  Certified Government Auditing Professional (CGAP), 
 

  Certified Information Systems Auditor (CISA),  
 

  Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), 
  

  Certified Fraud Examiner (CFE), 
  

  Certification in Control Self Assessment (CCSA),  
 

  Certified Financial Services Auditor (CFSA) nebo  
 

                                                           
796 Též „úřadu“. 
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  Chartered Financial Analyst (CFA); 
 

 b) kdo v letech 2003 až 2006 složil zkoušku pro pozici interního auditora před 
zkušební komisí je jmenován ministrem financí, nebo 

 

 c) kdo má kvalifikaci certifikovaného kontrolora, nebo 
 

 d) kdo absolvoval dvouletou odbornou přípravu v oboru interní audit a získal 
osvědčení postgraduálního kurzu interního auditu vydané organizační jednotku 
oprávněnou podle zvláštních zákonů udělovat titul doktora ekonomie nebo práva, 
a to v den, kdy uvedl, že toto osvědčení mu bylo vydáno. 

3.2.4. Vzdělávací akce pro interní auditory 

Ministerstvo financí podniká kroky k zajištění řádného školení pro auditory. Tréninku 
v oboru sestavování rozpočtu podle výkonu, které pořádalo Ministerstvo financí 
v létech 2008 až 2009, se zúčastnilo a bylo proškoleno 323 interních auditorů a 180 
vedoucích subjektů ze sektoru veřejných financí. Útvar auditu pro sektor veřejných 
financí také pořádá pravidelná měsíční setkání pro interní auditory subjektů sektoru 
veřejných financí, kterých se pokaždé s účastí cca 100 pracovníků. Během těchto 
setkání jsou prezentovány a diskutovány klíčové záležitosti v oblasti interního auditu 
a manažerské kontroly, včetně příkladů dobré praxe.  

3.2.5. Typy a způsob přiřazení / zadávání úkolů interního auditu 

Interní audit, který je prováděný v subjektech sektoru veřejných financí, zahrnuje 
prohlášení797 o zjišťovacím nebo konzultačním zadání798. Metodika pro prohlášení o 
věrohodnosti je podrobně popsána v ustanovení nařízení ministra financí (01. 02. 
2010) o provádění a dokumentování interního auditu. Stejně tak jsou popsány v této 
metodice standardy interního auditu v účetních jednotkách sektoru veřejných 
financí. Obě témata jsou publikována ministrem financí. Metodika interního auditu, 
prováděná auditory, jim umožňuje provádět různé typy auditorských úkolů 
zjišťovacího zaměření, například finančního auditu, auditu souladu a auditu 
výkonnosti. CHJ podporuje manažery a auditory v tom, aby plánovali další audity 
výkonnosti. Metodika poradenských úkolů je také popsána ve výše uvedeném 
předpisu a standardech. 

Do 14 dnů po obdržení zprávy z auditu musí manažer auditované jednotky 799 
informovat vedení subjektu sektoru veřejných financí a interního auditora, která 
doporučení považuje za opodstatněná a vhodná, kdy a jak budou realizována a kdo 
je zodpovědný za jejich provedení. Pokud manažer auditované jednotky odmítne 
přijmout opatření, vedoucí účetní jednotky sektoru veřejných financí je povinen 
stanovit, kdy a jak budou realizována doporučení, která považuje za platná a kdo 
bude zodpovědný za jejich provedení. Interní auditor sleduje akce a výsledky 
realizace doporučení.  

                                                           
797 Též „výkaz“. 

798 Též „o auditorském úkolu“. 

799 Též „subjektu“. 
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Po uplynutí lhůty pro provedení doporučení musí požádat správce auditované 
jednotky800 o realizovaných opatření k provedení doporučení, a do jaké míry se tato 
doporučení podařilo splnit. 

Neexistuje žádná regulace pro jednotný formální postup subjektů v sektoru 
veřejných financí, jak informovat manažery jednotky, pokud jsou zjištěny801 náznaky 
podvodu a nesprávností v průběhu auditu. Standardy interního auditu vyžadují v 
každém případě, aby auditor podal zprávu o hrozícím nebo působícím riziku 
podvodu vedoucímu subjektu802 sektoru veřejných financí. 

3.2.6. Interní audit a Kontrola státní pokladny - oddělení povinností 

Obecně je funkce interního auditu v subjektech sektoru veřejných financí nezávislá 
na kontrole (činnosti) Pokladny – viz finanční kontrola v působnosti ústřední vlády, 
popsaná v části 4. Tohoto příspěvku. Existuje pouze jedna důležitá výjimka z této 
zásady. V souladu s ustanoveními článků 293 a 294 zákona o veřejných financích 
generální inspektor pro kontrola státní pokladny může pověřit zapojení interního 
auditu do řídícího a kontrolního systému správy fondů EU v ústředních vládních 
institucích (entitách či úřadech) a místních vládních subjektech. V rámci zapojení 
interního auditu ve výše uvedených úřadech a subjektech může generální inspektor 
rovněž posoudit (hodnotit) interní auditorské postupy803 a auditorských zakázky v 
oblasti fondů EU, ve výše uvedeném typu subjektů. 

Bez ohledu na to, že (externě organizovaný) audit provádí kontrolu pokladny8047, 
pokud jde o programy spolufinancované ze zdrojů Evropské unie (viz kapitola 4), by 
být prováděn v souladu s Mezinárodními standardy pro profesní praxi interního 
auditu vydané Mezinárodním institutem interních auditorů. 

Kontrola Pokladny musí kontrolovat 805  účelnost a způsob využití veřejných 
prostředků v subjektech sektoru veřejných financí, kde se provádí současně interní 
audit (viz oddíl 4).  To znamená, že stejné činnosti jednotek14 mohou být 
paralelně806 auditovány a kontrolovány.  Rozdíl mezi oběma činnostmi spočívá v 
metodice používané auditory a inspektory:  

  interní auditoři jsou zaměřeni na hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému 
manažerských kontrol jednotky14; 
  

  inspektoři Pokladny můžou kontrolovat každou organizaci veřejného i 
soukromého sektoru, kde jsou použity veřejné prostředky. 

 

 

                                                           
800 Též „subjektu“. 

801 Též „odhaleny“. 

802 Též „entity“. 

803 Rozuměj „jejich přiměřenost a účinnost“. 

804 Rozuměj „státní pokladna“. 

805 Též „ověřovat“. 

806 Též „souběžný / současně probíhající“. 
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3.2.7. Vztahy interního auditu s externím auditem 

Povinnost spolupráce mezi interním auditem a Nejvyšší kontrolní komorou807 (NKK) 
je stanovena v zákoně ze dne 23. prosince 1994 o Nejvyšší kontrolní komoře. 

Standardy interního auditu v účetních jednotkách sektoru veřejných financí určují 
také povinnost spolupráce mezi interními a externími funkcemi. Tato spolupráce je 
také upravena v Chartě – statutu interního auditu v subjektech sektoru veřejných 
financí, v níž se uvádí, že interní auditor spolupracuje při výkonu svých úkolů s 
externími auditory, včetně především s NKK. 

Koordinace spolupráce mezi NKK a útvary interního auditu (ÚIIA) obvykle probíhá 
v režii vedoucího ÚIA 808 . Zprávy interního auditu jsou k dispozici NKK. Interní 
auditoři a vedoucí ÚIA a externí auditoři NKK by se měly vzájemně informovat o 
jakémkoli vážném podezření na špatné hospodaření nebo na podvod (podvodné 
jednání). Vedoucí ÚIA by měly zabránit duplicitě809 činností externích auditorů NKK 
a útvarů interního auditu (vyhnutí se zdvojování). Vedoucí ÚIA také posuzuje 
koordinaci NKK a Útvarů interního auditu z hlediska nákladů a efektivity. 

3.2.8. Výbory pro audit 

V současné době existuje 17 výborů pro audit v polském sektoru veřejných financí. 
Tento počet odpovídá počtu ministerstev. Všechny výbory byly zřízeny v roce 2010. 
Tyto orgány byly zavedeny z níže uváděných důvodů. 

Koncepce vnitřního kontrolního systému byla do roku 2010 realizována na primární 
úrovni sektoru veřejných financí. Interní auditoři hodnotili vnitřní kontrolní systém12 
pouze v rámci svého subjektu (entity). Informace, poskytované interními auditory, 
byly užitečné jen pro manažery na výše uvedené primární úrovni. Na základě 
zákona ze dne 27. srpna 2009 o veřejných financích, byla v roce 2010 vyvinuta nová 
koncepce manažerské kontroly a odpovědnosti na vyšší13 úroveň řízení a kontroly14 
– ministr zajišťuje kontrolu u subjektů v oborové působnosti dotyčného ministerstva.  
Nově zřízené výbory pro audit by měly posílit funkci interního auditu při plnění 
zjišťovacích auditorských úkolů při hodnocení přiměřenosti účinnosti systému 
manažerské kontroly v celém odvětví. Výbor pro audit může informovat a radit 
ministrovi o rizicích, spojených s realizací cílů v celém odvětví. 

Účelem výboru pro audit je poskytovat poradenské služby s cílem zajistit 
odpovídající 810 , účinnou a efektivní manažerskou kontrolu a poskytovat účinný 
interní audit v celé působnosti odpovědného ministra. Je třeba zdůraznit, že rozsah 
činnosti výboru pro audit se týká fungování manažerské kontroly a interního auditu 
ve všech útvarech pod dohledem příslušného ministra. 

Jeden společný výbor pro audit může být zřízen pro obory 811  řízené 812  jedním 
ministrem.  Například: ministr financí zřídil jeden společný výbor pro tři obory25: 

                                                           
807 V ČR „Nejvyšší kontrolní úřad“, anglicky „Supreme Audit Office“, plní funkce externího auditora. 

808 Anglicky „Chief Audit Executive“, česky „vedoucí interního auditu“. 

809 Také „zdvojování“. 

810 Též „přiměřenou“. 

811 Též „odvětví“. 

812 Též „spravované“. 
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rozpočet, veřejné finance a finanční instituce. Ministr, zodpovědný za obory25, zřídí 
výbor pro audit vnitřním předpisem. 

V současné době neexistuje právní povinnost zřídit výbory pro audit pro místní 
samosprávu. 

Cíle a úkoly výborů pro audit, rozsah činnosti, počet členů a požadavky na členy 
byly popsány v článcích 288 až 290 zákona ze dne 27. srpna 2009 o veřejných 
financích a v nařízení Ministerstva financí ze dne 29. prosince 2009 o výboru pro 
audit. 

Členové výboru pro audit 

Výbor pro audit se skládá z minimálně tří členů, včetně:  

 1. osoby s hodností tajemníka nebo náměstka státu, které určí ministr jako 
předseda výboru; 
 

 2. nejméně dva nezávislí členové – osoby, které nejsou zaměstnány na 
ministerstvu nebo v oborových organizacích. 

Podle názoru Ministerstva financí se optimální velikost výboru pro audit skládá s pěti 
až devíti osob (včetně předsedy). Tato velikost výboru pro audit poskytuje všem 
členům možnost aktivně se podílet na jednání a účinně plnit úkoly výboru. 
Ministerstvo financí doporučuje, aby nezávislí členové tvořili alespoň polovinu 
výboru pro audit. Doporučuje se také udržovat konstantní velikost výboru pro audit. 
Členové nezávislého výboru pro audit by měli mít společně takové znalosti, 
dovednosti a zkušenosti, aby mohly plnit své úkoly kompetentně a efektivně. 

Ministr financí v rámci ustanovení nařízení ze dne 29. prosince 2009 o výboru pro 
audit definuje kvalifikaci nezávislých členů, požadavky, které by měl splňovat 
jednací řád výboru pro audit, a způsob určení odměny nezávislých členů. 
Organizace a způsob fungování výboru pro audit musí být stanoveny vnitřním 
předpisem ministerstva na žádost předsedy výboru. 

Úkoly výboru pro audit. Výroční zpráva výboru pro audit. 

Úkoly výboru pro audit zahrnují následující, a to zejména:  
 

  s uvedením zásadních rizik;  
 

  s uvedením závažných nedostatků v manažerské kontrole oborů813 a navrhuje 
opatření k jejich zlepšení; 

 

  se stanovením priorit ročních a strategických plánů interního auditu;  
 

  s přezkoumáním výsledků činnosti interního auditu a sledování plnění 
auditorských úkolů; 

 

  s přezkoumáním příkazů k provádění plánu interního auditu a k hodnocení 
manažerské kontroly; 

 

  se sledováním účinnosti vnitřního auditu, včetně výsledků přezkoumání interních 
a externích hodnocení činnosti interního auditu;  
 

                                                           
813 Též „odvětví“. 
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  se svolením k ukončení pracovních smluv a k jakýmkoliv změnám v platových a 
pracovních podmínkách vedoucích pracovníků interního auditu 814  v oborových 
organizacích. 

Do konce února každého roku výbor pro audit předloží zprávu o plnění úkolů v 
předchozím roce ministrovi, který je zodpovědný za obory27 a ministrovi financí. 

Zpráva o plnění úkolů bude zveřejněna v informačním bulletinu a na internetových 
stránkách příslušného ministerstva. První zprávy byly předloženy ministrem financí v 
roce 2011. 

3.3. Koordinace vnitřní kontroly ve veřejném sektoru  

Ministr financí je osoba zodpovědná za koordinaci systému manažerské kontroly a interního 
auditu. Při plnění těchto úkolů, je nápomocný útvar auditu pro sektor veřejných financí, který 
slouží jako centrální harmonizační jednotka (CHJ). CHJ podporuje manažerskou 
odpovědnost (systém FM&C) a funkčně nezávislý interní audit. Podle nového zákona ze dne 
27. srpna 2009 o veřejných financích v oboru koordinace postupů interního auditu 
v subjektech sektoru veřejných financí plní ministr tyto úkoly: 

  uvedení procedur interního auditu do provozu, s výjimkou jednotek uvedených v článku 
139 uvedeného zákona815 a regionálních a místních samosprávných celků; 

 

  hodnocení interního auditu, s výjimkou jednotek uvedených v článku 139 odst. 2 
uvedeného zákona, a regionálních a místních samosprávných celků; 

 

  šíření standardů816 interního auditu, uvedených v článku 273 odst. 1 uvedeného zákona v 
účetních jednotkách sektoru veřejných financí; 

 

  vydávání pokynů;  
 

  spolupráce s domácími a zahraničními organizacemi;  
 

  spolupráce s výbory pro audit. 

Ministr financí v souladu se zákonem ze dne 27. srpna 2009 o veřejných financích stanoví 
vyhláškou (regulací) podrobné metody a způsoby provádění a podávání zpráv o výsledcích 
a pokroku interního auditu. Interní audit v Polsku se řídí mezinárodně uznávanými standardy 
a je prováděn na základě ročního plánu interního auditu. Tyto plány jsou vypracované na 
konci každého roku pro následující rok, přestože další interní audity mohou být prováděny 
v odůvodněných případech mimo plán. Do konce ledna každého roku útvar interního auditu 
také připraví prohlášení o provádění ročního plánu auditů za předcházející rok. Jak plán, tak 
i prohlášení o provedení mají statut veřejných listin. Zprávy z interních auditorů jsou k 
dispozici také NKK. 

4. Finanční inspekce 

4.1. Kontrola Pokladny 

Kontrola Pokladny nebo též kontrola v působnosti Pokladny (KP) je inspekční služba, která je 
podřízena ministrovi financí. Právní základ pro výkon této služby tvoří zákon ze dne 28. září 

                                                           
814 Jak je definováno v Mezinárodních standardech pro profesní praxi interního auditu. 

815 Výše uváděné instituce jsou kanceláře a služby nejvyšších orgánů státu, mimo jiné: Kanceláře prezidenta republiky, 
kanceláře obou komor parlamentu, Ústavní soud, Úřad veřejného ochránce práv, NKK, Nejvyššího soud. 

816
 Též „norem“. 
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1991 o kontrole Pokladny817, včetně pozdějších právních předpisů. Podstatné prvky kontrolního 
postupu, prováděného KP (včetně pravomocí kontrolorů 818  jsou uvedeny v příslušných 
ustanoveních zákona z 29. srpna 1997 o regulaci daní. 

Organizačními jednotkami inspekční služby je 16 úřadů pro kontrolu Pokladny a ministerstvo 
financí, které zahrnuje ještě tři útvary (z jeho 39 útvarů), které jsou podřízené Generálnímu 
inspektorovi úřadu Kontrola Pokladny. 

Vyšší autoritou nad řediteli úřadů pro kontrolu Pokladny je generální inspektor pro kontrolu 
státní pokladny, který je také obvykle náměstek státu v rámci Ministerstva financí. Ministr financí 
je nejvyšším orgánem oboru kontroly Pokladny (KP). 

Jak již bylo uvedeno v části 2.3 je Generální inspektor kontroly státní pokladny zmocněncem 
vlády pro boj s podvody proti Polské republice nebo Evropské unii. Jeho úkoly jsou – mimo jiné 
– koordinace činnosti příslušných ústředních vládních institucí a zavedení aktuální a správné 
výměny informací o nesrovnalostech mezi příslušnými ústředními orgány státní správy. 

4.2. Hlavní cíle a úkoly KP 

Cíle KP jsou:  

  chránit zájmy a majetková práva státní pokladny;  
 

  zajistit účinné plnění daňové povinnosti a jiných příspěvků, které představují příjmy státního 
rozpočtu nebo státní účelově vázané (vyčleněné) prostředky; 

 

  zkoumat soulad (dodržení) řízení aktiv jiných státních právnických osob s právními předpisy; 
 

  zabránit vzniku a odhalit trestné činy, uvedené v článcích 228 až 231 trestního zákoníku (tj. 
trestné činy proti institucím státu, jakož i proti regionálním a místním samosprávám, zejména 
korupce) mezi personálem organizačních jednotek pod dohledem ministra financí. 
 

Mezi četnými aktivitami KP je třeba uvést ty, které jsou spojené s hodnocením využívání 
rozpočtových prostředků / odhalování nesprávností v používání rozpočtových prostředků: 

 

  inspekce využívání rozpočtových prostředků a evropských fondů – kontrola819 účelnosti a 
zákonnosti hospodaření s veřejnými prostředky, prostředky Evropské unie a státních nebo 
mezinárodních finančních institucí820; 

 

  audit prostředků EU a prostředků z jiných zahraničních zdrojů (generální inspektor pro 
kontrolu Pokladny je auditorská instituce operačních programů v rámci Politiku soudržnosti 
2007–13 a ve spolupráci s Odborem ochrany finanční pomoci EU Ministerstvo financí plní 
úlohu certifikační jednotky pro společnou zemědělskou politiku); 

 

  šetření pro účely rozhodování o účelnosti a zákonnosti 821  využívání a hospodaření s 
majetkem státu, šetření užívání majetku získaného za peněžní prostředky ze státní pokladny 
za účelem plnění veřejných úkolů; 

                                                           
817 Rozuměj „státní pokladny“. 

818 Též „regulátorů“. 

819 Též „inspekce“. 

820 KP nesmí provádět kontrolu účelnosti a způsob využívání rozpočtových prostředků a majetku státu pro "zvláštní účely" v 
jednotkách pod dohledem ministra národní obrany, Národní bezpečnostní agentury a zpravodajské agentury, Úřadu pro 
ochranu vlády, v Policii, v Hraniční stráž a u státních hasičů. 
 

821 Též “legalitě”. 
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  přezkoumání správnosti privatizovaného majetku státní pokladnou;  
 

  kontroly33, spojené s plněním závazků, vyplývajících z poskytnutých záruk státní pokladnou. 
 
4.3. Zpravodajství státní pokladny  

 

Činnost KP zahrnuje výkon specializovaných sub-jednotek organizačních útvaru Zpravodajství 
úřadu kontrola Pokladny (a to jak v kancelářích, tak i v ministerstvu). Útvar Zpravodajství úřadu 
kontrola Pokladny může provádět některé ze svých úkolů v podobě operativních a detektivních 
činností, které zahrnují, mimo jiné, utajené získávání informací a utajené zajištění stop a 
důkazů. 

4.4. Kontrolní822 iniciativa  

Základ pro výkon organizačních jednotek823 KP tvoří jejich kontrolní plány. Plány jsou povoleny 
řediteli úřadů KP v souladu s úkoly, definovanými Generálním inspektorem úřadem kontrola 
státní pokladny. Výkony KP mohou být realizovány mimo kontrolní plán, na základě získaných 
informací či materiálů a provedených analýz. 

Neexistuje formální povinnost koordinace úkolů a závazků mezi KP a interními auditory / 
kontrolorů / inspektorů s následující výjimkou:  

 

v souladu s ustanoveními článků 293 a 294 zákona o zadávání veřejných financí, generální 
inspektor ministerstva financí kontroly může: 

  zavést Komise / Výbory pro interní audit v organizacích státní správy a regionální / místní 
správy, týkajících se fondů rozpočtu EU;  

 

  posoudit postup interního auditu v organizacích státní správy a regionální / místní správy, 
týkající se rozpočtu EU. 

CHJ, jakož i další odbory Ministerstva financí, můžou předložit návrhy k návrhu kontrolního 
plánu KP. 

5. Probíhající / budoucí reformy 

5.1. Implementace nového tvaru systému veřejné vnitřní kontroly 

Zákon ze dne 27. srpna 2009 o veřejných financích předefinoval základní komponenty systému 
PIC. Reforma je zaměřena na posílení řízení rizik a zhodnocení manažerského systému v 
odvětvích státní správy. V současné době se administrativa ústřední vlády zabývá prováděním 
reformy. 

Ke konci roku 2010 ministři, zodpovědní za obory (odvětví), schválili a zveřejnili poprvé své 
roční plány činnosti. Ministři jsou povinni stanovit základní cíle, kterých má být dosaženo 
v průběhu jednoho roku v oboru (odvětví). V této souvislosti by měly být specifikovány příslušné 
ukazatele pro měření úrovně dosažení stanovených cílů. Roční plán činnosti je zásadní 
reformou ve výkonu ministrů, neboť určování cílů předtím neexistovalo. První prohlášení o 
stavu řídícího a kontrolního systému v oborech / odvětvích státní správy by příslušní ministři 
podepsat do konce dubna 2011 a zveřejnit tento dokument na internetových stránkách. 

                                                                                                                                                                                     
 
822 Též „inspekční“. 

823 Též „útvarů“. 
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Vrcholoví manažeři v mnohých ministerstvech zavedli formální systémy a postupy, které by 
měly poskytnout ministrům přiměřenou jistotu o stavu manažerské kontroly v daných oborech 
(odvětvích). Tyto systémy byly koordinovány řešitelskými týmy nebo osobami, které metodicky 
zaměřovaly tuto koordinaci – mimo jiné – na fungování subsystému řízení rizik, sebehodnocení 
jednotek, výsledky a doporučení auditu a inspekce zakázek. Jednotlivé výroky (závěry) tohoto 
druhu jsou v polské veřejné správě také nové. 

Od nově zřízených výborů pro audit se očekává, že: 

  poskytnou cenné informace a rady o rizicích spojených s realizací cílů a úkolů, které uvádějí 
ministři ve svých plánech; 

 

  posílí úlohu824 interního auditu při hodnocení systému manažerské kontroly v oborech825  
státní správy. 

Klíčovou výzvou pro top manažery v rezortních ministerstvech je nadále, připojení – propojení 
cyklu řízení rizik s programováním a monitorováním úkolů, formulovaných ve výkonovém 
rozpočtu826 (jak z ročního pohledu, tak i s pohledu střednědobého v rámci víceletého finančního 
plánu státu). 

5.2. Veřejné výdaje na řízení: průběžná implementace výkonového rozpočtování ve veřejné 
správě 

Zásadní otázkou v oblasti řízení veřejných výdajů je možné a nutné pokračovat v implementaci 
nového rozpočtového systému: systém rozpočtování je založený na výkonu (PBB827), který 
bude pracovat souběžně s tradičním systémem. Od roku 2008 se odůvodnění návrhu zákona o 
rozpočtu tvořeno částí s přehledem nákladů na úkoly v souladu s polskou rozpočtovou 
metodikou, připravenou ministerstvem financí. Víceleté programy (včetně některých programů 
veřejných investic) a plány účelově vázaných prostředků pro výkonné agentury a státní 
právnické osoby, jsou obdobně připraveny v souladu s metodikou plánování výkonu. Nový 
víceletý finanční plán státu byl připraven v roce 2010 podle nové struktury PBB a zahrnuje 
funkce státu spolu s cíli a opatřeními, s tím souvisejícími. 

Mnoho z prvků nového rozpočtového systému musí být ještě navrženo nebo vytvořeno. Tyto 
prvky zahrnují: správu finančních prostředků v rámci příslušných ministerstev, vývoj nástroje pro 
rozpočtový systém a s tím spojené technické otázky, jako je vývoj účetnictví a systémů 
výkaznictví, vývoj podpůrných systémů IT a pokračující práce na definování a zlepšování cílů a 
ukazatelů hodnocení. 

5.3. Nová vládní rozvojová strategie  

V současné době (polovině vládního období) pracují ministerstva na devíti rozvojových 
strategiích, které jsou založeny na dlouhodobé a střednědobé rozvojové strategii (první z devíti 
strategií – Národní Strategie regionálního rozvoje 2010 - 20 – byla přijata Radou ministrů a 
zveřejněna v červenci 2010). Podoba 828  systému plánování, provádění a hodnocení 
rozvojových strategií byla definována v zákoně ze dne 6. prosince 2006 o jednacím řádu829 

                                                           
824 Též „funkci“ či „postavení“. 

825 Též „odvětvích“. 

826 Též „rozpočtu výkonů“. 

827 Anglicky „the performance – based budgeting systém“. 

828 Také „formát“.  

829 Také „pravidla rozvojové politiky“. 
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rozvojové politiky. Výše uvedené strategie by měly zahrnovat soudržný soubor cílů a cílů vlády, 
které mají být realizovány veřejnou správou a odráží v rozpočtech a všech programových 
dokumentů. 
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PORTUGALSKO 
 

Systém vnitřní kontroly – PIC830, 831    

 18.Stručná historie systému vnitřní kontroly ve veřejném sektoru (PIC) 

Za téměř deset let, od konce roku 1990 do poloviny roku 2000 Portugalsko získávalo zkušenosti 
se strukturálními rozpočtovými schodky a s problémy neudržitelného růstu běžných výdajů. Aby 
se situace zlepšila, vláda se zavázala provést komplexní strukturální reformy veřejného sektoru, 
včetně velké reformy veřejné správy, reorganizace a zefektivnění ministerstev a agentur, 
restrukturalizace civilní službu, aby bylo pružnější a citlivější a důchodové reformy za účelem 
posílení dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí. Tento proces zahrnuje také nový integrovaný 
systém řízení a hodnocení výkonnosti reformy veřejné správy. Tím se posílí úsilí ke zlepšování 
výkonnosti a vyhnutí se konfliktům mezi reformním úsilím a snižováním nadměrného papírování 
pro rezortní ministerstva. 

Také restrukturalizace v rámci Programu pro ústřední státní správu je zapojena a podílí se nové 
koncepci znovuustavení struktur, rolí a zodpovědností, která by měla vést ke konsolidaci 
organizací a ke snížení počtu manažerů. V rámci těchto opatření byly sníženy počty manažerů na 
vyšší a střední úrovni u všeobecného ředitelství a u veřejných institucí o cca 25 %. Souběžně s 
těmito významnými změnami postupuje a prochází portugalský rozpočtový systém významnou 
reformou s cílem dále zlepšit fiskální disciplínu a účinnost a efektivnost veřejných výdajů, a 
prostřednictvím nedávné novely (zákon č. 23/2011 ze dne 20. května) současného rozpočtového 
rámcového zákona (zákon č. 91/2001 ze dne 20. srpna revidován v duchu ústavního zákona č. 
2/2002 ze dne 28. srpna, a podle zákonů č. 23/2003 ze 02. 7. 48 / 2004 v 24. srpna 48/2010 ze 
dne 19. října a nedávno též podle zákona č. 23/2011 ze dne 20. května). 

2. Vnitřní kontrolní prostředí veřejného sektoru 

Tradiční systém, vysoce orientovaný zákonnou regulací na vstupy, který se zaměřuje na kontrolu 
výdajů prostřednictví velmi detailního832 dohledu na d plněním rozpočtu, byl rozvíjen k účinnějšímu 
systému, který bude orientován na výstupy833. V průběhu posledních tří let již byla zavedena řada 
zlepšení rozpočtového procesu, zejména pokud jde o kvalitu, dostupnost a včasnost veřejných 
účtů. Došlo k výraznému zlepšení v oblasti pokrytí a včasnosti údajů o plnění rozpočtu. 

V souladu s článkem 58 zákona o rozpočtovém rámci jsou vnitřní kontrolní postupy závazné834 pro 
všechny uživatele rozpočtu.  

Ex ante835 finanční kontrola byla zaměřena především na centralizovaného administrativního836 
přezkoumání na základě formální verifikace administrativního, nebo též správního povolení. V 

                                                           
830 Příspěvek Ministerstva financí. 

831 Public Internal Control. 

832 Též „podrobného“.   

833 Též „na výkon“. 

834 Též „povinné. 

835 Též „předběžná“. 

836 Též „kontrola od stolu“ či „kontrola nepřímá, vykonaná nikoliv na místě“. 
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rozpočtové reformě v Portugalsku byl významný přechod od kontroly ex ante ke kontrolním 
postupům, více se zaměřeným na kontroly správnosti finanční manažerské kontroly v provozních 
jednotkách (článek 58 zákona o rozpočtovém rámci, jak je uvedeno výše), a na zodpovědnost 
manažerů za výdaje. 

Mezi hlavní cíle reformy patřilo umožnit mnohem lepší monitorování837 provádění a plnění, jakož i 
zavedení řádného sledování kvality a užitečnosti výdajů a hospodárného, účinného a efektivního 
využívání zdrojů rozpočtu.  

Je však naprosto jasné, že robustnost838 a spolehlivost systémů vnitřní kontroly vyžaduje účinný 
závazek managementu. Zároveň je velmi důležité, aby ministerstvo financí nadále pokračovalo ve 
vývoji vhodných nástrojů pro zajištění většího důrazu na globální dohled, monitorování a analytické 
přezkoumávání celkového rozpočtu. 

Plnění pilotního plánu pro provádění akruálního účetnictví v rámci působnosti vlády bylo zahájeno. 
Reformní proces probíhá.  

Přicházejí do úvahy i budoucí změny zaváděné jak vládou a parlamentním výborem pro program 
rozpočtování (VPR), a to včetně zavedení výdajových pravidel, týkajících se střednědobého 
výdajového rámce (SVR) a detailech o rámci výkonového rozpočtování. S ohledem na dopady 
mezinárodní finanční krize je nezbytné, aby portugalský rozpočtový proces pokračoval v reformě 
v souladu s celkovým rámcem iniciativy programu rozpočtování. 

V zájmu zajištění těchto změn a těch, které předpokládá iniciativa programu rozpočtování, se musí 
role generálního ředitelství pro rozpočet posunout od detailní kontroly realizace9 k více globálnímu 
dohledu a analýze. Zefektivnění finančního řízení, posun k programovému rozpočtování a změny v 
roli generálního ředitelství pro rozpočet připravují půdu pro přenesení zodpovědnosti ministerstev, 
které by měli převzít primární zodpovědnost za řízení programu a plnění rozpočtu. Zároveň je 
důležité, aby ministerstva disponovala potřebnými kapacitami a strukturami odpovědností v místě. 
Každé ministerstvo má svůj vlastní rozpočet úřadu a je zodpovědné za jeho celkové plnění a za 
výkon finančního dohledu nad programovým rozpočtováním v rámci ministerstva. Tento dohled 
zajišťuje GŘ pro rozpočet jako protipól či protějšek manažerské linii ministerstva. 

V kontextu střednědobého výdajového rámce by měl být každý ministr primárně zodpovědný za 
veškeré výdaje a za překročení jemu podřízenou službu. Přijetí na více orientovaný výkonový 
přístup k rozpočtu a k jeho řízení je pro Portugalsko velmi důležité. Nicméně je tento vícestupňový 
přístup ke komplexní realizaci této reformy plánován takto: 

  První etapou je vypracování programového rozpočtu839 a rámce střednědobých výdajů; 
 

  Druhá etapa zahrnuje vývoj a zpracování informací smysluplné výkonnosti programů a 
ministerstev, jako nositelů zodpovědnosti za jejich uskutečnění, a návrh a realizaci nezbytných 
informačních systémů;  
 

  Třetí etapa je postupná integrace informací o výkonnosti do rozpočtových rozhodovacích 
procesů. 

Tato reforma je dlouhodobým procesem. Nicméně již byly učiněny důležité kroky a je nezbytné, 
aby se i nadále pokračovalo v plné realizaci těchto reforem v praxi. Tento přístup je významný 
zvláště s ohledem na současnou nepříznivou mezinárodní ekonomickou situaci. 

                                                           
837 Též „sledování“. 

838 Též v této souvislosti rozuměj „odolnost“.  

839 Rozuměj „rozpočtu, orientovaného a programy“ nebo též „ rozpočtových programů“. 
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3. Koncepce vnitřní kontroly84011 ve veřejné správě 

3.1. Manažerská odpovědnost 

S přihlédnutím k tomu, že je třeba postupovat v uskutečňování rozpočtové reformy, a že 
efektivita a účinnost fiskální841 konsolidace by měla jít nad rámec ročních opatření. V poslední 
době Portugalská vláda schválila prostřednictvím nové verze (novely) zákona o rozpočtovém 
rámci z května 2011 aktuální fiskální rámec, a to v souladu s mezinárodně osvědčenými 
postupy, aby byla zaručena v následujících letech důvěryhodná konsolidace veřejných financí. 
Především Rada ministrů (vláda) schválila návrh zákona, který je třeba předložit parlamentu. 
Tento návrh zákona reviduje a inovuje rozpočtový rámec zřízením: 

  Víceletého výdajového rámce a pravidel vyrovnaného rozpočtu;  
 

  Rozšířením rozsahu842, na který se vztahuje zákon;  
 

  Posílení programového rozpočtování, 
 

  Zřízením nezávislé rady pro veřejné finance. 

Uvedený zákon byl nedávno schválen parlamentem (duben 2011), přičemž je plně v souladu se 
zesílenými mechanismy koordinace hospodářské politiky v Evropské unii a s evropským 
pololetním zaměřením 843  pro koordinaci politik. V novém rámci vláda předloží parlamentu 
víceletý rozpočtový plán – přičemž ten musí být každoročně aktualizován – který zahrnuje 
definici a závazek výdajových stropů pro následující léta. 

Revidovaný rozpočtový rámec je rozšířen na všechny subjekty, které jsou součástí sektoru 
vládních institucí. Tento rámec je založený na národních účetních pravidlech, uplatňovaných 
Národním statistickým úřadem. Kromě výslovného zahrnutí těchto pravidel do výročních zpráv o 
rozpočtu a do víceletých plánů, při plném dodržování rámce ročních požadavků na informace, 
se tato pravidla plně aplikují na všechny subjekty, a tím dochází k dalšímu posílení kontroly 
plnění rozpočtu. 

Rada veřejných financí – která bude vytvořena jako nezávislý orgán – posoudí soulad mezi 
makroekonomickým a rozpočtovým scénářem a cíli, jakož i soulad s víceletými výdaji a pravidly 
vyrovnaného rozpočtu. Kromě toho se vláda chystá schválit zřízení nového systému 
průběžného sledování a kontroly velkých investičních projektů. Tyto projekty budou zahrnovat 
PPP844 a koncesí845 k přípravě či usnadnění cesty pro přístup, který je zaměřen na uvolnění 
projektů, jež jsou technicky a finančně udržitelné. 

V neposlední řadě bude vyvíjeno úsilí, aby se zvyšovala i nadále transparentnost a disciplína při 
řízení státních podniků (SP), a to přijetím některých opatření v místě, tj.: 

                                                           
840 Též „vnitřního kontrolního systému“. 

841 Též „pokladní“, rozuměj „pokladní plnění a jeho konsolidace“. Tento výraz obecně znamená „vnitřní upevnění či ustálení“ 
a v ekonomickém významu slova „sjednocení různých závazků (např. dluhů) v jeden závazek“. Ve státní sféře jde o přeměnu 
přechodných státních dluhů v dlouhodobé dluhy, obyčejně vydáním státních konsolidovaných obligací. Obligace v této 
souvislosti znamená „závazek“ a v peněžním smyslu slova “ dlužní úpis“ nebo též „dluhopis“. 

842 Anglicky „universe“ v českém překladu „vesmír“. 

843 Též tzv. „semestrem“.    

844 Anglicky „Public Private Parznership“, česky projekty v rámci programu „Partnerství veřejného a soukromého sektoru“. 

845 Rozuměj „oprávnění k provozování výdělečné činnosti na základě prokázané způsobilosti uchazečovi věcné a místní 
potřeby“ nebo též „užitečnosti a přípustnosti podniku (např. doprava osob, hostince, instalatérství)“, anebo také „právo 
poskytované málo vyvinutým státem soukromým podnikům k zabezpečení produkce veřejných služeb“. 
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  čisté846 výpůjční limity, stanovené v programu stability 2010-13 – 7% v roce 2010, 6% v roce 
2011, 5% v roce 2012 a 4% v roce 2013; 

 

  seškrtání mezd, aby se dosáhlo snížení na 5% mezd ve veřejném sektoru jako celku; 
 

  pokles o 15% provozních nákladů;  
 

  seškrtání převodů do státních podniků prostřednictvím konsolidace847 opatření, zaměřených 
na racionalizaci a finanční udržitelnost. 

Všechny tyto změny přispějí ke zlepšení plnění rozpočtu a správy veřejných financí. 

Přechod na programové rozpočtování, orientované na výsledky, vyžaduje – jak bylo uvedeno 
výše – delegaci rozpočtové zodpovědnosti na vedoucí v čele programů a ministerstev, spolu s 
potřebou snížit starý podrobný rozpočtový dohled a zvýšit flexibilitu manažerů programu. 
Ministerstva, a zejména agentury, by měly mít hlavní zodpovědnost za řízení programu a za 
plnění rozpočtu, což znamená, že postupy podrobných a rutinních kontrol ex ante budou 
zaměřeny především na dodržování a správnosti, aniž by se zabývaly obavami o kvalitu výdajů 
(tzn., zda příprava operace a samotná operace jsou legální – tzn. v souladu s právními 
předpisy, správná, tzn., zda je operace potřebná a užitečná, neboli přínosná). To by se nemělo 
projevit v nějaké potřebě pomoci manažerům čelit této své nové či modifikované povinnosti.  

Reforma vnitřní kontroly byla vyvinuta v souladu s cílem sledovat a zajistit dodržování všech 
příslušných právních předpisů a postupů, na ochranu zachování hodnoty veřejných aktiv a 
pasiv, ale také, aby zajistila hospodárné, účinné a efektivní využívání dostupných zdrojů v 
souladu se zásadami řádného finančního řízení, jakož i sledovat a zajistit dosažení politických 
cílů, priorit, konkrétních cílů a záměrů. Současně, vnitřní kontrolní postupy představují klíčová 
hlediska pro poskytnutí přiměřených848, úplné849 a přesné informace o řízení (článek 58 zákona 
o rozpočtovém rámci). 

Vývoj vnitřního kontrolního systému ve veřejném sektoru Portugalska je třeba chápat 
pochopitelně ve shodě se všemi výše uvedenými reformami. Proto – v souladu se zavedenými 
celkovými zlepšeními v politice řízení veřejných financí – se portugalská vláda rozhodla zavést 
a rozvíjet i funkci interního auditu. 

Odpovědnost za výsledky: rozpočtování850 a řízení na základě výkonu / výkonnosti 

Avšak musí být jasné, že tyto iniciativy, rozvíjející smysluplné informace o výkonu / výkonnosti, 
budou nějakou dobu trvat. Tuto reformu je důležité vnímat jako první krok v dlouhodobém 
procesu, který zahrnuje učení se praxí. Je rovněž důležité mít nezávislé přezkoumání nebo 
audit informací o výkonu / výkonnosti v zájmu zajištění kvality a důvěryhodnosti. To je také 
případ Portugalska, kde se navrhuje v rámci reformy – tj. zavedení nového integrovaného 
systému řízení a hodnocení výkonu / výkonnosti veřejné správy (Siadap) – věnovat se 
propojení či vytváření odkazů na výsledky činnosti.  

                                                           
846 Rozuměj „netto“. 

847 Rozuměj „ustálení“, tj. postupný návrat ke spořádaným, normálním poměrům, a v ekonomickém smyslu „sjednocení 
různých závazků (např. dluhů) v jeden závazek, nebo též přeměna přechodných státních dluhů v dlouhodobé dluhy, obvykle 
vydáváním státních konsolidovaných obligací“.   

848 Též „adekvátní“ či odpovídající“. 

849 Též „kompletní“. 

850 Též „sestavování rozpočtu“. 
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Přestože tato vazba vytváří podněty k dosažení cílů, avšak také může vést ke vzniku pobídek k 
manipulaci s informacemi. Takové pobídky mohou ovlivnit integritu85122 a spolehlivost těchto 
informací. 

Generální inspekce financí (GIF) je přímo podřízena Ministerstvu financí, avšak svou roli plní 
nezávisle. GIF zahrnuje funkci auditu a kontroly, která je vyvíjena vůči všem orgánům a 
institucím ústředním a místní veřejné správy, včetně státních podniků, obecních podniků, 
nadací a dokonce i soukromých společností, používají-li nebo které dostávají-li veřejné 
prostředky. Kromě toho má nezávislou roli také Účetní dvůr, který ji plní při přezkoumání 
ročních státních účtů. 

3.2. Interní audit a koordinace vnitřní kontroly ve veřejném sektoru  

Tradiční systém finanční kontroly je v Portugalsku založený v útvaru GIF na ministerstvu 
financí. Ve shodě s rozpočtovou reformou portugalská vláda rozhodla reformovat vnitřní 
finanční kontrolu ve veřejném sektoru v souladu s funkčním modelem PIFC85223, vyvinutým 
Evropskou komisí pro podporu probíhající modernizace v členských a kandidátských státech 
Evropské unie. V souvislosti s tím přijala a realizovala opatření k zavedení funkce interního 
auditu a k přezkoumání role finanční kontroly. Nicméně, v některých organizacích veřejného 
sektoru již útvary interního auditu existovaly před touto reformou. Útvary interního auditu nyní 
existují ve všech hlavních ministerstvech a ve většině organizací veřejného sektoru 
Portugalska, s výjimkou menších organizací. 

K dispozici je centrální harmonizační jednotka, která byla založena v GIF na Ministerstvu 
financí. Finanční inspekce i nadále zůstává, ale její činnost se nově zaměřila na prošetřování 
závažných nesprávností853 a na přezkoumávání854 realizace politik. Mandát GIF zahrnuje různé 
funkce, jako jsou audity finanční, systému, výkonu / hodnoty za peníze a audity IT, a dále 
hodnocení programu a útvaru, hodnocení výkonnosti, technické poradenství ministerstvu financí 
a nastavení standardní metodiky k fungování portugalského systému interního auditu 
v portugalském veřejném sektoru (v rámci působnosti CHJ). 

GIF je také protějšek Evropské komise v otázkách auditu a finanční kontroly od roku 1986, kdy 
se Portugalsko stalo členským státem, a tudíž: 

  GIF je současný auditní orgán (2007-13 (s uzavřením auditorských prací, která  má  být  
provedena  do  roku  2017) pro  všechny  strukturální a kohezní85526 fondy, Rybářský fond, 
jakož i pro fondy Justice vnitřních věcí (GIF obdobnou roli plnila v minulých programových 
obdobích 1989 – 93, 1994 – 99 a 2000 – 06);  
 

  pro zemědělské fondy je GIF také certifikačním orgánem pro roční účetní závěrky platebních 
agentur, tj. od roku 1996, kdy byl schválen postup schvalování účetní závěrky. 

V souvislosti s reformou tradiční finanční kontroly zavedením interního auditu proběhla reforma 
rozpočtu. Vláda provedla reformu organizačního zabezpečení ve veřejném sektoru, aby se 
civilní služba stala pružnější a zodpovědná v zájmu zlepšení dlouhodobé udržitelnosti veřejných 

                                                           
851 Též „celistvost“. 

852 Anglicky „Public Internal Financial Control“. 

853 Též „nesrovnalosti“.  

854 Též „investigativa“. 

855 Též „Fond soudržnosti“. 
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financí. V rámci uvedených reforem probíhal vývoj interního auditu. Současně vláda rozhodla o 
reformě portugalského rozpočtového systému. 

Účelem uvedených reforem bylo zlepšit fiskální disciplínu a efektivnost a účinnost veřejných 
výdajů. Současně reformy měly naplnit cíl, aby hladce proběhl přechod od systému, který se 
soustředil na kontrolu výdajů pomocí velmi podrobného dohledu nad plněním rozpočtu, k 
efektivnějšímu systému orientovanému na výkon. Tento reformní proces stále probíhá.  
Strategie rozvoje interního auditu v Portugalsku byla založena na dvou hlavních (základních) 
kritických faktorech: za prvé, jasné závazky, vedení85627 a vlastnictví Ministerstva financí a 
druhý, podrobný (krok za krokem) přístup. Druhý faktor znamenal, že další krok bude přijat či 
proveden pouze poté, co nastala s přiměřenou jistotou situace či okamžik, že předchozí kroky 
byly asimilovány857 různými zúčastněnými stranami. 

Celý proces byl řízen Ministerstvem financí, a to prostřednictvím útvaru generální inspekce 
financí, který má hlavní a rozhodující zodpovědnost, jak je uvedeno v zákoně o systému 
interního auditu (zákon č. 166/98 ze dne 20. června), který definuje GIF jako strategickou 
úroveň s konkrétní koordinační funkcí a zodpovědností za fungování vytvořených sítí.  

V zájmu účinného a efektivního fungování systému byla vytvořena Rada interního auditu, které 
předsedá ředitel útvaru interního auditu ministerstva financí. Členové rady jsou také ředitelé 
útvarů interního auditu druhé úrovně (ministerstva). Tato rada se skládá z 15 členů, což je počet 
odpovídající počtu ministerstev. 

Cílem prvního kroku bylo zjistit, jaká opatření byla přijata různými ministerstvy, aby zavedly 
interní audit. Z tohoto důvodu bylo provedeno horizontální hodnocení s cílem poznat, jak 
vypadala skutečná situace v různých rezortních ministerstvech. Toto hodnocení bylo provedeno 
pomocí pracovní skupiny GIF, zřízené ministrem financí jako systémový strategický koordinátor, 
který provedl rozhovory na všech ministerstvech; ten také přezkoumal zprávy o několika již 
existujících útvarech interního auditu, jakož i zprávy o tradičních inspekcích s cílem lépe 
pochopit skutečné rozdíly mezi technikami kontroly a interního auditu, které přijala různá 
ministerstva, a dále identifikace oblastí, v nichž auditorské techniky (metody a postupy) byly v 
souladu se standardy interního auditu, a které byly již uplatňovány v místě.  

Na základě tohoto posouzení byla cca po třech měsících vydaná zpráva s názvem „Bílá kniha – 
Interní audit ve veřejném sektoru“ (dále jen „Bílá kniha“) a všechna ministerstva byla rozdělena 
do tří různých zón: 

 1. bílá plocha (Útvar interního auditu nebyl zřízen – neexistuje vůbec); 
 

 2. šedá zóna (Útvar interního auditu s nízkou kapacitou, funkce interního auditu není ještě plně 
rozvinuta, ale jsou zde již někteří kvalifikovaní lidé v této profesi, kteří by mohli 
spolupracovat jako protějšek CHJ při rozvoji interního auditu); a 
 

 3. zelená zóna (pojem i funkce interního auditu jsou známé, interní audit je provozován, i když 
s různou úrovní profesionality).   

GIF, resp. CHJ předložila Bílou knihu ministrovi financí, který ji po projednání v radě 
ministerstev schválil. K realizaci doporučení Bílé knihy, pak GIF, jako CHJ, připravila plán, který 
obsahoval činnosti k soudržnému rozvoji decentralizované funkce interního auditu v celém 
veřejném sektoru. Souběžně byla vyvíjena síť z protějšků GIF v resortních ministerstvech 
(útvary interního auditu). Tyto protějšky (či kontaktní body) by měly fungovat na každém 

                                                           
856 Anglicky „leadership“. 

857 Též „provedeny“. 
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ministerstvu, jako vnitřní ovladače rozvoje interního auditu (nositelé harmonizace a koordinace 
interního auditu). 

Jako první krok byl vyvinut také zvláštní přístup "koučování858", aby zajistil, že specifické 
problémy, které vyplynuly z různých ministerstev, mohly být řádně řešeny. V GIF byla vytvořena 
pracovní skupina, která vykazuje859 přímo ministrovi financí informace, získané při posuzování 
zpráv z interního auditu a z kontrolních zpráv. Současně jsou tyto informace podkladem pro 
plánování interního auditu (zaměření jednotlivých auditorských úkolů), pro vypracování pokynů 
CHU a v neposlední řadě specialistu na koučování při realizaci doporučených opatření). 

Ve druhém kroku bylo organizováno průběžné sledování860 implementace cestovní mapy861, 
aby bylo zajištěno, že byla navržena zvláštní podpora pro každý útvar interního auditu v 
souladu s konkrétní situací a potřebami tohoto útvaru, a to bez ztráty horizontálního pohledu, 
potřebného k zajištění toho, aby se celý vnitřní kontrolní systém rozvíjel soudržným a 
konzistentním862 způsobem. 

Ponaučením ze zkušeností, načerpaných v průběhu implementace bylo, že velmi náročným 
úkolem je překonání odporu, přičemž vyžaduje velmi efektivní, profesionální a praktickou 
koordinační strukturu (CHU), která je schopna zasahovat863 rychle a pragmaticky864 řešit, nebo 
poskytnout pomoc při řešení velmi specifického a detailního rozsahu problémů. 

Některé problémy postihly více než jedno ministerstvo, a proto vyžaduje značnou intenzitu 
nasazení CHJ a úsilí tyto problémy napomáhat řešit. Uvedená zkušenost, že od CHJ se 
očekává vysoká úroveň angažovanosti, a že vlastní realizace si vyžadovala plný úvazek CHJ 
s trvající, resp. pokračující přímou podporu ministra financí. Prokázalo se také, že klíčovým 
faktorem úspěchu je velmi profesionální a pragmatická koordinační funkce GIF (CHZJ). Aby 
bylo dosaženo cíle, musí CHJ získat profesionální respekt ostatních partnerů a všech 
zúčastněných osob. 

Ve stejné době, kdy bylo zahájeno průběžné sledování provádění plánu, byl představen 
program manažerského vzdělávání, a to jak pro rozvoj povědomí managementu o významu 
funkce interního auditu, tak i pro vysvětlení rozdílu mezi interním auditem a inspekcí, jako 
nástroje (prostředku) k zabezpečení finanční kontroly a velmi obecně i ochrany národních 
finančních zájmů. 

Tyto dvě – 1. povědomí managementu o úloze a přínosu interního auditu a 2. rozdíl mezi 
kontrolou a interního auditu – významné průřezové otázky jsou velmi důležité při zpětném 
pohledu, neboť sehrávají velkou důležitost od samého počátku reformního programu. Opravdu 
rozložení a rozšiřování těchto aspektů865 připravilo cestu pro hladký rozvoj a pochopení funkce 
interního auditu a napomohlo k odstranění zbývající opozice a negativní reakce. 

                                                           
858 Tež „trénování“. 

859 Též „předává hlášení“ či „podává zprávy“. 

860 Též „monitorování“. 

861 Též „plánu postupu“. 

862 Též „jednotným“.  

863 Též „intervenovat“. 

864 Rozuměj „dbající příčinného vztahu, příčinné, vnitřní souvislosti; nebo též užitečnosti. 

865 Též „hledisko“. 
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Konečně ve třetím kroku byla věnována pozornost k posílení fungování vnitřního kontrolního 
systému, jako reálného866 systému. To se projevilo v posílení jednotlivých organizací interního 
auditu, jejich samotných schopností a sítě (síť vztahů mezi různými útvary interního auditu a 
GIF jako CHJ). Auditorské útvary byly zavedeny. Do těchto útvarů byl proveden nábor 
kvalifikovaných zaměstnanců, nebo se zaměstnanci těchto útvarů podrobili odborné přípravě. 
CHJ souběžně plnila úkol k zajištění toho, aby se celý proces interního auditu stal plně účinný. 
Při plnění tohoto úkolu byly CHJ dále nápomocné čtyři technické výbory, zřízené v rámci 
Koordinační rady. Tyto výbory jsou: 

 

  Výbor pro plánování a monitorovaní; 
 

  Výbor pro výcvik867; 
 

  Metodologická komise; 
 

  Výbor pro hodnocení. 

4. Finanční inspekce 

Přestože GIF je zodpovědná za funkci interního auditu, stále do její zodpovědnosti spadá i funkce 
finanční inspekce, která zahrnuje i hodnocení služeb, činností a programů, jakož i poskytování 
odborného poradenství ministerstvu financí. Rovněž obor (odvětví) finanční inspekce prošel 
významným přechodem k modernizaci této funkce. Tradiční předmět pozornosti finanční inspekce 
byl orientován na finanční transakce, spojené s prováděním provozních operací, a nyní se finanční 
inspekce může zaměřit více na rizikové oblasti, zatímco interní audit by se měl zaměřit na 
spolehlivost a účinnost vnitřních kontrolních systémů a na hodnotu za peníze (3E). 

Neexistuje tudíž žádné riziko překrývání nebo zdvojování funkcí, protože inspekce jsou především 
investigativní, resp. šetřící činností, zatímco interní audit je funkcí poradní pro vyšší management, 
jehož programové aktivity by měly být projednány s vedením, s cílem zlepšit vnitřní kontrolní 
systémy. Změny ve funkci portugalské inspekce vzaly do úvahy skutečnost, že nyní inspekce 
působí v prostředí, ve kterém: 

  samotné výdajové útvary využívají nebo by měly využívat svou zodpovědnost při zajišťování 
řádného a účinného finančního řízení a kontroly programů a projektů, které spravují, a 
 

  samy útvary interního auditu provádějí nebo by měly provádět ověřování toho, jak výdajové 
útvary využívají svou zodpovědnost za zajištění řádného a účinného řízení v praxi, a to 
především s využitím svých rozsáhlých zkušeností při zlepšování svých systémů a operací 
(provozu). 

5. Probíhající a budoucí reformy 

Nicméně, rozpočtová reforma stále vyžaduje některé změny, které lze shrnout takto. 

  Zjednodušit / zefektivnit plnění rozpočtu a procesů finanční kontroly. Ve skutečnosti se 
přesouvá orientace v rozpočtování a při jeho plnění na výsledky, což vyžaduje delegování 
rozpočtové zodpovědnosti na manažery868 programů a ministerstev. Ministerstva, a zejména 
agentury, by měly mít primární zodpovědnost za řízení programu a za plnění rozpočtu. 

 

                                                           
866 Též „skutečného“. 

867 Též „trénink“ či „vzdělávání“, rozuměj „průběžné“. 

868 Též „vedoucí“. 
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  Převod primární zodpovědnosti za plnění rozpočtu na výdajové jednotky. GŘ pro rozpočet by 
mělo poskytnout jasné pokyny agenturám, obsahující požadavky na plnění rozpočtu a termíny 
pro zprávy o plnění rozpočet. Organizovat školení těchto pokynů pro personál ministerstev / 
výdajových jednotek s přenesenou rozpočtovou zodpovědností. GŘ pro rozpočet by měl také 
přesunout svou pozornost z podrobného sledování transakcí na analýzu rozpočtových odchylek 
při realizaci / plnění rozpočtu a hodnocení finanční výkonnosti / výsledků programu. 

 

  Posílit odpovědnost liniových ministerstev. Ministerstva je třeba činit více odpovědná za to, jak 
plní své nové delegované zodpovědnosti (povinnosti). Než dojde k přenesení odpovědnosti, je 
velmi důležité, aby ministerstva měla potřebné kapacity pro plnění svých odpovědností v místě. 
Každé ministerstvo má rozpočet a finanční úřad / útvar, který přebírá zodpovědnost za plnění 
rozpočtu a zajištění dohledu nad programovým rozpočtováním v rámci ministerstva. Tento úřad 
/ útvar by měl být pod dohledem (supervizí) finančního kontrolora, který by měl podávat zprávy 
přímo ministrovi. 
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RAKOUSKO 
 

Systém vnitřní kontroly – PIC869, 870    

 19.Stručná historie systému vnitřní kontroly (PIC) 

Ve federálním871 rozpočtování dochází v současné době k podstatným změnám. Ty jsou vyvíjeny 

ve dvou etapách (2009 a 2013) z hotovostní báze systému vládního účetnictví, včetně více - fáze 

účetnictví, k rozpočtování a účetnímu systému založenému na akruálních principech, jež 

usnadňuje kontrolu rozpočtu, jak prezentovat akruální spotřebu zdrojů od peněžních toků, jak je 

uvedeno v přehledu872 o peněžních tocích. K dispozici je také prohlášení o finanční situaci ve 

smyslu federální rozvahy873. 

Počáteční fáze reformy rozpočtového zákona, použitelného od 1. ledna 2009, má následující cíle: 

  Plán874 federálního rozpočtu se uvádí a je závazný na několik let. Poprvé byl stanoven finanční 

rámec se závaznými výdajovými stropy875. Tyto stropy byly definovány jako závazné na úrovni 

pěti čísel navazujících na čtyři roky dopředu. Výše většiny stropů je tedy stanovena. To platí 

pouze v případě položek závislých na ekonomických cyklech, nebo na daňových příjmech, kdy 

byly stanoveny variabilní limity částek, které mají být stanoveny na základě jasně definovaných 

parametrů. Výdajové stropy jsou schváleny parlamentem, který je může také změnit. 

Požadovaná rozpočtová disciplína je podporována politicky tímto způsobem, i když je vždy 

možné reagovat na změněné nastavení priorit. Parlament je tedy vždy konečným výrobcem 

rozhodnutí ve věci rozpočtu. 
 

  Pomocí rozpočtového plánování, rozšířeného na několik let, je jistota z plánování lepší pro 
všechny účastníky a je zabezpečena předvídatelná a udržitelná rozpočtová politika. Strategická 
zpráva, která doprovází zákon o Spolkovém rozpočtovém rámci, která obsahuje všechny 
potřebné informace za účelem umožnit dostupnost závazných číselných údajů v rozpočtovém 
plánování tak, aby mohly být vysledovatelné v průběhu několika let. Strategická zpráva se tak 
spolu se zákonem o federálním rozpočtovém rámci stává klíčovým dokumentem o rozpočtovém 
plánování. 
 

  Od roku 2009 jsou rovněž určovány pro každý útvar pobídky s cílem podporovat jimi využívání peněžních 

prostředků z daní efektivně:  
 

  nepoužité peněžní prostředky na konci roku nepropadají, ale jsou převedeny do rezervního fondu, a mohou být 

následně použity nikoli jen s vázáním pro plnění konkrétního povinného úkolu, tj. v souladu s prioritami 

                                                           
869 Příspěvek Federálního ministerstva financí z 14 března 2011. 

870 Public Internal Control. 

871 Též „spolkovém“. 

872 Též „výkazu“. 

873 Též „bilance“. 

874 Též „plánovací období“. 

875 Též „limity“. 
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oddělení. Tímto způsobem se každý ministr stává svým vlastním ministrem financí a je schopen rozšířit rozsah 

svého působení 876  v oblasti zajišťování rozumné a efektivní administrativy 877 . To vede k efektivnějšímu 

využívání peněz daňových poplatníků, tj. ve prospěch občanů. 
 

  V současné době federální ministerstvo financí připravuje druhou etapu reformy zákona o 

rozpočtu tak, aby tento zákon by použitelný od roku 2013. V této druhé etapě jsou sledovány 

tyto cíle: 
 

  Požadované výsledky a přínosy politik a správy878 budou začleněny879 do rozpočtu. Takový 

výkon orientovaného rozpočtování, určeného jasně a transparentně, ukazuje širší veřejnosti, 

jaké druhy výsledků lze dosáhnout při použití daňových prostředků. 
 

  Dalším významným aspektem výkonově orientovaného rozpočtování je "rovnost v 

rozpočtování", která byla zavedena v rámci reformy rozpočtového práva v Rakousku, a 

právního základu, pro který vznikla v roce přijetí spolkové ústavy. Podle ní jsou federace, 

státy a obce povinny zaměřit se na dodržování skutečné rovnosti pohlaví při poskytování 

rozpočtu. 
 

V druhé etapě reformy zákona o rozpočtu jde o základy dalšího rozvoje rozpočtu federace, s 
ohledem na novou rozpočtovou strukturu880 a v souvislosti s tím i na výsledky orientovaného řízení 
útvarů. Důraz je kladen na pokračující vývoj federální účetnictví. Nejvěrnější údaj o finanční situaci 
federace, který byl jako nová rozpočtová zásada začleněn do ústavy, přinese přechod od tradičního 
vládního účetnictví na účetnictví orientované v obchodních podmínkách, aniž by se ztrácely se 
zřetele zvláštnosti veřejného rozpočtu. 

Do značné míry rozvoj systémů PIC souvisí s reformou zákona o rozpočtu.  V podstatě to obsahuje 
rozšíření „audit universe“ s orientací na výkon.  

Jde v podstatě o následující kontrolní funkce881. 

Parlament 

Obecné parlamentní kontrolní 882  pravomoci se použijí rovněž v souvislosti s rozpočtování (při 
uplatnění práva na interpelaci, podávání dotazů a k účasti na přijímání usnesení). Národní rada 
může požádat Účetní dvůr883 o provedení jednotlivých kontrol884. Národní rada také přijímá řadu 
zpráv od správy885  nebo od Účetního dvora.  Zásada orientace na výkon, která je použitelná od roku 
2013, povede k rozšíření parlamentních kompetencí, zejména těch v působnosti rozpočtového 
výboru. 

                                                           
876 Též „činnosti“.  

877 Též „správy“. 

878 Též „administrativy“. 

879 Též „integrovány“. 

880 Též „konstrukci“. 

881 Též „supervizorské funkce v širším slova smyslu. 

882 Též „supervizorské“. 

883 Též „Nejvyšší auditorská instituce“. 

884 Též „inspekcí“. 

885 Též „administrativy“. 
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Účetní dvůr (auditorů)  

Úkoly Účetního dvora v oblasti rozpočtování jsou v podstatě spojené s účastí na tvorbě právních 
předpisů a souvisejí výkonem dohledu886 a účetnictvím. 

Jde o následující úkoly: 

  Podepisování887 listin, kterými jsou odůvodněny888 finanční závazky; 
 

  Je889 informován v případě, že rozpočtové prognózy890 jsou překročeny – obecně dříve, než jsou 
prováděny; 

 

  Účast na přijímání významných prováděcích pravidel pro zákon o spolkovém rozpočtu; 
 

  Je zapojen v procesu přípravy federální účetní závěrky a na jejím předložení do parlamentu891 až 
po její legislativní přijetí892; 

 

  Od roku 2013 je dána poprvé funkce v rámci plánování rozpočtového procesu jako součást druhé 
etapy reformy zákona o rozpočtu. 

Pokud jsou finanční prostředky EU zapojeny do federálního rozpočtu, Evropský účetní dvůr se také 
stává oprávněný vykonávat dohled nad rozpočtovými institucemi. 

Spolková vláda 

V rámci rozpočtového procesu je spolková vláda odpovědná za rozhodování, pokud jde o program 
stability, strategickou zprávu, návrh spolkového rozpočtového rámce v souladu se zákonem, 
spolkový finanční zákon, atd. Je rovněž oprávněna schvalovat výdajové závazky a dispozice týkající 
se podílů ve společnostech, navržených ministrem financí. 

Spolkový kancléř 

Spolkový kancléř vykonává koordinační funkci v plánování lidských zdrojů, a od roku 2013 ve 

výkonové orientaci rozpočtového procesu. 

Spolkový ministr financí 

Spolkový ministr financí vykonává konkrétní úkoly v rámci rozpočtového procesu v souladu se 
spolkovou ústavou a zákonem o federálním rozpočtu: 

 

  zodpovědnost za celkový rozpočtový proces; 
 

  zodpovědnost za vypracování návrhu zákona o spolkovém rozpočtovém rámci (včetně 
strategické zprávy) a návrh spolkového finančního zákona, jakož i programu stability; 

 

  zodpovědnost za přijímání prováděcích pravidel; 
 

                                                           
886 Též „supervize“. 

887 Též „kontrasignace“. 

888 Též „doloženy“. 

889 Též „musí být“. 

890 Též „odhady“. 

891 Též „Národní rady“. 

892 Též „uzákonění“. 
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  držení počtu účastnických práv v jiných institucích; 
 

  zodpovědnost za meziresortní kontrolu rozpočtu. 

Rozpočtové instituce 

Zákon o spolkovém rozpočtu (1986 stejně jako 2013) rozlišuje instituce zapojené do rozpočtového 
procesu podle fáze činností, tj. plánování, rozhodování, provádění a dohled / supervize. Obdobně, 
že diskriminuje mezi regulačními25 a výkonnými26 (odpovědnost za provádění a částečně za vnitřní 
kontrolu) instituce, u které je dodržování kontrolní zásady čtyř-očí, která se předpokládá rovněž v 
rámci regulačních institucí. Výkonné instituce zahrnují agenturu Spolkového účetnictví, účetní 
kanceláře, platební agentury a nákupní agentury. 

Obdobně se rozlišuje mezi regulační893 a výkonnou894 institucí, u které je dodržována zásada čtyř 
očí, a to stejně jako se předpokládá v regulační instituci. Výkonné instituce zahrnují agenturu 
spolkového účetnictví, účetní kanceláře, platební agentury a nákupní agentury. 

Spolková agentura pro účetnictví 

Spolkové agentura pro účetnictví je veřejná instituce, která přebírá895 úkoly spolkového účetnictví.  

Do rozsahu její zodpovědnosti patří zejména: 

  organizování, získávání a zaznamenávání účetních dat, včetně jejich předávání do Spolkového 
výpočetního střediska spol. r.o. ; 
 

  zpracování plateb (s výjimkou hotovostních plateb); 
 

  dohled nad dodržováním předpokládaných částek a vypořádání pohledávek a dluhů federace v 
souladu s jejich splatnosti; 

 

  příprava ročního uzavření účtů; 
 

   vnitřní kontroly, a 
 

  opatření týkající se zřízení a zrušení účetních kanceláří a platební agentury. 

Účetní kanceláře 

Rozsah odpovědnosti účetních kanceláří zahrnuje zejména účetní úkoly pro orgány oprávněné k 
provádění plateb. 

Platební agentury 

Platební agentury jsou začleněny v institucích, které se podílejí na zpracování hotovosti. 

Nákupní agentury 

Nákupní agentury jsou v podstatě odpovědné za schvalování a správu movitého i nemovitého 
majetku (s výjimkou spolkového majetku, peněžních prostředků, pohledávek, nehmotných aktiv a 
federálních podílů / zájmů);  avšak to platí pouze do té míry, do které tyto úkoly nebyly převzaty 
Spolkovou agenturou pro účetnictví nebo účetními kancelářemi / úřady. 

                                                           
893 Rozuměj instituci, která je zodpovědná za plánování a rozhodování.  

894 Rozuměj instituci, která je zodpovědná za provádění a z části i za vnitřní kontrolu. 

895 Též „plní“. 
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Výkonné instituce896  podléhají právu vznesení námitky: ujednání, forma nebo obsah, který je v 
rozporu se zákonem o rozpočtu, mají být vráceny jako neprovedené regulační instituci. Pokud 
regulační orgán trvá na tom, že tato dohoda musí být provedena, musí být provedena ("Neustávající 
nařízení"), avšak takový případ se hlásí na ministerstvo. 

Ujednání897, forma nebo obsah, který je v rozporu se zákonem o rozpočtu, je nutné vrátit jako 
neprovedené regulačním institucím. Pokud regulační instituce trvá na tom, že toto ujednání je nutné 
provést ("Trvalé nařízení"), avšak takový případ se hlásí ministru financí a Účetnímu dvoru. 

2.  Vnitřní kontrolní prostředí veřejného sektoru 

Rozpočtové cíle 

Ústava stanoví, že cíle rozpočtového procesu: 

  celková ekonomická rovnováha, 
  

  udržitelně uspořádaný rozpočet a  
 

  skutečná rovnost pohlaví. 

Rozpočtové zásady 

Rozpočtové zásady hospodárnosti, ziskovosti a účelnosti jsou výslovně uvedeny898 v ústavě jako 
závazné zásady pro federální správní orgány, a jsou vymezeny odpovídajícím způsobem pro Účetní 
dvůr jako standardy výkonu dohledu. 

Od roku 2013 mají být rozpočtové zásady být předloženy pojmově a věcně rozšířené rámce, včetně: 

  Účinnost (zahrnuje také ziskovost a hospodárnost); 
 

  Transparentnost (přehlednost/průhlednost dokumentů a procesů); 
 

  Nejvěrnější údaj o finanční situaci federace; 
 

  Orientace na výkon/výkonnost (s ohledem na dosažené účinky veřejných prostředků ve všech 
rozpočtových etapách, tedy včetně prospěšnosti a replikace/odpovědí na opakovaně 
uplatňovanou zásadu rovnosti pohlaví). 

Výkonově orientované posouzení dopadů 

Zásada orientace na výkon / výkonnost i na komplexní odpovědnost za posouzení dopadu 
regulačních opatření. Finanční, ekonomické, environmentální a spotřebitelské aspekty ochrany 
musí být vždy pokryty. 

Hodnotící opatření podléhají rovněž povinnému hlášení v rámci výkonu kontroly. 

 

 

                                                           
896 Též „orgány“. 

897 Též „dohoda“. 

898 Též „explicitně deklarovány“. 
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Rozpočtové a účetní systémy 

S ohledem na současný přechod z hotovostního systému účetnictví na systém akruálního účetnictví 
a též přechod systému rozpočtování orientovaného na vstup na systém rozpočtování orientovaného 
na výkon/výkonnost viz část 1. 

Externí audit 

Hlavním úkolem Účetního dvora je výkon následného externího dohledu / supervize nad účetnictvím 
a řízením. Jeho další úkoly, které souvisejí s rozpočtováním, jsou popsány v části 1. 

Vnitřní kontrolní opatření, stanovená ve federálním zákoně o rozpočtu, obsahují materiál a inspekce 
výpočtů, aktivit s ohledem na dodržování rozpočtových pravidel a – v individuálních případech – 
nečekané následné inspekce / kontroly. Toto je zajištěno výkonnými orgány (zejména Agenturou pro 
spolkové účetnictví). 

Podvody a nesprávnosti 

Na případy nesprávného chování se aplikují disciplinární právní předpisy, platné pro úředníky 
veřejné správy, případně může být aplikován trestní zákoník.  

Centrální státní zastupitelství pro boj proti korupci bylo založeno na začátku roku 2009.  S účinností 
od 1. ledna 2010 byl zřízen Spolkový úřad pro boj proti korupci na Ministerstvu vnitra.  Jeho činnost 
je zaměřena na prevenci a identifikaci/odhalování zneužívání veřejné moci, úplatkářství / korupce, 
přijímání darů, atd. 

3. Koncepce vnitřní kontroly ve veřejném sektoru 

3.1 Manažerská odpovědnost / zodpovědnost 

Výklad je uváděn následovně. 

Spolkové ministerstvo financí (SMF) se skládá ze šesti generálních ředitelství (GŘ): 

  GŘ I – Korporátní/podnikový provoz a služby; 
 

  GŘ II – Rozpočet a veřejné finance; 
 

  GŘ III – Hospodářská politika a finanční trhy; 
 

  GŘ IV – Clo, mezinárodní a organizační záležitosti celní a daňové správy; 
 

  GŘ V – Informační technologie a Public Relations; 
 

  GŘ VI – Daňová politika a daňové právo. 

Generální ředitelství jsou na nejvyšší správní úrovni pod dohledem generálního tajemníka. 

  Současná situace je popsána v této kapitole, není určen status/postavení, který vyplývá z 
rozpočtové reformy v roce 2013. 
 

  Správa899 je organizovaná hierarchicky a vykonává svou činnost na základě zásady legality 
(striktní dodržování správních / administrativních činností podle zákona). V rámci 
mezinárodního správního / administrativního vývoje může být SMF považováno, jako nástroj 
k prosazování nové veřejné správy s přístupem k řádné správě věcí veřejných. 
    

                                                           
899 Též „administrativa“. 
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  Strategie tohoto ministerstva vychází z dohody o výkonu vlády/vládnutí  a z mezinárodních, 
především evropských směrnic/pokynů, a jsou dokumentovány ve strategickém dokumentu. 
Plánování a plnění ročních cílů je založeno na "řízení podle cílů", které rovněž souvisí 
s nástroji pro lidské zdroje, jako jsou hodnotící rozhovory a systém náhrad. Přípravy 
počátečního zavedení pilotování orientace na výkon/výkonnost  v SMF jsou ve velmi 
pokročilém stadiu. 
 

  Princip manažerské odpovědnosti / zodpovědnosti je zakotven především v zásadě legality, 
jakož i v hierarchické a monokratický struktuře veřejné správy31 a v kontrolních a 
koordinačních nástrojích, které jsou uvedeny v bodu 1. Tento princip doplňují nástroje vnitřní 
správy31, jako je „řízení podle cílů“, opatření pro účelové chování lidských zdrojů (např. 
hodnotící rozhovory a systémy náhrad) a interní audity. Aspekty / hlediska orientace na výkon 
/ výkonnost budou ještě více zdůrazněny rozpočtovou reformou v roce 2013. 
 

  Vnitřní řídící a kontrolní systém (ve smyslu pěti indikovaných složek) je primárně založen na 
úrovni generálních ředitelství a je přizpůsoben potřebám jednotlivých provozních oblastí.  
   

Organizačně provázané témata jsou zajišťována společně odpovědnými generálními 
ředitelstvími. 

  Například, detailní vzájemný / provázaný vztah existuje v oblasti finančních operací 
s institucemi, jako je Národní banka, Kontrolní banka, Úřad pro dohled nad finančním trhem a 
Rakouskou spolkovou agenturou pro financování. 
 

  Rovněž existují specializovaní hodnotitelé pro výběr daní a celních poplatků, ověřování 
kvality, účinnosti a efektivity správních900 činností. 

Centrální jednotka pro řízení rizik ministerstva financí je v současné době založena. 

V souladu s monokratickou strukturou veřejné správy jsou nižší manažeři odpovědní jejich 
konkrétním generálním ředitelům. Tito generální ředitelé a generální tajemník jsou pak odpovědní 
příslušnému ministrovi. Ministr je pak odpovědný parlamentu. 

Ve finančním sektoru jsou rozhodovací pravomoci delegovány na základě autorizačních pravidel 
a zejména hodnot na úředníky různých správních32 úrovních s přísným důrazem na oddělení 
neslučitelných funkcí v rámci vnitřního řídícího a kontrolního systému. Rozhodovací pravomoc v 
oblasti správy (především řízení, organizace, lidské zdroje a infrastruktura), se určuje na základě 
popisů úkolů úředníků. Delegování povinností a pravomocí není ale nikdy neomezené. Základní 
odpovědnost a povinnost vykonávat dohled zůstává vždy na vyšší úrovni autority. 

Tyto politiky jsou hierarchicky ve vzájemném vztahu. Vrcholová politika ministerstva je 
generována na úrovni generálního ředitele a stanovena na politické úrovni.  Strategie na nižších 
úrovních jsou odvozeny odpovědnými vedoucími zaměstnanci 901  a stanoveny především 
generálními řediteli, atd. Konečně zbývající členové personálu se zabývají prováděním politik. 
Roční cíle jsou určeny pro každé pracoviště a jejich úspěšnost je hodnocena v příštím roce. 

Úkoly, jako je příprava rozpočtu, příprava schvalujících finančních rozhodnutí, následných 
kontrolních procesů, řízení a uzavírání smluv, poradenství v oblasti řízení, účetnictví a zpracování 
finančních postupů či pokynů, jsou primární odpovědností divizí "Útvar pro kontrolu a útvar pro 
rozpočet". Divize "Zadávání veřejných zakázek a infrastruktura“ je také odpovědná za nabídkové 
řízení a uzavírání smluv.  

                                                           
900 Též „administrativních“. 

901
 Též „manažery“. 
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.Následná kontrola je zajišťována především účetními agenturami. Pokud jde o úkoly, které jdou 
nad rámec útvaru pro rozpočet, tj. zahrnují spolkový rozpočet, jejich realizace je uvedena v 
příslušné části. 

V současné době je (stále ještě) plánování rozpočtu pro resortní rozpočet orientováno na vstup. 
Stanovení cílů útvarů bylo popsáno výše. 

Na spolkový rozpočet se vztahuje následující. 

Ministr financí se řídí rozpočtovými pokyny pro vyrovnaný rozpočet v průběhu hospodářského 
cyklu. On / ona je zodpovědná za rozpočtové věci EU, jakož i za finanční vztahy se státy a 
obcemi (vyrovnání, pakt stability). On / ona vytvoří následující návrhy dokumentů: 

  Zákon o spolkovém rozpočtovém rámci (ZSRR); 
 

  Spolkový finanční zákon (SFZ); 
 

  Prognóza spolkového rozpočtu; 
 

  strategická zpráva; 
 

  zpráva o rozpočtu a pracovní instrukce (pokyny) a dokumenty, společné s ostatními 
rozpočtovými institucemi (orgány). 

Vedle toho on / ona (ministr) spravuje902 spolkový rozpočet, tj. on / ona:  

  je oprávněn vytvářet rozpočtové rezervy; 
 

  řídí rozpočtové závazky výdajů, podléhající schválení ze strany spolkové vlády; 
 

  schvaluje výdaje přesahující rozpočet ("přečerpání"); 
 

  musí podílet a schválit spolkové záměry k povedení významných předpisů (zákony, vyhlášky 
a poplatky). 

Spolkový majetek 

On / ona je zodpovědná za povolenky týkající se federálních aktiv (např. převody, poplatky, 
upuštění/vzdání se) a má nárok na vypořádání finančních dluhů a federálních závazků. 

Úroky, rozpočet, finanční a lidské zdroje ovládání 

On / ona nařídí směrnic a nařízení. 

Vnitřní řídící a kontrolní systém musí: 

  podporovat dodržování platných předpisů a strategickou orientaci; 
 

  zvýšit účinnost správních činností; 
 

  stanovit výdajové požadavky veřejné správy; 
 

  efektivně řídit veřejné prostředky; 
 

  zaručit řádnost a spolehlivost správních činností, a 
 

  chránit informace právně podléhající režimu důvěrnosti / utajení. 

To se tedy vztahuje také na všechny finanční rozhodnutí. 

                                                           
902 Též „administruje“. 
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Spolková účetní závěrka je stanovena na základě ročních výkazů ministerstev, jež jsou spojené 
s kontrolami Účetního dvora. Spolková účetní závěrka je předložena Národní radě, k níž ministr 
financí předložil jeho / její názor. 

Prohlášení ke spolkovým účtům zahrnuje: 

  celkový hospodářský údaj spolkového rozpočtu; 
 

  prognóza srovnávací analýzy rozpočtu, v níž se skutečné vyplacené částky a příjmy 
porovnávají se spolkovým rozpočtem; 
 

  výroční zpráva o stavu aktiv / majetku, eventuálně účetní ztráty; 
 

  roční výkaz zisků a ztrát s uvedením výdajů a příjmů; 
 

  zpráva o stavu federálního dluhu a federálních závazků; 
 

  roční uzávěrky účtů právních entit903 spravovaných spolkem. 

Pravidlo se vztahuje na útvar pro rozpočet, pomocí něhož ministr financí vytváří roční účetní 
závěrku. Ta je auditována Účetním dvorem a přijata do Spolkové účetní závěrky. 

3.2 Interní audit  

Od samého počátku je třeba konstatovat, že definice IIA podle "Mezinárodních standardů pro 
profesní praxi interního auditu 2011" nezahrnuje ustanovení o interním auditu jako součásti vnitřního 
řízení a kontroly. Nicméně, lze obsah této zprávy schválit. Interní audit nebyl vyvinut jako součást 
PIC. 

Schopnost ministra, aby interní audit prováděl konkrétní služby, jak je uvedeno v zákoně o 
spolkových ministerstvech. Ministr financí vydal dvě nařízení pro jeho / její útvar.  Vyhláška o 
organizaci kontroly upravuje postavení interního auditu ve vztahu k systému vnitřní kontroly. Auditní 
charta upravuje činnosti interního auditu na základě standardů IIA. V obou případech, podléhají 
všechny útvary regulaci. 

Volnost zprávy o auditu znamená, že tato zpráva je poskytována v plném rozsahu. Zprávy z auditu 
jsou prezentovány přímo – bez prostředníka – ministrovi nebo jeho / její kanceláři.  Ve své výroční 
zprávě vedoucí interního auditu vyhodnocuje organizační nezávislost útvaru interního auditu (i svou 
osobní) na základě standardu IIA 1100 a standardu GOV 9140 INTOSAI. 

V souladu s Auditní chartou dle Rakouské auditní charty904, byl navržen vedoucí auditu a následně 
schválen ministrem. To je v souladu se standardy IIA. 

Aktivity905 nad rámec auditu nebyly prováděny jako součást interního auditu. Občasné poradenské 
činnosti (mimo rámec auditu) jsou prováděny v rámci standardů IIA. 

Průběžné odborné 906  vzdělávání je poskytováno dle obecného schématu řízení vzdělávání ve 
veřejném sektoru pro absolventy vysokých škol a dle dalšího schématu základního vzdělávání pro 
interní auditory. 

                                                           
903 Též „subjektů“. 

904 Revisionsordnung. 

905 Též “činnosti“. 

906
 Též „profesní“. 
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Například řada auditorů získala titul "Master of Business Administration (Public Auditing)" na 
Ekonomické univerzitě ve Vídni a podnikání, další získali osvědčení "certifikovaní korporátní / 
podnikoví rizikoví manažeři", nebo se účastní výukové programu pro interní řízení projektů na 
univerzitě aplikovaných věd, atd. 

Interní audit samotný je každé čtyři roky předmětem externího hodnocení kvality. 

Auditorské zprávy jsou prezentovány ministrovi, generálnímu tajemníkovi, vedoucímu příslušného 
úseku, vedoucím zaměstnancům zapojeným na ministerstvu a vedoucímu auditované jednotky 
(subjektu). 

Inspekce 907  vykonávané interním auditem jdou daleko nad rámec finančních kontrol a kontrol 
souladu 908 . Patří mezi ně provozní audity, a zejména, řízení auditů. Audity delikvence 909  jsou 
poskytovány specializovanou auditní jednotkou910 (Ministerstvo vnitra). 

Kromě auditů nařídil ministr financí společnou certifikaci auditů, provedených v oblasti výdajů 
finančních prostředků, která se provede společně s Evropskou komisí a s Generálním ředitelstvím 
pro rozpočet (rakouským). 

Zástupci 911  obou auditních funkcí (auditů a certifikace) a jednotlivých vyšších organizačních 
jednotek912, zodpovědných za řešení zjištěných problémů nebo potenciálních problémů jsou zváni k 
závěrečným jednáním o auditu. Funkcionáři, kteří jsou přímo odpovědní, jsou zavázáni zajistit 
konkrétní prováděcí opatření v určené době, ne delší než 12 měsíců. Ve stanoveném termínu jsou 
tito funkcionáři povinni předložit zprávu službě interního auditu. Provádění / neprovedení 
schválených opatření se monitoruje a vykazuje čtvrtletně ministrovi a generálnímu tajemníkovi. 

Pokud jsou zjištěny během auditu podvody a nesprávnosti, jsou oznámeny Kanceláři / Úřadu pro 
vnitřní záležitosti Ministerstva financí. Tato kancelář zahájí samostatné vyšetřování. Oba vyšetřovací 
procesy běží paralelně a jsou koordinovány. 

Existuje jasné oddělení mezi finanční kontrolou a interním auditem. Ve smyslu koncepce / pojetí 
jednotného auditu znamená interní audit zřetelně více, než vnitřní finanční kontrola.  Na jedné straně 
interní audit zohledňuje výsledky finančních kontrol při vytváření ročního plánu auditu a při provádění 
jednotlivých auditů. Na druhé straně tím interní audit ověřuje účinnost a efektivitu finanční kontroly, 
(pokud ji provádí orgány / útvary Ministerstva financí). 

3.3 Vztahy interního auditu s externím auditem 

Útvar interního auditu má svůj roční plán auditu neformálně koordinovat s Účetním dvorem, jemuž 
předkládá a prezentuje svou výroční zprávu.  Když Účetní dvůr provádí inspekci témat, která již 
ověřoval interní audit, jsou prezentovány auditorské zprávy. V takových případech má Účetní dvůr 
počáteční diskusi s interními auditory. 

3.4 Auditní rady a výbory pro audit  

Žádné auditní rady, ani výbory pro audit nebyly zatím ustaveny. 

                                                           
907 Též „přezkoumávání“. 

908 Též „řádnosti“. 

909 Též „kriminality“. 

910 Též „útvarem“. 

911 Též „představitelé“: 

912 Též „útvarů“. 
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Následující opatření mohou být považovány za zaměření v tomto směru: 

  pravidelné kontroly Účetního dvora, pokud jde o interní audity federace a jejích samostatných 
právnických osob; 
 

  (omezená) koordinační činnost Úřadu spolkového kancléře s interními audity federace; 
 

  pravidelné externí hodnocení kvality (pouze na ministerstvu financí). 

3.4 Koordinace vnitřního řídícího a kontrolního systému veřejného sektoru 

Neexistuje žádná konkrétní centralizovaná koordinační nebo harmonizační funkce v rámci 
Ministerstva financí nebo ve spolku. Tyto kontrolní úkoly jsou prováděny v rámci jasně definovaného 
komplexního národního kontrolního konceptu. Interní audit pravidelně vyhodnocuje funkčnost 
vnitřních řídících a kontrolních systémů. Všeobecně spolková kontrola vychází z výroční zprávy a 
kontrolní činnosti Účetního dvora. 

Fondy EU podléhají následujícím úkonům. 

Zvláštní pravidla ("odvětvové předpisy") se vztahují na provádění velkých evropských zemědělských 
a strukturálních politik a programů, a to společně s finančními předpisy EU.  Tyto předpisy zahrnují 
též zapojení a odpovědnost členských států, přičemž podle nich jsou členské státy povinny zavést 
určité prováděcí a kontrolní funkce. V Rakousku požadovaná vnitrostátní právní úprava obsahuje 
ustanovení naznačující, že výdaje EU, které jsou prováděné prostřednictvím státního rozpočtu, 
především federálního rozpočtu, vycházejí z definovaných procesů. Zákon o spolkovém rozpočtu je 
použitelný i v oblasti rozpočtu EU. Kromě toho musí být zajištěno, že ustanovení, obsažená v 
odvětvových právních předpisech EU, jsou uplatňovány v praxi, a pokud je to nutné, je třeba přijmout 
konkrétní vnitrostátní právní předpisy. S ohledem na své funkční zapojení podléhá Rakousko 
kontrole ze strany Evropské komise, přičemž Evropská komise má právo zkontrolovat vhodné využití 
fondů EU ze strany orgánů, jakož i příjemci. 

Zemědělská politika 

Národní provádění společné zemědělské politiky je založeno platební agenturou pro rakouský 
zemědělský trh, s výjimkou vývozních náhrad, které jsou zpracovány v Úřadu pro cla a náhrady v 
Salcburku. Vnitrostátní financování v rámci rozvoje venkova zajišťuje spolek 913  prostřednictvím 
platební agentury pro rakouský zemědělský trh za účasti agrárních komor států a guvernérů států v 
závislosti na konkrétním procesu. Spolek je odpovědný za certifikační, kontrolní a platební funkce 
(Spolkové ministerstvo zemědělství, lesnictví, životního prostředí a vodního hospodářství nebo 
federální ministerstvo financí). 

Soudržnost při hospodářském růstu a zaměstnanosti 

Vnitrostátní zajišťování strukturálních programů vychází z různých funkcí, a to jak federace, tak i 
států, v závislosti na konkrétních pravomocech.  

Pokud jde o strukturální fondy EU, je právní rámec založen na úmluvě mezi federací a státy ve věci 
správního a kontrolního systému v Rakousku.  

Proto jsou programy s regionálními cíli, spolufinancovanými z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj (ERDF), koordinovány s jednotlivými státy. Nicméně, správa programů, které jsou 
spolufinancované z Evropského sociálního fondu (ESF) a zasahují území několika spolkových zemí, 

                                                           
913 Spolkové ministerstvo zemědělství, lesnictví, životního prostředí a vodního hospodářství. 
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je v odpovědnosti spolku914. Výjimkou tvoří Burgenland s vlastním programem spolufinancovaných z 
ESF. 

Certifikační, kontrolní a platební funkce, jak pro EFRR, tak i pro ESF, jsou v kompetenci federace (v 
případě EFRR jde o Úřad spolkového kancléře a platební agenturu pro fond ERP, v případě ESF jde 
o Federální ministerstvo práce, sociálních věcí a ochrany spotřebitele). 

Základní kompetence pro záležitosti uvedené v článcích 310 až 325 Smlouvy o fungování Evropské 
unie spočívají na Spolkovém ministerstvu financí. 

4.  Finanční inspekce 

Orgány, určené pro finanční inspekci, jsou následující. 

  Účetní dvůr / Nejvyšší auditní instituce. 
 

  Spolková agentura pro účetnictví.  
 

  Útvary interního auditu na ministerstvech. 

Navíc na Spolkovém ministerstvu financí je útvar / úřad pro vnitřní věci, který je odpovědný za 
inspekci kriminality. 

  Certifikační funkce pro fondy EU. 
 

  Inspekční / kontrolní funkce pro fondy EU. 
 

  Orgány / útvary státní inspekce / kontroly. 

Žádná centrální instituce, která by byla odpovědná za útvary / orgány finanční inspekce nebyla 
ustavena a zřízení takové instituce se nepředpokládá. Útvary / orgány inspekce, stojící blíže 
k oblasti, která je předmětem inspekce, a to jak odborně, tak i organizačně, jsou považovány za 
účinnější. Informace o významných výsledcích inspekce, které souvisejí s národními i evropskými 
rozpočtovými výdaji jsou prezentovány Spolkovým ministerstvem financí. 

Inspekce může být zahájena těmito útvary / orgány následujícími způsoby. 

Účetní dvůr Parlament, ministr, Účetní dvůr 

Účetní agentura  Provozní kontroly: instituce 
Následné kontroly: instituce 

Interní audity na ministerstvech Zvláště ministr 

Audit kriminality Zvláště ministr za instituci 

Certifikační funkce pro fondy EU  Instituce 

Inspekční funkce pro fondy EU Instituce 

Útvary/orgány státní inspekce Stejným způsobem jako federace 

Spolková služba pro prevenci a boj proti korupci Instituce 

                                                           
914 Spolkové ministerstvo práce, sociálních věcí a ochrany spotřebitele. 
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Státní zastupitelství  Instituce 

Centrální státní zastupitelství pro boj proti korupci Instituce 

(Trestní soudy) (Zásada obvinění) 

Tyto útvary / orgány mohou provádět ex ante a ex post inspekce / kontroly, s výjimkou kontrol 
platebních agentur a inspekcí v případě kriminality. 

5.  Probíhající a budoucí reformy 

První (2009) a druhá (2013) etapa rozpočtové reformy již byla uvedena v kapitole 1. Pokračující 
vývoj řídicích systémů bude probíhat na základě této reformy. 
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RUMUNSKO 
 

Systém vnitřní kontroly – PIC915, 916    

 20.Stručná historie systému vnitřní kontroly ve veřejném sektoru (PIC) 

Organizace veřejné správy podle zásad, z nichž vychází současná koncepce, resp. funkční model 
systému PIC, má dlouhou tradici. Rumunská škola veřejných financí přispěla významně k založení 
moderního státu a vytvořila skvělé osobnosti, které se podílely na přípravě legislativy s výrazným 
dopadem obecně na ekonomiku a zvláště na veřejné finance. 

Rumunsko usiluje od roku 1990 o přechod k tržní ekonomice a o vstup do Evropské unie (EU), 
včetně realizace koordinovaných akcí, zaměřených na reformu veřejné správy a zvyšování její 
výkonnosti. Tyto akce jsou založeny na hodnotách správy řízení organizací v soukromém sektoru, 
aplikovaných v oblasti veřejné správy. 

Rumunsko přistoupilo k aplikaci funkčního modelu PIC – který poskytla Evropská komise na 
podporu členských a kandidátských států – z pragmatických důvodů, a to s použitím obecných 
zásad a osvědčených postupů, vytvářejících acquis EU917. Význam postupu realizace PIC byl 
spojován nejen s ověřovacím provozem, ale také manažerskými funkcemi, tzn., že vedoucí 
zaměstnanci přebírají zodpovědnost za identifikaci jakýchkoli odchylek v dosažených výsledcích od 
plánovaných cílů, včetně analýzy příčin a přijímání nezbytných preventivních a nápravných 
opatření.  

Rumunsko před svým vstupem do EU aplikovalo acquis EU – pokud jde o kapitolu 28 "Finanční 
kontrola" – v plném rozsahu, tzn., že harmonizovalo své vnitrostátní předpisy s evropskými 
právními předpisy a rozvinulo institucionální infrastrukturu, nezbytnou k jejich provedení. 
Ministerstvo veřejných financí (dále jen „Mo VF“) vzalo na sebe úkol zajistit reformu v oblasti PIC. 

Ve veřejné správě Mo VF zajistilo zavedení hlavních prvků PIC, tj. interní audit, manažerskou 
kontrolu, manažerskou zodpovědnost 918  a odpovědnost, a také standardy vnitřního řídícího a 
kontrolního systému. Stát se vzdal části svých kontrolních úkolů, které byly převedeny do 
působnosti veřejných subjektů, a soustředil se na formy kontroly, vykonávané ve veřejných 
institucích nezávislými strukturami, tzn., že přesunul důraz na systémy řízení919, na interní audit a 
na opatření, zajišťující efektivnější veřejné služby. 

 

 

 

 

                                                           
915 Příspěvek Ministerstva veřejných financí ze dne 22. března 2011. 

916 Public Internal Control. 

917 Rozuměj „právní předpisy EU“. 

918 Též „povinnosti“. 

919 Též „manažérské systémy“. 
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2. Vnitřní kontrolní prostředí veřejného sektoru 

Ve skutečnosti reforma systému vnitřní kontroly920  znamená reformu systému veřejné správy. 
Stávající systémy, které jsou významné pro vnitřní prostředí PIC, jsou popsány v následujících 
částech tohoto příspěvku. 

2.1. Obecně konsolidovaný rozpočet 

Rozpočet je dokument, který obsahuje každý rok v souboru schválené příjmy a výdaje, nebo 
pouze použitelné výdaje podle systému financování veřejných institucí. 

Zákon č. 500/2002 o veřejných financích, doplněný zákonem č. 69/2010 o dani a rozpočtové 
zodpovědnosti, zavádí v rozpočtové konstrukci pojem obecného konsolidovaného rozpočtu, 
který reprezentuje či představuje komplet rozpočtů, agregovaných921 a konsolidovaných, aby 
vytvořily jeden celek, tj. rozpočtový systém. 

Aktuální souřadnice rozpočtové konstrukce jsou založeny na těchto pravidlech: 

  konzistentnost 922  mixu makroekonomických politik, který má obsahovat přiměřené 
dávkování pro každou složku, a to v zájmu zachování finanční stability a zajištění 
udržitelného oživení ekonomické / hospodářské aktivity; 

 

  hlavní cíl roční rozpočtové konstrukce musí být vyladěn tak, aby fiskální rozpočtové 
strategie byly stanoveny pro střední časové období, jak je stanoveno zákonem č. 69/2010, 
který upravuje postupné snižování rozpočtové deficitu tak, aby se dosáhlo v roce 2012 
úrovně stanovené v Maastrichtské smlouvě; 

 

  pokračování fiskální konsolidace, což znamená, že souhrnný rozpočet musí splňovat 
dvouleté cíle povinného schodku, stanoveného ve fiskální rozpočtové strategii. 

Pokud jde o rozpočtové programové mechanismy, lze konstatovat, že Rumunsko učinilo 
významný pokrok prostřednictvím:  

  zavedení víceletého programování;  
 

  přístupu, založeném na programech, které jsou součástí rozpočtu (momentálně rozpočty 
hlavních pověřených institucí, které nejsou plně pokryty programy); 

 

  možnosti hlavních schvalujících orgánů uzavřít právní dohody o víceletých akcích, čímž se 
posiluje disciplína při přidělování rozpočtových prostředků, a možnosti – vedle vnitřních 
zdrojů – využití návratného externího financování; 

 

  vytvoření institucionálního, koncepčního a procesního rámce pro koordinaci, provádění a 
řízení strukturálních nástrojů a před-vstupních fondů; 

 

  posílení správní kapacity pro provozní (operační) řízení příspěvku Rumunska podle 
položkové skladby vlastních zdrojů do rozpočtu EU. 

2.2. Účetní systém 

Podle platných předpisů v oblasti veřejných financí – zákon č. 500/2002 – a v oblasti 
účetnictví – zákon č. 82/1991 – veřejné účetnictví zahrnuje:  

                                                           
920 Též „vnitřního kontrolního systému“. 

921 Též „ sloučených, sdružených, spojených nebo akumulovaných“. 

922 Též „soulad“. 
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Rozpočtové příjmy a rozpočtové výdaje se rozpočtovém účetnictví923 odrážejí prostřednictvím 
vypořádáním / vyúčtováním příjmů a plateb výdajů ve finančním roce; účetnictví státní 
pokladny; všeobecné účetnictví, založené na principu, kterým se stanoví práva a povinnosti s 
ohledem na vývoj finanční situace a majetku, včetně přebytku nebo schodku aktiv, a včetně 
analýzy nákladů924, pro schválené programy. 

Kromě toho, veřejné účetnictví poskytuje informace o aktivech pod správou veřejných institucí, 
plnění rozpočtu příjmů a výdajů, výsledek plnění rozpočtu, situaci aktiv a pasiv a nákladech 
schválených programů. 

Příjmy a výdaje jsou evidovány v účetnictví veřejných institucí podle pravidel akruálního 
účetnictví. To znamená, že transakce a další skutečnosti jsou uznány v okamžiku925 , ve 
kterém se skutečně konají, a to bez toho, aby peněžní částky nebo ekvivalenty 926  byly 
inkasovány nebo placeny, tzn., že jsou registrovány v účetních knihách a vykázány v účetní 
závěrce za příslušné období. 

Finanční záznamy veřejných institucí, které jsou vyhotoveny ve formě podvojného účetnictví, 
poskytují informace pro uživatele nejen o minulých transakcích, zapojených do výběrů a 
plateb, ale zahrnujících i budoucí platební závazky a prostředky, odpovídající budoucím 
výnosům. Účtování příjmů se provádí na základě typů příjmů podle povahy a zdroje, a 
účtování příjmů a výdajů souhrnného rozpočtu se provádí v závislosti na struktuře platné 
rozpočtové klasifikace. 

Podle zákona č. 500/2002 Mo VF sestavuje – na základě účetních závěrek, předložených 
hlavními schvalujícími orgány 927 , které autorizují účty institucí v souvislosti s prováděním 
finančních transakcí, zahrnujících hotovostní prostředky státního rozpočtu, rozpočtu státního 
sociálního pojištění a rozpočtů zvláštních fondů. Vypracování účetních závěrek zajišťují 
legální autority. Mo VF také v souladu s výše uvedeným zákonem sestavuje všeobecný státní 
rozpočet, roční prováděcí účet a rozpočet sociálního pojištění na základě stavu na příslušném 
účtu tohoto pojištění. Tyto doklady o akčních 928  finančních prostředcích v rozpočtu, roční 
realizaci podle účetních závěrek a rozpočtech hlavních schvalujících orgánů, včetně příloh, 
jsou připojeny a předloženy k ověření účetnímu dvoru (NAÚ929). Poté je provedená závěrka 
schválena parlamentem.  

Podle zákona č. 82/1991 připravuje Mo VF roční rozvahu veřejných institucí. Informace v 
účetní závěrce veřejných institucí se využívají k vypracování finančních zpráv930 ze strany Mo 
VF, národní banky a Národního statistického úřadu; zprávy jsou předkládány statistického 
úřadu Evropské unie931 v souladu s Evropským systémem národních a regionálních účtů ve 
Společenství (ESA 95) a mezinárodního měnového fondu. 

                                                           
923 Též „rozpočetnictví“. 

924 Též „ nákladového účetnictví“. 

925 Též „v době“. 

926 Rozuměj „co má s něčím stejnou platnost, hodnotu, co je rovnocenné, neboli rovnocenná náhrada“. 

927 Rozuměj „vládu nebo radu územního celku, které jsou kolegiátními exekutivními orgány“. 

928 Též „použitelných“. 

929 Též „Nejvyšší auditorská instituce“ či „Nejvyšší auditorský úřad“. 

930 Též „výkazů“. 

931 Též „Eurostat“. 
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2.3. Externí audit 

Externí audit provádí NAÚ15 prostřednictvím auditů souladu932, systému manažerské kontroly 
využívání finančních zdrojů ve státním a veřejném sektoru. Auditorské funkce NAÚ je 
vykonávána prostřednictvím externích auditorských postupů pro veřejný sektor, které jsou 
upraveny v auditorských standardech, vypracovaných v souladu s obecně přijímanými 
mezinárodními auditorskými standardy. 

V rámci úkolů, stanovených zákonem, NAÚ vykonává konkrétní činnosti, pokud jde o všechny 
veřejné subjekty. Konkrétní činnosti NAÚ se skládají z kontroly a externího auditu ve veřejném 
sektoru (dále jen „veřejný externí audit“). Veřejný externí audit zahrnuje především finanční 
audit a audit výkonu / výkonnosti. Navíc má NAÚ za úkol posoudit aktivity, prováděné v rámci 
systému vnitřní finanční kontroly a interního auditu právnických osob, které spadají do jeho 
působnosti. 

Aby byly splněny závazky v oblasti externího auditu, kterým bylo pověřeno Rumunsko, jako 
členský stát EU, byl zřízen Auditorský orgán, který funguje v rámci výkonu správy nevratných 
před-vstupních, a po svém přistoupení i fondů EU, poskytnutých Rumunsku. Tento Auditorský 
orgán je jediným vnitrostátním orgánem, zodpovědným za veřejný externí audit nevratných 
finančních prostředků, poskytnutých do Rumunska z EU, a to v souladu s mezinárodními a 
vnitrostátními právními předpisy. 

NAÚ zpracovává o veřejném externím auditu v orgánech veřejné správy933 výroční zprávu, 
která je předložena Evropskému parlamentu a která zahrnuje:  

  připomínky, které se týkají plnění rozpočtu, jehož účty podléhají této jeho kontrole; 
  

  závěry vyvozené na základě kontrol nařízených v Poslanecké sněmovně nebo Senátu, 
anebo prováděných u autonomních společností, výlučně nebo převážně státem 
vlastněných společností a jiných právnických osob, na něž se vztahují kontroly NAÚ, 
především závěry ke zjištěním porušení, k přijatým donucovacím opatřením, a k dalším 
aspektům, které považuje NAÚ za významné934.  

NAÚ rovněž vypracovává výroční zprávu o úrovni fungování vnitřního kontrolního systému 
v kontrolovaných veřejných subjektech. 

2.4. Boj proti podvodům a nesprávnostem 

Úřad pro boj proti podvodům (OLAF) spolupracuje s národními kontaktními body. 
V Rumunsku je kontaktním bodem je útvar pro boj proti podvodům 935 , jako účetní 
jednotkou bez právní subjektivity, a je podřízena premiérovi. 

Útvar pro boj proti podvodům zajišťuje ochranu finančních zájmů EU v Rumunsku, 
koordinuje činnosti proti podvodům na vnitrostátní úrovni a má tyto hlavní úkoly:  

  provádět kontrolu na místě u projektů financovaných z evropských fondů;  
 

  koordinovat všechny národní instituce, zapojené do činností boje proti podvodům; 
 

  spolupracovat s úřadem OLAF. 
 

                                                           
932 Rozuměj „dodržení ústavy, zákonů a ostatních právních předpisů“. 

933 Též „veřejného sektoru“. 

934 Též „ důležité“ či „relevantní“. 

935 Rumunsky Departamentul pentru Lupta Antifrauda“. 
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3. Koncepce vnitřní kontroly ve veřejném sektoru Rumunska 

Za účelem podpory řádné správy věcí veřejných byl zaveden systém PIFC ve veřejném sektoru, 
který zahrnuje: 

  systém manažerské kontroly;  
 

  systém interního auditu, a  
 

  centrální koordinace a harmonizace obou výše uvedených systémů. 

3.1. Manažerská odpovědnost a zodpovědnost 

Současný právní rámec popisuje manažerskou zodpovědnost jako proces, ve kterém jsou 
manažeři na všech úrovních zodpovědní za přijatá rozhodnutí a opatření za účelem dosažení 
cílů veřejného subjektu, jehož jsou součástí.  Jedná se o zodpovědnosti manažerů za řádné 
finanční řízení (správu nebo spravování) a zákonnost při správě veřejných prostředků936. 

Manažerská zodpovědnost na úrovni veřejných subjektů zahrnuje vedení účetní jednotky 
nebo jeho složky, a to v mezích vnitřních nebo vnějších rozhodnutí937, přijatých k dosažení 
stanovených cílů efektivně, účinně a v souladu s právními předpisy;  transparentní 
komunikace v tomto směru a odpovědnost za nesplnění manažerských povinností 938 , v 
závislosti na příslušném typu právní odpovědnosti. 

Zodpovědnost je zásadní povinnost pro všechny manažery ve veřejném sektoru a je 
upravena 939  ve všech případech právními 940  akty, jako jsou zákony, vládní rozhodnutí, 
pravidla a předpisy, atd. Při organizování manažerských aktivit941 založených na konceptu 
manažerské zodpovědnosti, manažeři musí vzít následující otázky do úvahy: 

  generální ředitel / schvalující osoba zodpovídá za optimální organizaci a fungování 
vnitřního kontrolního systému; 

 

  vnitřní kontrolní systém veřejného subjektu musí být založen na ověřování942 a nápravných 
opatřeních, na jedné straně, a na nezávislých interních a externích hodnoceních, na druhé 
straně; 

 

  generální ředitel / schvalující osoba zodpovědný za dosažení cílů účetní jednotky; 
 

  generální ředitel / schvalující osoba může pověřit autoritu / kompetencí943, aniž by byl 
vyňat944 z obecné odpovědnosti; 

 

  manažerské odpovědnosti se nelze dovolávat v případě neexistence945 příslušné autority / 
kompetence29; 

                                                           
936 Též „veřejného majetku“. 

937 Též „určení“. 

938 Též „závazků“. 

939 Též „regulována“. 

940 Též „legislativními akty“. 

941 Též „činností“. 

942 Anglicky „vefification“. 

943 Též „pravomocí“. 

944 Též „aniž by se zbavil“. 

945 Též „absence“. 



Copyright © Centrum of Excellence for Good Governance  Stránka 253 

 

 

  zodpovědnost vyžaduje transparentnost a odpovědnost. 

Manažerská zodpovědnost a odpovědnost v oblasti veřejné správy jsou upraveny především 
takto. 

Fiskální rozpočtová zodpovědnost, kterou upravuje zákon č. 69/2010, má jako své hlavní cíle:  

  zajistit a udržet fiskální rozpočtovou kázeň, transparentnost a udržitelnost veřejných financí 
ve střednědobém a dlouhodobém horizontu;  
 

  vytvořit a vydat rámec zásad a pravidel, na základě kterých vláda zajišťuje provádění 
fiskálních rozpočtových politik, které vedou k řádnému finančnímu řízení zdrojů;  

 

  efektivně spravovat veřejné prostředky tak, aby sloužily veřejnému zájmu v dlouhodobém 
horizontu. 

Výše uvedený zákon stanoví zodpovědnosti vlády, Mo VF a hlavních schvalujících osob. 

To znamená, že zákon zavádí do vládní praxe prohlášení o odpovědnosti, které podepisuje 
předseda vlády a ministr Mo VF, který potvrzuje správnost, úplnost a zákonnost údajů ve 
fiskální rozpočtové strategii, cílů a limitů pro fiskální pravidla a dodržování principů fiskální 
zodpovědnosti. Prohlášení o odpovědnosti je předložena parlamentu společně s fiskální 
rozpočtovou strategií a legislativním návrhem na schválení limitů stanovených v rozpočtové 
strategii fiskální politiky. 

Citovaný zákon také zavádí prohlášení o shodě, podepsaný předsedou vlády a ministrem Mo 
VF, který potvrzuje shodu946 rozpočtové konstrukce s pravidly a cíli, stanovenými v rozpočtové 
strategii fiskální politiky. Prohlášení je předloženo parlamentu spolu s ročním rozpočtem. 

Důležitým činitelem v rozpočtovém procesu je fiskální rada. Fiskální rada je nezávislým 
orgánem, který má na starosti poskytovat podpory vládě a parlamentu při vypracování a 
rozvoji fiskální rozpočtové politiky. V souvislosti s tím zodpovídá parlamentu za správnost a 
přesnost analýz / studií / stanovisek a doporučení, které vypracovala v souladu se svými 
pravomocemi. 

Každý rok MoVF iniciuje návrh zákona o schvalování limitů ukazatelů, uvedených ve fiskálním 
rozpočtovém rámci, který doprovází fiskální rozpočtovou strategii pro období následujících tří 
let, a to nastavením stropů, jako jsou: 

  strop pro saldo veřejného konsolidovaného rozpočtu, vyjádřený jako procento hrubého 
domácího produktu (HDP);  

 

  strop pro náklady na zaměstnance ve všeobecném konsolidovaném rozpočtu, vyjádřené 
jako procento HDP. 

Tyto ukazatele jsou základní prvky pro manažerskou kontrolu veřejných financí, vykonávanou 
vládou prostřednictvím MoVF v rámci zodpovědností, které vyplývají ze stávajícího právního 
rámce. 

Kategorie schvalujících osob 947 , jejich role a zodpovědnosti jsou stanoveny zákonem č. 
500/2002 o veřejných financích. Tento zákon také stanoví, že hlavní schvalující osoby mohou 
delegovat svou pravomoc na jejich oprávněné delegáty nebo jiné osoby, oprávněné pro tyto 
účely. 

                                                           
946 Též „soulad“. 

947
 Rozuměj osobu, která řídí správce, tj. veřejného subjektu (veřejné právnické osoby či orgánu), spravujícího 

veřejné prostředky při zajišťování veřejných záležitostí.    
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Vláda má povinnost předložit parlamentu roční rozpočet, který dodržuje zásady fiskální 
zodpovědnosti, fiskální pravidla, rozpočtovou strategii a jiné platné právní předpisy, spolu 
s prohlášením, které potvrzuje takový soulad32, a které podepisuje předseda vlády a Mo VF. 
Návrh rozpočtu, který spadá do zvláštních povinností Mo VF, je vypracován na základě 
rozpočtových výdajových návrhů hlavních schvalujících osob, v souladu s fiskální rozpočtovou 
strategií a metodikou pro vypracování ročního návrhu rozpočtu. 

V souladu se současnými právními předpisy, vrcholový management948 přebírá zodpovědnost 
za stanovení cílů na všech úrovních a pro plánování rozpočtu v souladu s přiděleným949 
rozpočtem. 

Zákony, kterými se mění státní rozpočet na běžný rok, jsou založeny na provedených úpravách 
ve státním rozpočtu v důsledku změn ve vývoji makroekonomických ukazatelů. Tyto legislativní 
změny vedou ke změně rozpočtových příjmů a výdajů, nebo se tyto změny provádějí v důsledku 
vládní politiky / strategie.  

Každá změna státního rozpočtu, rozpočtu státního sociálního pojištění a rozpočtů speciálních 
fondů, bere do úvahy závěry k pololetní zprávě o hospodářské a rozpočtové situaci, 
vypracované MoVF do konce července, stejně jako stanovisko Fiskální Rady k této zprávě. 
V jednom roce mohou být schváleny ne více jak dvě rozpočtové změny.  

Ne více než dvě rozpočtové změny mohou být schváleny v jednom rozpočtovém roce, a žádná 
taková změna nemůže být podporována v prvních šesti měsících roku.  

Podle nařízení vlády č. 119/1999 o vnitřní kontrole a finanční preventivní kontrole je MoVF 
zodpovědné za vypracování a provádění politiky v oblasti vnitřní / manažerské kontroly a 
finanční administrace (správy). MoVF nabízí metodické pokyny, koordinuje a dohlíží na 
provozování vnitřních / manažerských kontrolních systémů a poskytuje ujištění o řádném 
finančním řízení při využívání veřejných prostředků a při řízení veřejných aktiv. 

Vnitřní / manažerská kontrola zahrnuje komplet kontrolních mechanismů, uplatněných na úrovni 
veřejného subjektu, včetně interního auditu, zavedeného managementem v souladu se svými 
cíli a platnými právními předpisy, aby manažeři zajistili hospodárnou, efektivní a účinnou správu 
veřejných prostředků, což také vztahuje na organizační strukturu, metody a postupy. 

Vnitřní / manažerská kontrola ověřuje dosažení těchto obecných cílů: 

  úspěch při regulérním, hospodárným, efektivním a účinným zajišťování úkolů veřejných 
institucí v přiměřené950 úrovni kvality, jak je stanoveno v souladu s jejich posláním; 

 

  ochrana veřejných prostředků proti ztrátám v důsledku chyby, nesprávného použití, zneužití 
nebo podvodu; 

 

  soulad se zákony, předpisy a rozhodnutími v rámci řízení (rozhodnutími vedoucích 
pracovníků); 

 

  vývoj a údržba systémů pro sběr, ukládání, zpracování, aktualizaci a šíření finančních a 
řídících informací a dat, stejně jako veřejných informačních systémů a postupů pomocí 
pravidelných zpráv. 

                                                           

948 Též „top management“. 

949 Též „alokovaným“. 

950 Též „odpovídající“. 
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Nařízení vlády č. 119/1999 upravuje vnitřní / manažerskou kontrolu využití veřejných prostředků a 
hospodárného, efektivního a účinného nakládání s veřejnými prostředky. Dále v této stanoví 
zodpovědnost správce (schvalující osoby) veřejných institucí. Kromě toho, že regulovaná 
zodpovědnost vedoucích odborných útvarů, kteří iniciují kooperační projekty, pokud jde o 
reálnost, legalitu a řádnost operací, a podpůrné dokumenty certifikují svým podpisem. Osoby, 
oprávněné k provádění finanční kontroly, jsou odpovědné v rámci své působnosti provádět ex 
ante951 kontroly před schválením operací, pokud jde o jejich legalitu, řádnost a soulad se stropy 
rozpočtových prostředků nebo akruálních prostředků. Finanční kontrola provozních projektů, 
které mají patrimoniální952 dopady v úrovni veřejných subjektů má formu či podobu preventivní 
finanční kontroly, která spadá do působnosti manažerské zodpovědnosti. 

V polovině roku hlavní schvalující instituce zajišťují preventivní finanční kontrolu také přenesením 
na kontrolory z MoPV. Předběžná finanční kontrola vykonávaná jménem MoVF v úrovni těchto 
hlavních schvalujících institucí zahrnuje nízký objem provozních projektů, které však znamenají 
významné riziko či jsou významně rizikové. Počet a hodnota provozních projektů, které jsou 
opakovaně ověřeny kontrolory na MoVF, klesá z jednoho roku na druhý. 

Strategie rozvoje PIFC v Rumunsku pro 2010-13 (dále jen "strategie") stanoví jako hlavní cíl 
postupnou integraci preventivní finanční kontroly v rámci manažerské zodpovědnosti, a to do té 
míry, že manažerské kontroly jsou schopny čím dál více eliminovat rizika při správě veřejných 
prostředků. 

V souladu s nařízením vlády č. 119/1999 a v souladu s navazující legislativní iniciativou 
uzavřenou na konci roku 2010, top management každého veřejnoprávního subjektu má povinnost 
vypracovat výroční zprávu o systému vnitřní / manažerské kontrole. Tato zpráva je určena ke 
zvýšení povědomí institucionálních manažerů na všech úrovních, pokud jde o jejich 
zodpovědnost při dodržování standardů vnitřní kontroly. 

Návazný či navazující regulační stupeň na výše uvedenou vyhlášku je reprezentován Řádem 
MoVF č. 946/2005, kterým se schvaluje vnitřní kontrolní kodex. Tento vnitřní předpis obsahuje 
standardy vnitřní kontroly pro veřejné subjekty a pro rozvoj manažerských kontrolních systémů. 
Navíc slouží tyto standardy referenčního systému pro hodnocení / přehodnocování vnitřních 
kontrolních systémů, identifikaci rizikových oblastí a potřebné změny. 

Na úrovni každé veřejné instituce bylo v její struktuře zjištěno, že je obvykle řízena generálním 
tajemníkem. Ten má na starosti vypracování / aktualizaci programu rozvoje manažerského 
vnitřního kontrolního systému, který zahrnuje cíle veřejného subjektu, akce, zodpovědnost, 
termíny a ostatní součásti těchto opatření. 

Dalším příkladem uplatňování zásady manažerské zodpovědnosti v úrovni veřejných subjektů, je 
vývoj formalizovaných postupů v souladu s vyhláškou č. 946/2005, které zahrnují významnou 
kapitolu o příslušných zodpovědnostech na různých úrovních řízení (vedoucích pracovníků), kteří 
jsou zapojeni či se podílejí do těchto procesů. 

Manažerská zodpovědnost je rovněž upravena zákonem č. 82/1991 Sb. Podle tohoto zákona 
přechází zodpovědnost za organizaci a vedení účetnictví na správce, tj. schvalující osobou nebo 
na jinou osobu, pověřenou řízením příslušného subjektu. Zpravidla je účetnictví organizováno a 
řízeno v rámci jednotlivých útvarů a provozováno ekonomickým ředitelem, hlavním účetním, nebo 
jinou osobou, oprávněnou k zastávání této pozice; odpovědnost za jakékoliv nesprávné použití 
účetních předpisů přechází na tyto osoby a jejich podřízené. 

                                                           
951 Rozuměj „předběžné“. 

952 Rozuměj „vrchnostenské“. 
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K roční účetní závěrce je přiloženo písemné prohlášení osob zodpovědných za organizaci a 
vedení účetnictví, ve kterém přebírá zodpovědnost za vypracování roční účetní závěrky a potvrdí, 
že: 
 

  účetní postupy použité při přípravě roční účetní závěrky jsou v souladu s platnými účetními 
předpisy,  

 

  roční účetní závěrka podává jasný přehled o finanční pozici a finanční výkonnosti, 
 

  právnická osoba vykonává svou činnost kontinuálně (nepřetržitě). 

Obecný režim pro právní vztahy mezi úředníky státní správy nebo místní veřejné správy, obecně 
označované jako pracovní vztahy, se řídí zákonem č. 188/1999 o právním postavení státních 
úředníků. Veřejným pozicím jsou přiřazeny obecné úkoly a povinnosti, společné pro všechny 
orgány veřejné správy a instituce, jakož i úkoly a povinnosti, které jsou specifické pro některé 
veřejné orgány a instituce. 

Obecně platí, že v rámci veřejných institucí vrchní ředitel953 nebo generální tajemník má na 
starosti vypracování politiky ve spolupráci s ekonomickým manažerem. Reprezentuje úroveň 
kompetence, ke které je přiřazeno schválení následujících prací:  

  návrh rozpočtu, tj. příjmy a výdaje rozpočtu, 
  

  organizace ex ante kontroly,  
 

  rozpočtové plánování a provádění (plnění) rozpočtu, 
 

  úprava finančních ukazatelů,  
 

  účetní závěrky, 
 

  mzdy, atd.  
 

Vrchní ředitel39 nebo generální tajemník tak zajišťuje rozpracování politiky 954 , pokud jde o 
rozpočet instituce, založené na podpůrných činnostech prováděných ekonomickým manažerem 
správce. 

Cíle, aktivity, úkoly a hlavní zodpovědnosti vedoucích a ostatních pracovníků, kteří se podílejí na 
plnění institucionálních cílů, jsou stanoveny v nařízení o organizaci a fungování institucí a jsou 
uvedeny v popisech práce. Odpovědnost, jak je upraveno zákonem č. 115/1999, se vztahuje k 
politické odpovědnosti vlády jako celku a každého z jejích jednotlivých členů. 

Vláda je politicky odpovědná pouze parlamentu, a to na základě hlasování o důvěře, a obdržela-li 
investituru955. Každý člen vlády může konat a je politicky odpovědný spolu s ostatními členy za 
činnosti (aktivity) a akce vlády. 

Vedle politické odpovědnosti, členové vlády mohou být voláni k zodpovědnosti z občanského, 
disciplinárního nebo trestního hlediska podle obecné právní úpravy. 

Vnitřní kontrola, organizovaná na úrovni veřejného orgánu či instituce, zahrnuje také zákonnost 
sdělení956 , vydaného právním poradcem k dokumentům právní povahy před jejich schválení 

                                                           
953 Též „top-manažér“. 

954 Anglicky „policy“, tj. též možné vnímat jako „strategii“: 

955 Výraz „investitura“ znamená „uvedení v úřad“, používán v církvích např. slavnostní uvedení v úřad biskupa, tento výraz je 
ekvivalentem výrazu „konkordát“. 

956 Též „stanoviska“. 
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schvalující osobou957 veřejné instituce, která je upravena zákonem č. 514 / 2003 o organizaci a 
výkonu povolání právního poradce. 

3.2. Interní audit ve veřejném sektoru 

Interní audit ve veřejném sektoru, resp. veřejných subjektů, nebo také veřejný interní audit je 
definován zákonem č. 672/2002 o veřejném interním auditu, v souladu s definicí mezinárodního 
Institutu interních auditorů (IIA), takto: "Interní audit ve veřejných subjektech, je funkčně nezávislá 
a objektivní činnost, která podporuje a poskytuje poradenství pracovníkům958 administrace za 
účelem řádného řízení veřejných příjmů a výdajů, zlepšování činnosti veřejného subjektu, a 
pomáhá veřejnému subjektu k dosažení svých cílů prostřednictvím systematického a 
metodického přístupu, který hodnotí a zlepšuje efektivitu a účinnost systému řízení založeného 
na řízení rizik, kontrolních a administrativních procesů.". 

Interní audit ve veřejném sektoru Rumunska je organizován takto: 

  Výbor pro interní audit veřejného sektoru (VIAVS); 
 

  Centrální jednotka pro harmonizaci interního auditu ve veřejném sektoru (CHJ IAVS); 
 

  Struktury interního auditu ve veřejných subjektech. 

Struktury interního auditu ve veřejném sektoru / útvary jsou ustaveny v rámci každého subjektu 
veřejného práva a jsou přímo podřízeny vedoucímu nebo kolektivnímu řídícímu orgánu. K úkolům 
těchto útvarů, jak je stanoveno zákonem, patří především posouzení systémů řízení rizik, kontroly 
a řádné správy věcí veřejných, jakož i následné (ex-post) monitorování transparentnosti a 
souladu s právními předpisy, řádnosti (správnosti včetně hlediska 3E a etických pravidel), 
výkonnosti a pravidel účinnosti. 

U místních veřejných subjektů, které nejsou podřízeny jiným veřejným subjektům a mají roční 
rozpočet ve výši až do částky odpovídající 100 000 EUR, je veřejný interní audit omezen na audit 
správnosti959, který provádějí územní pobočky MoVF pro interní audit. 

Návrh zákona na změnu veřejného práva o auditu, který je v současné době projednáván 
v parlamentu, stanoví, že CHJ IAVS by měla rovněž plnit funkci interního auditu, na základě 
protokolu pro centrální veřejné subjekty, které mají roční rozpočet ve výši až RON 5 000 000.  

Na místní úrovni by pak CHJ IAVS měla koordinovat a poskytovat nabídku poradenství pro 
veřejné subjekty při zavádění systému kooperace zabezpečování funkce interního auditu ve 
veřejném sektoru. 

Nezávislost struktury interního auditu je zajištěna prostřednictvím:  

  přímou podřízeností útvaru interního auditu vrcholovému manažerovi veřejného subjektu; 
 

  nezapojováním interních auditorů do kontrolních nebo inspekčních činnosti v působnosti 
vedoucích pracovníků, a  

 

  jmenováním / odvoláváním vedoucího interního auditu vrcholovým manažerem veřejného 
subjektu, pouze s předchozím souhlasem CHJ IAVS. 

Podle platného legislativního rámce útvar interního auditu nesmí být zapojen do operací / 
procesů / systémů, které mohou být předmětem auditu. To znamená, že se to týká všech 

                                                           
957 Rozuměj „v čele správce“.  

958 Též „personálu“. 

959 Též „regularity“ či „regulérnosti“. 
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činností, prováděných v rámci působnosti veřejného subjektu, a to včetně činností jeho 
podřízených subjektů. 

Podle Řádu MoVF č. 1.702/2005, interní auditoři – vedle ověřovacích zakázek – mohou také 
vykonávat poradní mise, na žádost vedoucích pracovníků. 

3.2.1. Charta / statut interního auditu 

CHJ IAVS  vypracovala obecná pravidla pro výkon činnosti interního auditu ve veřejném 
sektoru, která vycházejí ze standardů Mezinárodního institutu interních auditorů (IIA), a to 
včetně charty / statutu interního auditu (dále jen „Charta IA“). Charta IA upravuje úlohu a 
cíle interního auditu, stav útvaru interního auditu, zásady, které se vztahují na útvar 
interního auditu a na interní auditory, a metodologii a pravidla chování, která upravují 
činnost interního auditu. Na základě těchto dokumentů, na základě nichž a s jejichž 
pomocí každá struktura veřejného interního auditu zpracovává svá specifická pravidla pro 
výkon interního auditu, včetně jejich vlastní charty IA. 

3.2.2. Školení a certifikace 

Interní auditoři mají podle současného právního rámce povinnost průběžně zlepšovat své 
odborné znalosti. Vedoucí útvaru interního auditu a vrcholový manažer veřejného subjektu 
mají povinnost poskytnout nezbytné podmínky pro takovou odbornou přípravu v rozsahu 
15 dní ročně k tomuto účelu.  

V souladu s návrhem legislativy na změnu veřejného práva o auditu mají interní auditoři 
povinnost získat národní certifikaci do pěti let od nabytí účinnosti tohoto zákona. 

Národní systém pro certifikaci interních auditorů, vedený CHJ IAVS, je založen na uznání 
kompetencí, schopností a hodnot, získaných v průběhu absolvování jejich základní 
odborné přípravy a celoživotní odborné přípravy, a to především na národně uznávaných 
vysokých školách, se specializací v profesi interního auditora, získanou v souladu 
s „kompetenčním rámcem interních auditorů veřejného sektoru“, který schválil Výbor pro 
interní audit veřejného sektoru (VIAVS). 

3.2.3. Podávání zpráv a doporučení 

Výsledky misí interního auditu, tj. zjištění a doporučení, předložená interními auditory, jsou 
materializovaná (jsou zapracovaná) ve zprávách interního auditu, které jsou předkládány 
ke schválení vrcholovému manažerovi (řediteli) veřejného subjektu, a to včetně souhrnu 
hlavních zjištění a doporučení. 

Struktury interního auditu v rámci veřejných subjektů předloží CHJ IAVS výroční zprávy o 
celkové auditorské činnosti. Na základě těchto zpráv vypracuje CHJ IAVS výroční zprávu o 
činnosti interního auditu ve veřejném sektoru, kterou předloží vládě a Výboru pro interní 
audit veřejného sektoru (VIAVS). Tato zpráva spolu s výroční národní zprávou o vnitřní 
kontrole se předkládá rovněž EK. 
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3.2.4. Typy auditu 

Činnost interního auditu – jak je upraveno zákonem – se skládá z ověřovací zakázky a 
poradenské mise. V rámci ověřovacích zakázek, jsou provedeny následující typy auditu: 
audit regulérnosti960, audit systému a audit výkonu. 

S ohledem na posun směrem ke konsolidaci provádění funkce interního auditu v 
subjektech veřejného sektoru se počet misí auditů výkonnosti se nyní zvyšuje. 

3.2.5. Následné ověřování provádění auditorských doporučení / následné audity 

Zprávy o interním auditu, schválené vrcholovým manažerem (ředitelem) veřejného 
subjektu, jsou postoupeny k dispozici auditovaným strukturám, které následně sepíší 
"Akční plán realizace doporučení a harmonogram provádění tohoto plánu". Na základě 
tohoto dokumentu interní auditoři naplánují navazující ověření provádění doporučení. 

Pokud je vrcholový manažer / ředitel veřejného subjektu nepřebere část nebo všechny 
doporučení útvaru interního auditu, současný legislativní rámec stanoví, že struktura 
interního auditu ve veřejném sektoru informuje CHJ IAVS nebo hierarchicky nadřízený 
orgán o doporučení, která nebyla převzata vedením / ředitelem auditovaného subjektu, a o 
možných důsledcích jejich neprovedení. 

Pokud je v průběhu misí interního auditu identifikují interní auditoři nesprávnosti či 
případné škody, nahlásí tato zjištění neprodleně vrcholovému manažerovi / řediteli 
veřejného subjektu a autorizované vnitřní kontrolní struktuře, protože nejsou oprávněny k 
jejich prošetření. Interní auditoři sledují způsob, jakým příslušné orgány prošetřování 
nesprávností analyzují příčiny, a výsledky prošetření těchto nesprávností s cílem získat 
informace o jejich dořešení a návrhů opatření pro provádění vnitřní kontroly. 

3.2.6. Separace / oddělení úkolů veřejného interního auditu a inspekce 

Odlišná organizace a funkční nezávislost útvarů interního auditu ve veřejném sektoru – jak 
je stanoveno platnými právními předpisy – umožňuje jasné oddělení úkolů interního auditu 
od úkolů, vykonávaných pracovníky veřejného subjektu, včetně úkolů při provádění 
činností v rámci vnitřního kontrolního / řídicího systému. 

3.3. Vztahy mezi veřejným interním auditem a externím auditem 

Jedním z úkolů CHJ IAVS – jak je stanoveno zákonem č. 672/2002 – je spolupracovat s Výborem 
pro interní audit veřejného sektoru (VIAVS), Dvorem auditorů (Nejvyšším auditorským 
úřadem), dalšími rumunskými veřejnými orgány, zvláště finančními kontrolními orgány, a se 
zahraničními orgány, včetně Evropské komise. Výše citovaný Dvůr auditorů má na starosti 
externí ověření a hodnocení činnosti interního auditu veřejných subjektů.  

Příležitosti pro spolupráci mezi nositeli funkce veřejného interního auditu a externího auditu jsou 
zahrnuty do protokolu, uzavřeného mezi MoVF a Dvorem auditorů. Při zachování nezávislosti a 
objektivity veřejné interního auditu a externího auditu upravuje protokol vztahy mezi oběma 
službami (orgány) v souladu s principem komplementarity961 v zájmu zvýšení účinnosti auditorské 
činnosti, včetně sladění metodického rámce, který zajišťuje odborné vzdělávání auditorů, a 
výměny informací. 

                                                           
960 Též „souladu“. 

961 Rozuměj „doplňující se navzájem“. 
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3.4. Výbory pro audit 

V Rumunsku Výbor pro interní audit ve veřejném sektoru (VIAVS) plní úkoly v souladu se 
zákonem č. 672/2002 jako poradní orgán CHJ IAVS při zajišťování koncepčních úkolů s cílem 
definování strategie a zlepšování činnosti interního auditu ve veřejném sektoru.  

Hlavní úkoly Výboru pro interní audit ve veřejném sektoru (VISVS) jsou:  

  přijetí strategických rozvojových směrů interního auditu ve veřejném sektoru, 
 

  schvalování návrhů právních předpisů v oblasti interního auditu; 
 

  schválení výroční zprávy o činnosti interního auditu a její předložení vládě, 
  

  vydání stanoviska ke zprávám z hodnotících misí činnosti interního auditu, jakož i ke zprávám 
z meziodvětvových auditorských misí, které jsou významné na národní úrovni,  

 

  posouzení důsledků neprovedení doporučení, které nepřevzali vrcholoví manažeři / ředitelé 
veřejných subjektů,  

 

  hodnocení dohod o spolupráci mezi veřejným interním auditem a externím auditem, včetně 
společných programů pro odborné vzdělávání auditorů. 

Nový návrh zákona stanoví zřízení výborů pro audit na úrovni hlavních pověřených institucí 
v rámci ústřední státní správy, které mají roční rozpočet, přesahující RON 2 000 000 000.  Takto 
zřízený auditorský výbor je tvořen třemi až sedmi členy. Jeho úkoly jsou obdobné těm, které 
zajišťuje Výbor pro interní audit veřejného sektoru (VIAVS) uvnitř MoVF.  

Zákon o interním auditu ve veřejném sektoru je upraven tak, aby umožnil výborům pro audit, 
které se zaměřují na podporu konkrétní úlohy interního auditora (VA). Očekává se, že v roce 
2012 začnou VA fungovat. 

V roce 2010 Rumunsko zahájilo zavádění funkce interního auditu na úrovni místní samosprávy 
(radnice ve venkovských oblastech) na základě partnerství auditu. První forma partnerství 
probíhala mezi členy rumunského sdružení obcí (RSO). V praxi to znamenalo, že řada radnic, 
které jsou členy regionálního poradního sboru, se rozhodly, že budou spolupracovat na vytvoření 
struktury interního auditu, aby jim tato funkce sloužila. V období přípravy tohoto příspěvku již 
existuje 12 takových funkčních partnerství. Nový zákon o interním auditu ve veřejném sektoru se 
zaměřuje na pokrytí také obcí, které nejsou členy rumunského sdružení obcí (RSO). 

3.5. Koordinace systému vnitřní kontroly ve veřejném sektoru 

Schvalující osoba (správce) veřejného subjektu, má za úkol zajistit vypracování a rozvíjení 
interních manažerských systémů, jakož i zajištění nezávislého a funkčního interního auditu. Jejich 
koordinace a harmonizace je přiřazena MoVF, prostřednictvím dvou specializovaných struktur, a 
to  

 1. Ústřední jednotky pro harmonizaci systémů finančního řízení a kontroly (CHJ FM&C) a CHJ 
IAVS. 
 

 2. Zřízením CHJ FM&C  MoVF byly zřízeny (zapnuty) funkce:  

  ujištění (podávání zpráv), 
 

  metodického vedení (vnitřní regulace),  
 

  koordinace a  
 

  dohledu nad prováděním vnitřních / manažerských řídicích systémů, prostřednictvím: 
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  definovat jednotnou strategii v oblasti finančního řízení a vnitřní kontroly (FM&C); 
 

  vypracovat standardy vnitřní kontroly;  
 

  harmonizovat prováděcí pravidla kontrolních postupů, včetně finančních dopadů, s 
cílem zajistit řádné řízení veřejných finančních prostředků a majetku (finanční řízení); 

 

  koordinovat systém odborného vzdělávání a odborníky, kteří působí v oblasti vnitřního 
kontrolního systému962, a rozvoj systému pro podávání zpráv963 o výsledcích vnitřní 
kontrolní činnosti. 

Vrcholoví manažeři (ředitelé) veřejných subjektů učiní nezbytná opatření pro rozpracování a / 
nebo rozvíjení systémů vnitřní / manažerské kontroly v rámci těchto subjektů. Tato opatření 
zahrnují zejména:  

  zpracování a / nebo aktualizaci programu pro rozvoj vlastního vnitřního systému 
manažerské kontroly účetní jednotky,  

 

  zřízení964 struktury, která bude zodpovídat za monitorování koordinaci a metodické vedení 
vlastního systému vnitřní / manažerské kontroly, včetně vypracování a aktualizace 
formalizovaných postupů pro činnosti; 

 

  provádění analýz o vývoji systému vnitřní manažerské kontroly v návaznosti na plnění 
opatření, obsažených v programu rozvoje, včetně monitorování, koordinace a metodických 
pokynů pro hodnotící akce, prováděné oprávněnou strukturou.   

Etapa realizace a rozvoje systému vnitřní manažerské kontroly (FM&C), jakož i zvláštních 
situací, identifikovaných při kontrole, koordinace a přípravy metodických pokynů pro činnosti, 
vykonávané utvářenou strukturou, jsou vykázány v čtvrtletních / ročních výkazech, které jsou 
sdělovány (předávány) v hierarchii všech veřejných subjektů.  

V případě veřejných institucí, které vykonávají funkci hlavní schvalující osoby (správce) 
státního rozpočtu, rozpočtu státního sociálního pojištění nebo jakékoliv rozpočtu zvláštního 
fondu, jsou zprávy předkládány CHJ FM&C. 

Od roku 2011 vrcholový manažer (ředitel) každého veřejného subjektu zajišťuje zpracování 
výroční zprávy o systému vnitřní / manažerské kontroly, která zahrnuje prohlášení o souladu 
systému vnitřní / manažerské kontroly veřejného subjektu se standardy vnitřní / manažerské 
kontroly. 

MoVF prostřednictvím CHU FMC, předkládá vládě roční zprávu o vnitřní kontrole ve veřejném 
sektoru, která odráží pokrok v provozování systému vnitřní / manažerské kontroly na úrovni 
veřejných institucí, které plní funkci schvalující osoby (správce) státního rozpočtu, rozpočtu 
státního sociálního pojištění nebo jakéhokoli rozpočtu speciálního fondu, a to včetně svých 
podřízených veřejných institucí. 

Tato zpráva je spolu s výroční zprávou o interním auditu ve veřejném sektoru rovněž 
předkládána Evropské komisi. 

Pro účely regulace, koordinace a monitorování v oblasti interního auditu ve veřejném sektoru 
byla zřízena CHJ IAVS v MoVF, která je přímo podřízena ministrovi. CHJ IAVS je zodpovědná 
za:  

                                                           
962 Též „vnitřní kontroly“. 

963 Též „vykazování“. 

964 Též „zavedení“. 
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  zpracování, řízení a uplatňování jednotné strategie v oblasti interního auditu ve veřejném 
sektoru,  

 

  národní monitorování rozvoje právního rámce v oblasti vnitřní kontroly ve veřejném 
sektoru,  

  vývoj a za implementaci jednotných postupů a metodiky, která je založena na 
mezinárodních standardech interního auditu, 

  

  rozvoj systému pro podávání zpráv o výsledcích činnosti interního auditu ve veřejném 
sektoru, 

 

  vypracování výroční zprávy o činnosti interního auditu ve veřejném sektoru; 
 

  výkon auditorských misí v národním zájmu, hodnocení souladu s pravidly, pokyny a 
kodexem pro interní auditory ze strany struktur interního auditu ve veřejném sektoru; 

 

  koordinaci náboru a systému odborného vzdělávání v oblasti vnitřní kontroly ve veřejném 
sektoru,  

 

  schvalování jmenování / odvolávání vedoucích státních struktur interního auditu v rámci 
veřejných subjektů, 

  

  spolupráci s Auditorským dvorem jako externím auditorem, a s dalšími veřejnými 
institucemi v Rumunsku i ze zahraničí. 

VIAVS funguje pod CHJ IAVS, která vykonává své činnosti v rámci MoVF. Fungování a hlavní 
úkoly VIAVS jsou prezentovány v kapitole 3.2. 

Hodnocení systému veřejné vnitřní kontroly 

Hodnocení činností, vykonávaných ve vnitřním řídícím a kontrolním systému (VŘKS, anglicky 
PIC) ve veřejném sektoru spadá do odpovědnosti CHJ IAVS. Toto hodnocení představuje 
objektivní zdroj informací o fázi uskutečňování interního auditu ve veřejném sektoru na úrovni 
členských států, a tvoří základ pro zlepšení činnosti interního auditu ve veřejném sektoru. 

 

Ověřování965 dodržení pravidel auditu a plnění kodexu interních auditorů je prováděno na 
základě obecné příručky966 pro posuzování / hodnocení činnosti interního auditu ve veřejném 
sektoru, kterou vydala CHJ IAVS. Hodnocení provádí CHJ IAVS podle plánu, a to na základě 
pětiletého cyklu, u veřejných subjektů ústřední státní správy. U subjektů místní veřejné správy 
provádí toto hodnocení příslušné územní útvary interního auditu MoPF v souladu 
s přenesenou působností z CHJ IAVS.  Výsledky hodnocení, vypracované na národní úrovni, 
jsou k dispozici ve výroční zprávě o činnosti interního auditu ve veřejném sektoru. 

 

Rozsah interního auditu ve veřejném sektoru zahrnuje všechny činnosti, které provádějí 
veřejné subjekty k dosažení svých cílů. To znamená, že Interní audit ve veřejném sektoru 
provádí především hloubkové posouzení vnitřního kontrolního systému, aby bylo možné 
stanovit, zda funguje ekonomickým, efektivním a účinným způsobem. Upozorňuje rovněž na 
významné nedostatky ve fungování či selhávání kontrolních mechanismů a navrhuje 
doporučení pro zlepšení. 
 

                                                           
965 Též „verifikace“. 

966 Též „manuálu“. 
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4. Finanční inspekce 

V Rumunsku se nenachází žádná instituce s právním postavením generální / všeobecné inspekce, 
zodpovědné za boj proti podvodům nebo proti nesprávnostem prostřednictvím finančních inspekcí / 
prošetřování.  

Nicméně, inspekce / kontroly úkolů jsou přiřazeny následujícím strukturám: 

  kontrolnímu orgánu předsedy vlády;  
 

  Národní agentuře pro fiskální administraci,  
 

  na úrovni útvaru MOVF (obecně je organizováno plnění úkolů inspekce)  
 

  Národnímu úřadu pro regulaci a sledování veřejných zakázek,  
 

  Inspekci práce,  
 

  Sociální inspekce,  
 

  Rada pro hospodářskou soutěž,  
 

  Národní úřad pro ochranu spotřebitelů; 
 

  Národní úřad pro prevenci a kontrolu praní špinavých peněz; 
 

  Stráž státu pro národní prostředí, 
 

  Stavební inspekce;  
 

  Národní zdravotní a veterinární úřad, a  
 

  Úřad pro bezpečnost potravin. 

5. Probíhající a budoucí reformy 

V bezprostřední budoucnosti se počítá v důsledku pokračujícího procesu reformy veřejné správy i se 
sérií změn právních předpisů. 

Reforma veřejné správy bude pokračovat v zaměření, resp. se zaměří na pokračující administrativní 
decentralizaci, a to zejména v oblasti kultury, vzdělávání, mládeže, sportu, zdravotnictví a 
zemědělství. Smyslem decentralizace je konsolidovat správní a finanční autonomii, v rámci 
zlepšování obecného legislativního rámce a jeho přizpůsobování pravidlům Rady EU a Evropské 
komise. 

Reforma řízení veřejných výdajů se týká rozvíjení efektivního hospodaření s finančními prostředky 
ze strany MoVF, které mohou přispět k makroekonomické stabilitě a zvýšení všeobecné prosperity. 

Krátkodobé priority:  

  kvalitativní konsolidace veřejných financí zlepšováním efektivity, transparentnosti a 
zodpovědnosti při využívání veřejných prostředků, 

 

  zavedení povinného fiskálního a rozpočtového rámce ve střednědobém horizontu,  
 

  konsolidace administrativní kapacity pro řízení nevratného financování EU,  
 

  zajištění nezbytných podmínek pro dosažení udržitelného hospodářského růstu a udržení 
makroekonomické stability,  
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  zlepšení správy příjmů prostřednictvím reformy daňové správy a snížení nákladů na výběr. 

Strategie reformy PIC se zaměří především na dosažení těchto hlavních cílů: 

  vývoj metodik a postupů pro PIC, a to ve smyslu jejich přizpůsobení evropským standardům a 
mezinárodním osvědčeným postupům; 

 

  koordinovanou činnost organizací prostřednictvím účinného fungování finančního řízení a 
kontrolních struktur; 

 

  postupná integrace / zapojení preventivní finanční kontroly v manažerské odpovědnosti, a to v 
rozsahu, že manažerská kontrola zajistí eliminaci rizik při správě veřejných prostředků; 

 

  periodické provádění pečlivého zhodnocení standardů vnitřní / manažerské kontroly ve veřejných 
subjektech; 

 

  zvyšování úrovně provádění interního auditu prostřednictvím hodnocení činností interního auditu 
v ústředních a místních veřejných subjektech a zlepšování odborné přípravy pracovníků, kteří 
pracují v oblasti finančního řízení a kontrolních systémů, včetně pracovníků, kteří plní úkoly 
interního auditu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Příloha: Právní základ 

Obecný legislativní rámec vnitřní kontroly ve veřejném sektoru 

 

1.  Zákon č. 82/1991 o účetnictví, publikován. 

2. Zákon č. 94/1992 o organizaci a fungování Nejvyššího auditorského úřadu, publikován ve znění 
pozdějších změn a dodatků. 

3. Zákon č. 115/1999 o ministerské zodpovědnosti, publikován ve znění pozdějších změn a 
dodatků. 

4. Zákon č. 672/2002 o interním auditu ve veřejném sektoru, ve znění pozdějších změn a dodatků. 

5. Zákon č. 500/2002 o veřejných financích, ve znění pozdějších změn a dodatků. 

6. Zákon č. 69/2010 o dani a rozpočtové zodpovědnosti. 

7. Nařízení vlády č. 119/1999 o vnitřní kontrole a preventivní finanční kontrole, publikován ve znění 
pozdějších změn a dodatků. 

8. Nařízení vlády č. 79/2003 o kontrole a vymáhání finančních prostředků EU, jakož i souvisejících 
zneužitých finančních prostředků na spolufinancování, ve znění pozdějších změn a dodatků. 

9.  Nařízení vlády č. 235/2003, kterým se schvalují pravidla pro jmenování členů Výboru 
pro interní audit ve veřejném sektoru. 

10. Příkaz ministra veřejných financí č. 38/2003 o schválení obecná pravidla pro výkon veřejné 
činnosti vnitřního auditu, ve znění pozdějších změn a dodatků.  

11. Příkaz ministra veřejných financí č. 522/2003, kterým se schvalují obecná metodická pravidla 
pro uplatňování preventivní finanční kontroly, ve znění pozdějších změn a dodatků. 

12. Příkaz ministra veřejných financí č. 946/2005, kterým se schvaluje Kodex vnitřní kontroly, 
včetně standardů vnitřního řízení / kontroly u veřejných subjektů, pro rozvoj manažerských 
kontrolních systémů, ve znění pozdějších změn a dodatků. 

13. Příkaz ministra veřejných financí č. 1.702/2006 o poradenské činnosti interních auditorů. 
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ŘECKO 
 

Systém vnitřní kontroly – PIC967, 968    

 21.Stručná historie systému vnitřní kontroly ve veřejném sektoru (PIC) 

Kontrola veřejných výdajů je prováděna  

  mocí výkonnou – exekutivou (národní správou),  
 

  mocí soudní (Účetním dvorem) a 
 

  mocí zákonodárnou (parlamentem – schvaluje státní rozpočet a schvaluje státní závěrečnou 
zprávu a rozvahu).  

Kontrola ze strany exekutivy je prováděna na základě Základního zákona969 č. 2362/1995 v oblasti 
"veřejné účetnictví a kontrola státních výdajů". Na administrativní 970  úrovni kontrola výdajů 
zahrnuje:  

  vnitřní kontroly schvalující osoby (první stupeň),  
 

  finanční kontroly ze strany finančních kontrolních služeb Ministerstva financí, které provádí 
kontroly výdajů (druhý stupeň), a  

 

  ex ante kontroly ze strany Účetního dvora, který schvaluje proplácení971 výdajů (třetí stupeň) v 
rámci administrativní972 vnitřní kontroly. 

V posledních letech byl zaznamenán rychlý vývoj, který charakterizují decentralizace ústředních 
vládních pravomocí na regiony, nové organizační struktury místní samosprávy a entit973 podle 
veřejného práva, veřejné podniky a organizace, které dostávají974 značné finanční prostředky ve 
formě dotací nebo grantů, jejichž řízení975 musí být pod kontrolou ministra financí. Tento vývoj vedl 
současně k potřebě reformy kontrolního systému veřejných výdajů. 

Současně bylo také potřeba organizovat veřejné účetní operace tím, že bude uveden v platnost 
plán pro veřejné účetnictví, který byl upraven zákonem č. 2362/95 s cílem vytvořit systém 
podvojného účetnictví, standardizaci veřejných účtů, oceňování veřejného majetku a sestavení 
účetní závěrky. Následně byl z podnětu Ministerstva financí zřízen ad hoc výbor v rámci Státního 
úřadu všeobecné účtárny, aby předložil návrhy na reformu kontrolního systému veřejných výdajů. 

 

                                                           
967 Příspěvek Ministerstva financí v Řecku ze dne 8. března 2011. 

968 Public Internal Control. 

969 Též „ústavy“. 

970 Též „správní“. 

971 Též „úhradu“. 

972 Též „správní“. 

973 Též „právnických osob“. 

974 Též „přijímají“. 

975 Též „správa“. 
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2. Vnitřní kontrolní prostředí ve veřejném sektoru 

Zákon č. 3871/2010 o "finančním řízení a odpovědnosti" mění a doplňuje ustanovení zákona č. 
2362/95, kterým se stanoví nové kontrolní prostředí ve veřejném sektoru (PIC). S ohledem na 
problematiku976 – konkrétně pokud jde o otázky státního rozpočtu – Státní úřad všeobecné účtárny: 

  vytváří návrh ročního státního rozpočtu, který je předložen ministrem financí Parlamentu ke 
schválení a obsahuje konkrétní návrhy rozpočtových položek (prostředků) pro subjekty veřejné 
správy, tzn. 
 

  ústřední vládní instituce (první úrovně),  
 

  místní úřady a orgány sociálního zabezpečení (druhé úrovně)  

a sleduje jejich provádění; 

  vypracovává státní závěrečnou zprávu, rozvahu a ostatní účetní závěrky ústřední správy 
(ministerstva, regionálními orgány a nezávislé úřady /autority), které jsou předložené ministrem 
financí do parlamentu ke schválení. 

Státní rozpočet je obvykle připraveny na peněžní bázi, tj. ukazuje na výdaje a které mají být plněny 
v průběhu rozpočtového roku. Všechny veřejné finanční transakce vládního sektoru (příjmy a 
výdaje) jsou strukturovány a zařazeny do stejné kategorie, jak pro rozpočet (jeho plnění), tak i pro 
účetnictví.  

Tyto klasifikace, které odpovídají účtům podle účtové osnovy, jsou strukturovány způsobem, který 
zajistí komplexní prezentaci všech příjmů a všech výdajů státního rozpočtu za příslušný rok. 

Pokud jde o účetní systémy, Státní úřad všeobecné účtárny spravuje účetní systém vládního 
sektoru, který je známý jako generální plán vládního účetnictví977. Jde o systém, který si klade za 
cíl prezentovat978 transakce ústřední vlády a jednotným způsobem podat pravdivý obraz o její 
finanční a majetkové struktuře, zhodnotit její důvěryschopnost a získat spolehlivé údaje o 
zjednodušení a usnadnění všech forem kontrol. 

Plán vládního účetnictví je zaveden prezidentským dekretem č. 15/2011 jako vedení podvojného 
účetnictví podle upravené hotovostní979 báze účetnictví, která je jako systém založena na principu 
časového rozlišení příjmů a výdajů. Rozvaha, výkaz980 o finanční výkonnosti, prohlášení o změně 
čistého jmění občanů981 a přehled o peněžních tocích mají být nadále zpracovávány v souladu s 
pravidly pro vedení podvojného účetnictví a v souladu se zásadami upravené hotovostní (cash) 
bázi účetnictví. 

Centrální účetní systém ústřední státní správy, ve kterém jsou uvedeny všechny výdaje a příjmy, 
spravované Státním úřadem všeobecné účtárny, a inkasa a platby místních daňových úřadů 
(MDU), které se týkají daňové politiky. V rámci vnější kontroly, všechny veřejné výdaje místních 
orgánů a jiných právnických osob podle veřejného práva a jejich příjmy jsou předmětem kontroly 
Účetního dvora (externí auditor). 

                                                           
976 Též „otázky“. 

977 Též „účetnictví vlády“. 

978 Též „vysvětlit“. 

979 Též „peněžní“. 

980 Též „prohlášení“. 

981 Též „obyvatel“. 
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3. Koncepce vnitřní kontroly ve veřejném sektoru 

Zákon 3492/2006982 zavedl uspořádání983 kontrolního systému s cílem zaručit řádné finanční řízení 
plnění státního rozpočtu a agentur, které nejsou zahrnuty do státního rozpočtu.  

Zmíněný zákon definuje vnitřní kontrolní systém jako celkový systém manažerských a dalších 
kontrol, včetně kontrol organizační struktury, metodologie984, postupů a interního auditu, realizovaný 
administrací985 a činností agentur s cílem podpořit je účinným, efektivním a hospodárným způsobem 
při plnění jejich cílů. Tento zákon dále chrání majetek agentur a zdroje potvrzením úplnosti a 
správnosti účetních dokladů, jakož i poskytuje včasné a spolehlivé informace o zdravém finančním 
řízení. 

3.1. Manažerská odpovědnost / zodpovědnost 

Generální ředitelství finančního auditu bylo zřízené na ministerstvu financí na základě výše 
uvedeného zákona.  

Jeho posláním je zajistit řádné finanční řízení plnění986  státního rozpočtu a agentur, které 
nejsou zahrnuty do státního rozpočtu, jak je stanoveno ve společném rozhodnutí, vydaném 
ministrem financí a příslušným ministrem, jak je požadováno. Aby mohl naplňovat své poslání, 
generální ředitelství finančního auditu: 

  zaměstnává pracovníky s vyšší dosaženou kvalifikací; 
 

  využívá metod a modelů uplatňovaných mezinárodními auditorskými subjekty; 
 

  provádí audity: 
 

  řízení (výkonu správy) agenturních rozpočtů s cílem zjistit, zda byly částky, poskytnuté 
těmto agenturám, jsou používány pro účely, pro které byly schváleny, a že v případě, kdy 
je potřebné učinit nezbytná opatření při plnění výdajů v souvislosti se zajištěním výběru 
příjmů (výnosů) v zájmu dodržení finančních předpisů; 

 

  řídících a kontrolních systémů za účelem zajištění jejich přiměřenosti; 
 

  přijímá nebo doporučuje vhodná opatření pro zlepšení řídících a kontrolních systémů 
subjektů s cílem přispět k ochraně jejich finančních zájmů, zákonné a efektivní správě 
výdajů těchto subjektů a boji proti podvodům, úplatkářství a jakékoli jiné nedovolené 
činnosti; 

 

  ukládá sankce stanovené zákonem; 
 

  spolupracuje s příslušnými službami ostatních států, a zejména členských států Evropské 
unie v otázkách souvisejících se svými pravomocemi; 

 

  připravuje výroční kontrolní zprávu, která obsahuje závěry a vyhodnocení auditů – tato 
zpráva tvoří základ pro poskytování odpovídajících záruk pro ministra financí nebo k 
vyslovení výhrad ve vztahu k části nebo celému systému státního finančního řízení a 
kontroly. 

                                                           
982 Vládní věstník řada I, č. 210 z 05/10/06. 

983 Též „organizaci“. 

984 Též „metod“. 

985 Též „správou“. 

986 Též „provádění“. 
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Generální ředitelství finančního auditu spadá pod generální sekretariát finanční politiky 
Ministerstva financí. V čele sekretariátu stojí generální tajemník pro finanční politiku. Tato 
funkce je politickou funkcí. Generální tajemník pro finanční politiku vykonává supervizi987 nad 
generálním ředitelstvím finančního auditu a má následující kompetence988: 

  je zodpovědný za úspěšné provádění mise generálního ředitelství finančního auditu; 
 

  garantuje 989  integritu, účinnost, objektivitu a validitu 990  auditu, který provádí generální 
ředitelství finančního auditu, jakož i ochranu důvěrnosti informací získaných během 
auditu991; 
 

  vykonává dohled a řídí pracovníky zaměstnané v Generálním ředitelství finančního auditu; 
 

  přijímá nebo doporučuje vhodná opatření  
 

  na ochranu finančních zájmů,  
 

  k zajištění zákonného992 a účinného řízení výdajů,  
 

  pro boj proti podvodům, úplatkářství a jakékoli jiné nedovolené činnosti; 
 

  zpracovává a předkládá výroční kontrolní zprávu generálního ředitelství finančního auditu. 

Generální ředitelství finančního auditu disponuje Výborem supervize, který se skládá z 
generálního tajemníka pro finanční politiku, jako předsedy, vedoucího generálního ředitelství 
finančního auditu a vedoucích dalších ředitelství. Výbor supervize má tyto hlavní kompetence: 

  schvaluje jednací řád generálního ředitelství finančního auditu; 
 

  schvaluje roční plán auditů; 
 

  monitoruje993 průběhu auditů; 
 

  hodnotí auditorské činnosti994; 
 

  schvaluje výroční zprávu; 
 

  doporučuje přijímání dodatečných opatření v případech neplnění doporučení auditorů ze 
strany auditovaných subjektů; 

 

  předkládá doporučení ke zlepšení systému řízení a kontroly ministru financí nebo jiným 
příslušným ministrům; 

 

  monitoruje27a vyhodnocuje šetření995 (investigativu) v oblasti boje proti podvodům, jakož i 
doporučuje opatření, která činí tato šetření účinnější. 

                                                           
987 Též „dohled“: 

988 Též „pravomoci“ nebo „oprávnění“. 

989 Též „zaručuje“. 

990 Výraz „validita“ je v této souvislosti ekvivalentem výrazu „platnost“ nebo též „správnost provedení“. 

991 Výraz „důvěrnost informací získaných v průběhu auditu“ je ekvivalentem výrazu „mlčenlivost“. 

992 Též „legálního“. 

993 Též „sleduje“. 

994 Též „práce“. 

995 Též „investigativu“ či „investigaci“: 
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Generální ředitelství finančního auditu se skládá ze tří ředitelství, zřízených podle 
zákona996: 

  Ředitelství pro audit ministerstev, veřejnoprávních institucí997 a místních úřadů prvního a 
druhého stupně; 

 

  Ředitelství pro audit subjektů poskytujících služby zdravotní a sociální solidarity, 
veřejných společností (korporací) a právnických a ostatních osob; 

 

  Ředitelství pro technickou podporu a komunikaci. 

Generální ředitelství finančního auditu prostřednictvím těchto svých ředitelství dosahuje cíle 
své mise pro přípravu a provádění auditů tak, aby mohly být dosaženy podstatné závěry a 
odpovídající doporučení pro přijetí nápravných opatření za účelem zlepšení systémů řízení a 
kontroly a poskytnout přiměřenou jistotu pro finanční záležitosti státu. 

Funkci vedoucího generálního ředitelství finančního auditu je obsazována pracovníkem, 
který má vysokoškolské vzdělání a nejméně tři roky odborné praxe ve finančním sektoru 
Státního úřadu všeobecné účtárny. Pozice vedoucích výše uvedených tří ředitelství jsou 
obsazovány pracovníky, kteří mají vysokoškolské vzdělání a praxi ve finančním sektoru, a 
pozice vedoucích organizačních útvarů jsou obsazována pracovníky s vysokoškolským 
vzděláním, kteří pracují ve finančním, strojírenském a IT sektoru 998  státního úřadu 
všeobecné účtárny, kteří mají praxi ve finančním inženýrství a překladatelském oboru na 
úrovni universitního nebo technologického vzdělávání. 

Finanční audity jsou prováděny na základě příkazu vedoucího 999  generálního ředitelství 
finančního auditu a zahrnují pravidelné audity na základě ročního plánu, připraveného 
jednotlivými ředitelstvími generálního ředitelství finančního auditu, a schváleného Výborem 
pro supervizi1000. Dále jsou prováděny mimořádné audity v reakci na stížnosti, na žádost 
Evropské komise nebo základě příkazu příslušného státního zástupce. 

Finanční auditoři jsou zodpovědní za: 

  kontrolu přiměřenosti1001 řídících a kontrolních systémů orgánu; 
 

  kontrolu  
 

  zákonnosti1002 a správnosti1003 výdajů,  
 

  řádného řízení zdrojů1004 a správného inkasa příjmů subjekty, jakož i 
 

  řízení aktiv a odhalování zneužívání nebo korupce; 
 

  kontrol mezd zaměstnanců orgánů; 
 

                                                           
996 Zákon 3492/2006 o organizaci kontrolního systému (Vládní věstník řada I, č. 210 z 05/10/06). 

997 Též „subjektů“. 

998 Též „odvětví“. 

999 Též „generálního ředitele“. 

1000 Též „dohledu“. 

1001 Též „dostatečnosti“. 

1002 Též „legality“. 

1003 Též „regularity“ či „regulérnosti“. 

1004 Též „prostředků“. 
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  hodnocení programování výkonu a projektů jednotlivých orgánů; 
 

  ověřování, že orgány dodržují pravidla pro řízení a správu; 
 

  hodnocení výkonu1005 auditovaného subjektu 
 

  kontrola manipulace s veřejnými správními pracovníky a zálohami. 

V případě, že se finanční auditoři – při auditu nebo nad jeho rámec – se dozvědí o ohrožení 
finančních zájmů auditovaného subjektu nebo že zjistí jakékoliv postupy, kterými může 
docházet ke vzniku trestní odpovědnosti, musí informovat vedoucího generálního ředitelství 
finančního auditu o těchto dalších zjištěních. Pokud existují znaky toho, že došlo porušení 
daňové povinnosti, musí informovat příslušné daňové orgány, aby mohly být provedeny 
kontroly, které provedeny být mají. Pokud jsou identifikovány neoprávněně vyplacené 
částky, na které nebyly provedeny preventivní kontroly Účetním dvorem, vedoucí 
generálního ředitelství musí informovat o tom Účetní dvůr, což může vést ke zrušení 
certifikace výdajů nebo k opravě na základě žádosti odpovědné osoby.  

Poté, co byl proveden audit, finanční auditoři vypracují auditní zprávu a předloží ji 
příslušnému auditnímu ředitelství, které – poté, co zkontroluje úplnost zprávy – ji potvrdí a 
upozorní auditovaný subjekt, jakož i jednotlivce, proti kterým existuje důvodné podezření z 
neoprávněně vyplacených nebo neoprávněně použitých částek, nebo kteří za zjištěné 
nesprávnosti mohou nést disciplinární nebo trestní odpovědnosti.  

Auditované subjekty a výše uvedené osoby mají právo podat námitky proti auditní 
zprávě 1006 . Všechny předložené námitky jsou zkoumány a posuzovány Výborem pro 
námitky, který se skládá vedoucího generálního ředitelství finančního auditu, jako předsedy, 
dvou vedoucích ostatních ředitelství tohoto generálního ředitelství, tedy s výjimkou toho 
ředitelství, jehož zpráva byla sporná, a dále ze dvou odborníků z veřejného nebo 
soukromého sektoru. 

Výbor pro námitky rozhodne, zda uplatněné námitky přijmout nebo odmítnout. V případě, že 
námitky jsou odmítnuty a finanční opravy musí být uloženy, příkaz k úhradě za tímto účelem 
vydává a podepisuje vedoucí generálního ředitelství finanční kontrole. Pokud žádné námitky 
proti auditní zprávě nebyly podány, stanoví finanční opravy a vydá za tímto účelem příkaz 
k úhradě na úrovni auditorské hierarchie v závislosti na uložené částce (auditor / vedoucí 
oddělení / vedoucí ředitelství / vedoucí generálního ředitelství). Jestliže orgán s vydaným 
příkazem k úhradě, resp. Se závěry auditu nesouhlasí, je tento spor vyřešen Výborem pro 
námitky a odpovídající akt je podepsaný vedoucím generálního ředitelství finančního auditu. 
Inkasní příkazy se oznamují zúčastněným stranám v souladu s kodexem správního 
soudního řádu.    

Příslušné ředitelství pro audit informuje ředitelství podpory a komunikace o auditní zprávě, 
ke které nebyly uplatněny námitky, případně o rozhodnutí Výboru pro námitky a o vydaných 
inkasních příkazech, aby mohlo převzít monitorování1007 provádění a dodržování přijatých 
opatření ze strany auditovaných subjektů. Toto ředitelství se zabývá hodnocením 
implementace opatření, které byly přijaty orgány v souladu se zjištěními auditorů a upozorní 
Výbor pro supervizi 1008  na potřebu přijmout další opatření v případě nedodržení. Výše 

                                                           
1005 Též „výkonnosti“. 

1006 Též „zprávě z auditu“. 

1007 Též „sledování“. 

1008 Též „dohledu“. 
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zmíněnou výroční zprávu, vypracovanou ředitelstvím podpory a komunikace schvaluje Výbor 
pro supervizi42.  

3.2. Interní audit 

Zákon 3492/2006 definuje interní audit jako nezávislou auditorskou a poradenskou činnost v 
oblasti poskytování ujištění o přiměřenosti řídícího a kontrolního systému orgánu1009 s cílem 
zlepšit jeho fungování, jakož i plnění cílů orgánu pomocí systémové a strukturované 
metodologie, která je zaměřena především na zlepšení účinnosti procesů, které se pojí se 
zajišťováním předmětu činnosti orgánu, procesů řízení rizik a kontrolních procesů. 

Výše uvedený zákon zavedl povinnost zřídit útvary interního auditu na všech ministerstvech 
a ve všech regionech v zemi, stejně jako u subjektů pod dohledem ministerstva a 
v regionech s rozpočtem, který přesahuje 3 milióny eur. Zavést tyto útvary interního auditu 
bylo uloženo prezidentským nařízením ministrovi vnitra a příslušným ministrům pro oblast 
veřejné správy a decentralizace. Nařízení presidenta upravuje kompetence útvarů interního 
auditu k zajištění ochrany finančních zájmů těchto orgánů.  

K dnešnímu dni toto prezidentské nařízení, kterým jsou stanoveny kompetence útvarů 
interního auditu s ohledem na funkční nezávislost interních auditorů směrem k nejvyšší 
úrovni řízení, nebylo provedeno.   

Pokud jde o práci interního auditu, výše zmíněný zákon stanoví: 

  pravomoc útvaru interního auditu každého orgánu ukládat finanční opravy v případech, 
jestliže byly zjištěny jednotlivé nebo systémové nesprávnosti (nesrovnalosti) ve službám 
orgánu43 nebo ve službách poskytovaných pod dozorem tohoto orgánu, pokud tyto 
subjekty pod dohledem nemají zaveden útvar interního auditu; 

 

  základní vztahy (procesní / vývojový diagram) mezi generálním ředitelstvím finančního 
auditu a útvary jednotek1010 interního auditu ministerstev a regionů. 

Pokud jde o generální ředitelství finančního auditu, to konkrétně: 

  připravuje požadavky, které se týkají organizace, vnitřního fungování a kompetencí 
útvarů interního auditu, ke schválení ministrem financí a příslušným ministrem (tyto 
specifikace musí být v plné míře útvary interního auditu provedeny); 

 

  přijímá informace útvaru interního auditu o zjištěních auditu; 
 

  stanoví pokyny útvarům interního auditu, týkající se ukládání finančních oprav a 
monitoruje1011 jejich výkon1012; 

 

  poskytuje instrukce útvarům interního auditu, pokud jde o vyhodnocení nápravných 
opatření přijatých auditovanými subjekty a sleduje jejich přesné provádění; 

 

  hodnotí audity a poznatky útvarů interního auditu a zahrnuje je do své výroční kontrolní 
zprávy. 

 

 

                                                           
1009 Též „subjektu“. 

1010 Též „útvarů“. 

1011 Též „sleduje“. 

1012 Též „provedení“. 
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Další kompetence1013 jsou: 
 

  pravidelný audit záloh; 
 

  audit řízení financování činností veřejné správy a vyřizování veřejných záležitostí; 
 

  uskutečňování soudních správních šetření, která se týkají ztráty dokladů k úhradě 
veřejných výdajů; 

 

  šetření1014 nepředložení platebního příkazu předem. 

Tyto kompetence vykonávala finanční inspekce Ministerstva financí, která je převedla na 
generální ředitelství finančního auditu před tím, než budou s konečnou platností převedeny 
na útvary interního auditu, a to teprve poté, co budou uvedeny do provozuschopného stavu. 

Ostatní služby interního auditu 

  A. orgán inspector auditorů pro veřejnou správu (OIAVS) 

OIAVS byl zřízen na základě zákona č. 2477/1997 a modernizován zákonem 3074/2002. 
Posláním (misí) OIAVS je zajistit řádné a účinné fungování veřejné správy, identifikovat 
jevy nesprávného úředního postupu, netransparentních procesů, neúčinnosti a nekvalitní 
služby. Mezi hlavní kompetence OIAVS patří: 

  provádění inspekcí, auditů a šetření48; 
 

  provádění disciplinární stíhání a předávání podezřelých osob příslušnému státnímu 
zastupitelství za účelem přičtení odpovědnosti; 

 

  provádění auditů majetku zaměstnanců auditovaných subjektů; 
 

  provádění předběžných prověrek1015 nebo šetření na žádost státního zástupce; 
 

  shromažďování důkazů pro trestní nebo disciplinární stíhání. 

Působnost OIAVS k auditům zahrnuje veřejné služby, poskytované veřejnými orgány1016, 
právnickými osobami veřejného práva, místními orgány první a druhé úrovně 1017 , 
subjekty soukromého práva a veřejnými podniky. OIAVS je veden zvláštním tajemníkem 
orgánu inspektor-auditorů pro veřejnou správu. Tato pozice je politickou funkci.  

V OIAVS vyková činnost 80 inspektorů-auditorů a pracovníků sekretariátu ředitelství. 
Auditní úkoly a úkoly v oblasti šetření ukládá OIAVS zvláštními příkazy ministr, generální 
tajemník regionu, generální inspektor pro veřejnou správu, řecký veřejný ochránce práv 
nebo vedoucí nezávislého správního orgánu. 

 

 

                                                           
1013 Též „pravomoci“. 

1014 Též „investigativa“ či „investigace“. 

1015 Též „kontrol“. 

1016 Též „subjekty“. 

1017 Též „stupně“. 
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  B. generální inspektor pro veřejnou správu 

Úřad generálního inspektora pro veřejnou správu byl zřízen na základě zákona č. 
3074/2002. Jeho posláním je zajistit řádné a účinné fungování veřejné správy, 
monitorovat 1018  a hodnotit práci 1019  orgánu inspektor-auditorů pro veřejnou správu a 
všech jednotlivých orgánů a služeb veřejné správy, jakož i odhalit1020 případy korupce a 
nesprávného úředního postupu1021. Generální inspektor pro veřejnou správu: 

  provádí inspekci, audity a šetření48 z vlastní iniciativy nebo na základě zakázek1022 
OIAVS především u subjektů veřejných služeb, právnických osob veřejného práva, 
místních orgánů první a druhé úrovně 1023  samosprávy, státních a soukromých 
právnických osob a veřejných podniků; 

 

  monitoruje52 činnost a průběh auditů prováděných OIAVS a inspekčních a auditech 
subjektů1024 a hodnotí jejich práci1025; 

 

  provádí audity, opakované audity a šetření u subjektů veřejných služeb, právnických 
osob veřejného práva, místních orgánů první a druhé úrovně (stupně) místní 
samosprávy, právnických osob soukromého práva a veřejných podniků; 

 

  provádí audity ročních účetních závěrek všech inspekčních a auditních orgánů; 
 

  šetří stížnosti, které se týkají nesprávného úředního postupu; 
 

  předsedá koordinačnímu orgánu pro inspekci a audit. 

Pozice generálního inspektora pro veřejnou správu je přiřazena význačnému jedinci, 
široce přijímanému veřejností, kterému jsou nápomocni náměstkové generálního 
ředitelství finančního auditu a tří ředitelství, které jsou jeho součástí. Tuto pozici dále 
podporuje osm speciálních inspektorů a sekretariátů zmíněných ředitelství.  

3.3. Koordinace vnitřní kontroly ve veřejném sektoru 

Generální ředitelství finančního auditu státního úřadu všeobecné účtárny, spadajícího 
pod generální sekretariát finanční politiky Ministerstva financí, je zodpovědné především 
za koordinaci PIC (systému vnitřní kontroly). Také je zodpovědné za úroveň auditorské 
práce 1026 , včetně postupů interního auditu auditovaných subjektů a provádění jejich 
hodnocení.  

                                                           
1018 Též „sledovat“. 

1019 Též „činnosti“. 

1020 Též „zjistit“ či „detekovat“. 

1021 Též „pochybení“. 

1022 Též „příkazů“. 

1023 Též „stupně“. 

1024 Též „subjektu“. 

1025 Též „činnost“. 

1026 Též „činnosti“. 
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Závěry svých kontrol, posouzení výsledků těchto kontrol a zhodnocení práce60 vnitřních 
kontrolních týmů (spolu s příslušnými doporučeními) jsou obsaženy ve výroční zprávě 
generálního ředitelství.   

Tato zpráva tvoří základ pro poskytnutí odpovídajících ujištění ministra financí nebo 
vyslovení výhrad ve vztahu k části nebo k celému systému státního finančního řízení a 
kontroly. Výroční auditní zpráva za daný rok provází všeobecný státní rozpočet pro 
následující (druhý) rok. 

4. Finanční inspekce 

I.  Ve smyslu výše uvedeného zákona (zákon 3074/2002) je ředitelství úřadu generálního inspektora 
pro veřejnou správu, právnické osoby, veřejné podniky a organizace v působnosti Ministerstva 
financí přejmenován ředitelství inspektorátu řízení 1027  národních dotací, přičemž jeho hlavní 
působností bude právě provádění kontrol národních dotací.  

Ředitelství pro dohled nad interním auditem bylo založeno v rámci generálního ředitelství 
finančního auditu Ministerstva financí v roce 2008 a působí již od tohoto roku. Jeho úkolem je 
sledovat, vyhodnocovat, a pokud je to nutné, nově definovat funkci interního auditu a auditu 
hierarchických správních1028 systémů v jednotlivých útvarech ministerstva financí. Toto ředitelství 
provádí kontroly všech útvarů ministerstva financí. Protože tyto kontroly provádějí interní auditoři, 
kteří nejsou hierarchicky nebo jinak závislí na kontrolovaných službách a jednotlivcích. 
Nezávislost kontrol finančního inspektorátu1029 je zaručena.   

II. Pro šetření finanční a hospodářské trestné činnosti existuje speciální auditní služba Ministerstva 
financí (JFHTČ), která byla zřízena v roce 1995 podle zákona 2343/95. Jejím hlavním posláním 
je boj proti daňovým únikům, pašování, finanční a hospodářské trestné činnosti, podvodu, 
porušování pravidel a protiprávním činům v rámci působnosti Ministerstva financí, které jsou 
prováděny proti ekonomickým zájmům řeckého státu. Na základě prezidentského dekretu 
157/1997 byla činnost této jednotky1030 rozšířena i na hospodářské a finanční zločiny, prováděné 
proti ekonomickým zájmům Evropské unie. Na základě zákona 3296/2004 byla tato služba 
s mandátem pro trestné činy např. v oblasti padělání, veřejných zakázek, nezákonné burzovní 
činnosti atd. byla přejmenována na „zvláštní audit“ (ZA) a ustanovení týkající se této organizace 
byly zavedeny prezidentským dekretem 85/2005. Zákon 3824/2010 změnil název této služby 
„zvláštní audit“ nazpět na jednotku „finanční a hospodářské trestné činnosti“ (JFHTČ) za účelem 
udržovat současné pravomoci1031, poskytnout konkrétní zásahy v boji proti daňovým únikům a 
získávat nazpět majetek z trestné činnosti. 

V současné době poslání (mise) JFHTČ zahrnuje: 

  šetření, zjišťování1032 a potlačování, finanční a hospodářské zásahy1033; 
 

  provádění preventivních kontrol uplatňování daňových předpisů; 
 

                                                           
1027 Též „správy“. 

1028 Též „administrativních“. 

1029 Též „inspekce“. 

1030 Též „útvaru“. 

1031 Též „kompetence“. 

1032 Též „identifikace“. 

1033 Též „zásahy“. 
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  šetření, odhalování a potírání nelegálních transakcí prováděných s využitím elektronických 
prostředků; 

 

  prevence, sledování a potírání jiných nedovolených jednání (narkotika, zbraně, nebezpečné 
látky, starožitnosti); 

 

  monitorování pevniny a mořského prostoru za účelem boje proti daňovým únikům a pašování; 
 

  ochrana pobřeží a veřejného majetku před neoprávněnými zásahy. 

V čele JFHTČ je zvláštní tajemník, který je politickou funkcí. Zaměstnává 1 200 zaměstnanců, 
kteří jsou rozděleni do tří ředitelství ústřední služby, dále do dvou ředitelství pro zvláštní případy v 
Aténách a Soluni a do 13 krajských ředitelství po celé zemi. Mezi činnosti JFHTČ patří 
vykonávání každodenních auditů, šetření stížností, podaných občany, poskytování pomoci při 
auditech na žádost jiných ministerstev, provádění auditů na základě žádosti státního zástupce, 
auditů provádění plánů operací generálního sekretariátu pro informační systémy, a také cílené 
intervence67. 

5. Probíhající a budoucí reformy 

Jako součást řízení veřejných výdajů je plán vládního účetnictví realizován poprvé v letošním roce. 
Rozvaha, výkaz o finanční výkonnosti, prohlášení o změnách v čistém jmění občanů a výkaz 
peněžních toků jsou vypracovány v souladu s pravidly pro vedení podvojného účetnictví a v souladu 
se zásadami úpravy účetnictví na hotovostním základě (cash-basis accounting).  Tyto zásady byly 
uplatněny poprvé v rozpočtovém roce 2011. 

Pokud jde o obecné vládní účetnictví, bude v systému vedení podvojného účetnictví i nadále 
používána příprava rozvahy, závěrečná zpráva a účetní závěrka v každé oblasti v souladu s 
příslušným dekretem prezidenta republiky do té doby, dokud nebude vydán prezidentský dekret 
podle zákona 3871/10 (který má vymezit základní principy a obsah výše uvedeného systému 
účetnictví). 

Procesy 1034  systému vnitřní kontroly ve veřejném sektoru (PIC 1035 ) byly již popsány a jsou v 
počátečních fázích provozu. Kompetence tři ředitelství generálního ředitelství finančního auditu byly 
stanoveny prezidentským dekretem 24/2008 a od tohoto okamžiku se započalo s jejich personálním 
obsazením. Současně byl vypracováván zbývající legislativní rámec, kterým se řídí ředitelství pro 
hlavní operace a metodické nástroje auditu procesů, který je v současné době dokončován.  To 
dovoluje sestavit plán auditu pro aktuální rok.  

Pokud jde o vnitřní kontrolní systém státu, ministerstev a regionů, zavedení jeho postupů nebylo 
dosud zahájeno. Důvodem je, že příslušné dekrety prezidenta republiky, kterým se stanoví 
kompetence jednotek1036 interního auditu, nebyly dosud vydané. 

  

                                                           
1034 Též „postupy“. 

1035 PIC – Public Internal Control. 

1036 Též „útvarů“. 
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SLOVENSKO 
 

Systém vnitřní kontroly – PIC1037, 1038    

 22.Stručná historie systému vnitřní kontroly ve veřejném sektoru (PIC) 

Na základě socioekonomických změn uskutečňovaných od roku 1989 došlo i k podstatným 
změnám ve vnitrostátních právních předpisech, které upravují kontrolu veřejných výdajů. Ve 
veřejné správě směřuje důraz do dvou oblastí, a to do oblasti finančního řízení a do oblasti 
povinností, které vyplývají z obecně závazných právních předpisů, nebo závazků, které vyplývají z 
těchto předpisů. Zákon č. 10/ 1996 Sb., o kontrole ve veřejné správě (dále jen" zákon o kontrole ") 
se zaměřil především na kontrolu ve veřejné správě a na sledování dodržování tohoto zákona, 
včetně vyřizování stížností a petic.  

Nicméně, tato úprava není plně v souladu se všemi požadavky jednotného pojetí finanční 
kontrole ve veřejné správě.  Právní systém Slovenské republiky upravoval jednotný systém 
finanční kontroly, včetně oblasti koordinace vytváření interního auditu na úrovni ústředních 
orgánů, metodické řízení interního auditu, spolupráci a školení zaměstnanců vykonávajících 
finanční kontrolu a interní audit. 

Před rokem 2001 byl kontrolní systém zaměřován především na vykonávání ex post finanční 
kontroly, přičemž nebyl orientován na preventivní opatření, tzn., že nebyla jasně uvedena 
zodpovědnost za kontrolu ex ante. Z uvedených důvodů nový návrh zákona zavedl zásady 
finanční kontroly ex ante, průběžné finanční kontroly, finanční kontroly ex post, jakož i zcela nový 
prvek ve vnitřním kontrolním systému, a to interní audit na úrovni ústřední státní správy. 

S ohledem na to, že byl v souladu s veřejným zájmem kladen důraz na zvyšování hospodárnosti, 
efektivity a účinnosti veřejné správy, a s ohledem na nutnost pokračovat v přípravě Slovenska na 
vstup do Evropské unie, bylo nutné vytvořit právní1039 podmínky pro projektování systému finanční 
kontroly, které by mohly zajistit přiměřenou a účinnou kontrolu hospodaření s prostředky státního 
rozpočtu, se státním majetkem, a v neposlední řadě i budoucí struktury fondů EU a dalších 
mezinárodních fondů. Zejména z těchto důvodů měly být zavedeny mezinárodní standardy a 
evropská dobrá praxe. V roce 2000 vláda přijala politiku v oblasti vnitřní finanční kontroly (rezoluce 
852/2000), jako východisko pro tato opatření. 

Dne 7. 1. 2001 vstoupil v platnost zákon č. 502/2001 Sb. o finanční kontrole a interním auditu, který 
definuje systém finanční kontroly ve vládním prostředí, tj. systému PIFC. Jedním z důležitých cílů 
zákona je vymezení opatření ke zvýšení odpovědnosti vedoucích zaměstnanců za hospodaření s 
veřejnými prostředky a majetkem státu. Zároveň byl zaveden právní základ pro styk s kontrolními 
orgány Evropské komise, umožňující jimi prováděné kontroly na místě u fondů EU. 

Dne 2. dubna 2008 Národní rada schválila významnou novelu zákona č. 502/2001 Sb. o finanční 
kontrole a interním auditu a o změně některých dalších zákonů (dále jen "novela"). Novela 
vstoupila v platnost dne 1. června 2008. Novela upravuje kompetence Ministerstva financí (dále jen 
"MF") vykonávat v programovém období 2007 až 2013 – mimo jiné – funkce auditního orgánu a 
certifikačního orgánu operačních programů, spolufinancovaných z fondů EU. Novela také odkazuje 

                                                           
1037 Příspěvek Ministerstva financí Slovenské republiky ze dne 15. května 2011. 

1038 Public Internal Control. 

1039 Též „zákonné“. 
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na zřízení Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu, interní audit a vládní audit. Tato 
kompetence byla založena na postavení MF jako ústředního orgánu pro činnosti, uvedené v § 7 
odst. 1 zákona č. 575/ 2001 o organizaci činnosti vlády a o organizaci ústřední veřejné správy.   

Tyto činnosti zahrnují hodnocení kvality provádění finančních kontrol, interního auditu a vládního 
auditu. Zákon č. 575/2001 také zavádí možnost vytvořit "výbor pro audit" jako odborný konzultační 
orgán pro vrcholového manažera v čele ústředního orgánu. Byly také zavedeny nové definice 
(např. efektivnost, rizika, auditovaný subjekt, kontrolovaná osoba, auditorský orgán, ústřední 
auditorská autorita – auditní orgán státu a vedoucí auditního orgánu) a dříve užívaná terminologie 
byla aktualizovaná (např. veřejné fondy, kontrolovaný subjekt, finanční transakce, ostatní fondy ze 
zahraničí poskytnuté na základě mezinárodních smluv, kterými je Slovensko vázáno) na základě 
zkušeností. 

Další důležité změny jsou aktualizace a rozšíření zodpovědnosti vedoucích v čele orgánu veřejné 
správy v procesu řízení veřejných financí. Byl upraven proces 1040  finanční kontroly ex ante. 
Vzhledem k tomu, že kontrolovaná osoba navrhla opatření k odstranění nedostatků, zjištěných ex 
post finanční kontrolou, včetně odstranění příčin těchto nedostatků často jen formálně, byla 
rozšířena práva kontrolního orgánu požadovat přepracování opatření k odstranění nedostatků. 

Hlavní změnou, provedenou touto novelou, je zavedení nového institutu pro "vládní audit", který je 
zaměřen na ověření zákonnosti1041, hospodárnosti, efektivnosti a účinnosti nakládání s veřejnými 
prostředky a na ověření přiměřenosti a účinnosti řídících a kontrolních systémů ve veřejné správě, 
které spravují kapitoly státního rozpočtu s cílem posílit kompetence MF. Zavedení vládního auditu 
nemění systém sankcí v porovnání s ex post finančními kontrolami. 

Jsou specifikovány také ustanovení pro interní audit. Pravidla pro ukládání pokut kontrolovaným 
osobám v případě neplnění povinností, vyplývajících z novely byly upraveny, přičemž maximální 
výše pokuty byla zvýšena z 3 319,32 EUR až do 33 913,92 EUR. Lhůta pro uložení pokuty za 
nedodržení ustanovení zákona byla prodloužena ze tří na pět let od data porušení povinností ze 
strany kontrolované osoby. Novela také ovlivní některé specifické úkony, které byly revidované 
s ohledem na nový institut vládního auditu. V tomto krátkém přehledu není možné vyjmenovat 
všechny změny a jejich dopad na kontrolované osoby, auditované subjekty a auditované osoby, 
jakož i na kontrolní orgány / subjekty, interní auditory, vládní auditory a ostatní dotčené osoby. 

2. Vnitřní kontrolní prostředí ve veřejné správě 

Cílem PIC je vytvořit prostředí, které poskytuje přiměřené ujištění, že veřejné prostředky budou 
používány co nejúčinněji v zájmu dosažení stanovených cílů. Toto prostředí by mělo být také 
účinným nástrojem pro předcházení korupci a podvodům. Externí kontrolu a dohled nad PIC 
vykonává Národní rada a Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ).  

Vláda je odpovědna Národní radě za řízení, provádění a monitorování, resp. sledování svých politik 
a vyžaduje, aby systémy v orgánech veřejné správy pro rozpočtování fungovaly, účetní postupy byly 
dodržovány, opatření, přijímaná v rámci vnitřní kontroly a inspekční služby pro boj proti podvodům a 
korupci, byla plněna či dodržována. 

Systém PIC má také preventivní charakter. Jeho hlavním cílem je zajistit, aby systémy zamezily 
vzniku nesprávností, korupci a podvodům. Tato oblast je upravena rovněž v právním rámci zákona č. 
300/2005 Sb., o trestním zákoníku. Například v hlavě 4 – majetkové trestné činy, je podvod jsou 

                                                           
1040 Též „postup“. 

1041 Též „souladu s právními předpisy“. 
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definován v § 221, a v hlavě 8 - trestné činy proti pořádku ve veřejných případech, se ve třetí části 
hovoří o korupci. 

V případě podezření na neoprávněné použití peněžních prostředků, zjištěných v souladu se 
zákonem o finanční kontrole, finanční kontroloři, interní auditoři nebo vládní auditoři jsou povinni 
hlásit orgánům činným v trestním řízení svá zjištění o podezření z trestného činu, které odhalili při 
spravování a řízení veřejných finančních prostředků, majetku a vlastnických práv. 

V širším slova smyslu se pojmem "vnitřní kontrolní prostředí ve veřejné správě" rozumí prostředí 
upravující právní procesy1042 a tvorbu právních předpisů, týkajících se řešení zjištěných problémů v 
systému PIC.   I zákonodárství v oblasti PIC je logickým krokem k odstranění zjištěných nedostatků v 
současném národním systému PIC ve srovnání s mezinárodními standardy a osvědčenými postupy. 

K získání přehledu o nejdůležitějších právních aktech, týkajících se systému PIC, viz rámeček na 
konci tohoto příspěvku. 

3. Koncepce vnitřní kontroly ve veřejné správě  

3.1. Manažerská zodpovědnost / povinnosti 

Pojem "systém vnitřní finanční kontroly ve veřejné správě" je definován v zákoně o finanční 
kontrole jako systém zahrnující finanční řízení, interní audit, vládní audit a činnosti MF při plnění 
úkolů Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu, interní audit a vládní audit. 

Podle zákona o finanční kontrole představuje finančním řízení soubor postupů, uplatňovaných 
odpovědným orgánem veřejné moci v procesech transparentního plánování, rozpočtování, 
použití, účetnictví, vykazování a finanční kontroly veřejných prostředků v zájmu jejich 
hospodárného, efektivního a účelného využití. 

Vedoucí orgánu veřejné správy je podle § 8 zákona o finanční kontrole zodpovědný za zajištění: 

  vytvoření, udržování a rozvíjení finančního řízení; 
 

  odstranění či eliminace intervencí, jejichž cílem je ovlivnění zaměstnanců, kteří vykonávají 
finanční kontrolu; 

 

  vzájemné neslučitelnosti a oddělení  
 

  rozhodovacích pravomocí vedoucích zaměstnanců (od), 
 

  pravomoci zaměstnanců, odpovědných za provedení finanční transakce (od) 
 

  pravomocí zaměstnanců, odpovědných za vedení účetnictví (provádění účetních 
záznamů); 

 

  odpovídající kvalifikace a odborná způsobilost zaměstnanců uvedených výše pro výkon 
jejich činnosti; 

 

  ověření vybraných finančních transakcí podle potřeby orgánu veřejné moci, a to 
prostřednictvím ex post finanční kontroly; 

 

  přijetí opatření k opravám zjištěných nedostatků a odstraňování jejich základních příčin; 
 

  identifikace zaměstnanců, odpovědných za zjištěné nedostatky, a opatření přijatých v 
souvislosti s těmito zaměstnanci podle zvláštních právních předpisů; 

 

                                                           
1042 Též „postupy“. 
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  řízení rizik, aby se při realizaci plánů a plnění cílů orgánu veřejné správy zabránilo 
porušování zvláštních právních předpisů a mezinárodních smluv, na základě kterých je 
Slovensko zodpovědné za peněžní prostředky, přijaté ze zahraničí; 

 

  dohledu nad orgány veřejné správy s cílem získat informace o těchto orgánech, hodnocení 
úrovně jejich výkonnosti, aby podávání zpráv o nedostatcích, zjištěných v činnosti, 
vykonávané orgánem veřejné moci a jejich odstranění. 

Při provádění zákona č. 575/2001 Sb. o organizaci činnosti vlády a organizaci ústřední veřejné 
správy, je vedoucím orgánu veřejné správy politicky určený ministr. Ministr může zmocnit na 
základě organizačního řádu státního tajemníka nebo vedoucího úřadu / kanceláře k výkonu 
práv a povinností, uvedených výše. 

Při přípravě a provádění transakcí jsou manažeři na všech úrovních zodpovědní za činnosti 
prováděné, a to nejen z hlediska zajištění způsobilosti či kompetence, ale též z hlediska 
finančního řízení a kontroly. 

Návrhy finančních transakcí jsou ověřeny ex ante finanční kontrolou. Tuto ex ante finanční 

kontrolu lze rozdělit do dvou fází či etap. V první fázi se klade důraz na ověřování návrhu 

finanční operace před uzavřením závazku (snížení rizika nebezpečí ztráty) se zaměřením na 

ekonomiku, efektivnost, účinnost a účelnost, a to z hlediska souladu se schváleným rozpočtem, 

smlouvami, uzavřenými orgánem veřejné správy nebo jinými rozhodnutími o nakládání s 

veřejnými prostředky (vnitřní regulační akty, nařízení vlády), a zda je v souladu s obecně 

závaznými právními předpisy (rozpočtová pravidla, správa státního majetku, veřejné zakázky 

atd.). Druhá fáze se zabývá ověřením1043 před provedením výdaje. 

V souladu s ustanovením § 9 odst. 2 zákona o finanční kontrole provádí ex ante finanční 
kontroly manažer, pověřený vedoucím orgánu veřejné správy, a zaměstnanci zodpovědní za 
rozpočet, zadávání veřejných zakázek, správu majetku a další odborné činnosti, a to v závislosti 
na povaze finanční transakce. 

V případech, kdy finanční transakce nebyly ověřeny1044 ex ante finanční kontrolou a v případech 
prokázaného deficitu ex ante finanční kontroly, nemůže být finanční operace provedena, 
přičemž pokračovat v uskutečňování této operace se může, byly-li opraveny zjištěné 
nedostatky, pro které byla tato operace zastavena / přerušena. 

3.2. Interní audit 

Základní právní rámec pro regulaci interního auditu je zákon o finanční kontrole, který tuto 
funkci zavedl a který stanoví základní pravidla, cíle a způsoby provádění interního auditu. 
Obecná ustanovení zákona o finanční kontrole stanoví vedoucím v čele ústředních orgánů 
povinnost zavést funkci interního auditu, zajišťovanou vlastními zaměstnanci (dále jen "interní 
auditoři") nebo nezávislými vnitřními organizačními jednotkami (dále jen „útvar interního 
auditu“), s výjimkou případů, kdy by to nebylo hospodárné, efektivní a účinné s ohledem na 
počet zaměstnanců ústředního orgánu, rozpočet státního fondu nebo organizační strukturu. Tito 
interní auditoři nebo útvary interního auditu jsou odděleny od řídících struktur, a to z hlediska 
jejich funkce a organizace. Výjimky z povinnosti zřídit interní audit v ústředních orgánech s 
vlastními zaměstnanci poskytuje MF. 

                                                           
1043 Též „verifikací“. 

1044 Též „verifikovány“. 
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Útvary interního auditu nebo nezávislí interní auditoři veřejných orgánů (správců kapitoly 
státního rozpočtu) jsou začleněny v souladu s ustanoveními zákona o finanční kontrole, který 
tvoří právní základ pro definici interního auditu. 

Nezávislost a institucionální status (postavení) interního auditora / útvaru interního 
auditu 

Co se týče nezávislosti interního auditora, systém je zaveden tak, že vedoucí auditovaného 
subjektu podle § 28 odst. 4 zákona o finanční kontrole musí zajistit, aby interní auditoři 
prováděli interní audit na místě, bez rušivých událostí ze strany auditovaného subjektu či třetích 
osob, které by mohly mít nepříznivý vliv na plnění auditorského úkolu.  

Interním auditorům nebo útvarům interního auditu nesmějí být přiřazeny jakékoli povinnosti, 
které jdou nad rámec funkce interního auditu, anebo jsou v rozporu s funkčně a organizačně 
nezávislým plněním auditorských úkolů. 

Interní auditor / útvar interního auditu:  

  musí mít nezávislé postavení a podávat zprávy přímo vedoucímu ústředního orgánu;  
 

  je nezávislý na činnosti auditovaného subjektu, čímž se zajistí / přispěje k jejich objektivnímu 
hodnocení, které je nezbytné pro řádný výkon interního auditu a nestranné poradenství ve 
vztahu k auditované účetní jednotce, a  

 

  nesmí mít žádné vnitřní, vnější a osobní zájmy, a mělo by být vyloučeno jakéhokoli 
politického vměšování. 

Z těchto důvodů nesmí interní auditor provádět činnosti, které by byly později předmětem jeho 
auditu. 

Charta / statut Interního auditu 

Podle zákona o finanční kontrole vedoucí útvaru interního auditu nebo interní auditor musí 
připravit a předložit ke schválení vedoucímu ústředního orgánu chartu / statut interního auditu 
ústředního orgánu v souladu s etickým kodexem interního auditu. Charta / statut interního 
auditu bude definovat cíle, činnosti a postavení interního auditu v ústředních orgánech a jeho 
vztahy s ostatními útvary ústředního orgánu a s organizacemi v jeho působnosti. 

Průběžné vzdělávání / odborná příprava interních auditorů 

Školení je interním auditorům poskytováno zejména MF, které organizuje, zajišťuje a umožňuje 
systematickou odbornou přípravu interních auditorů. Speciální školení, poskytované jinými 
organizacemi, vyplývá z charakteru auditorských úkolů, vykonávaných interním auditem ve 
speciálním sektoru veřejné organizace. Každý útvar interního auditu připraví plán odborné 
přípravy, který pokryje všechny potřeby veřejné organizace nebo jejích auditorů na ročním 
základě. 

Specializované školení souvisí s prohlubováním dovedností v činnostech, které auditor 
vykonává. Provádí se prostřednictvím denního studia (na plný úvazek), distančního 1045 
vzdělávání, samostudia, elektronických komunikačních zařízení, specializovaných návštěv, 
účastí na konferencích, na seminářích, v kurzech a na dalších fórech1046. 

 

                                                           
1045 Též „dálkové studium“. 

1046 Rozuměj „veřejné místo, kde lze volně o něčem jednat, hlásat své soudy apod.“. 
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Zpráva auditora 

Člen auditorského týmu připraví dílčí zprávu o zjištěních při auditu operací (dále také "dílčí 
zpráva z auditu" nebo též „dílčí auditorská zpráva“). Dílčí auditorská zpráva se následně stane 
nedílnou součástí zprávy o zjištěních auditu operací (dále jen "auditorská zpráva"), a to 
v případě, že: 

  je naléhavě nutné, aby interní audit varoval před hrozící rizikem, jehož zapůsobení by mohlo 
mít nepříznivý dopad na činnost auditovaného subjektu;  
 

  existují poznatky, které vedou k důvodnému podezření na možné spáchání trestného činu, a  
 

  interní audit je proveden v několika auditovaných subjektech, ačkoliv se jedná o zjištění z 
auditu jedné té samé operace. 

Člen auditorského týmu musí předložit dílčí auditorskou zprávu / auditorskou zprávu vedoucímu 
auditovaného subjektu a současně vedoucímu příslušného ústředního orgánu. V případě 
podezření ze spáchání trestného činu, tato dílčí auditorská zpráva / auditorská zpráva musí být 
zaslána orgánů činných v trestním řízení, a pokud existuje podezření ze zneužití prostředků z 
fondů EU, musí být dílčí auditorská zpráva / auditorská zpráva zaslána také právnické osobě, 
prostřednictvím které jsou finanční prostředky EU přidělovány a současně i centrálnímu bodu 
AFCOS na Slovensku1047. 

Interní auditor předkládá svou zprávu z auditu vedoucímu auditovaného subjektu a vedoucímu 
příslušného ústředního orgánu, který je zodpovědný za to, že doporučení interního auditora 
jsou vzaty v úvahu při nápravě zjištěných nedostatků. Interní auditor musí ověřit, zda 
auditovaný subjekt vzal jeho doporučení v úvahu. V případě, že audit operace odhalí nějaká 
zjištění, které je třeba řešit příslušnými orgány podle zvláštních právních předpisů, je interní 
auditor povinen předložit tuto zprávu z auditu i těmto orgánům, aby byly schopné v souladu s 
příslušnými právními předpisy postupovat při plnění svých povinností v takovém případě. Tam, 
kde je to vhodné, musí vedoucí ústředního orgánu předložit zprávu z auditu i na MF. 

Nedostatky zjištěné při interním auditu jsou zdokumentovány v průběhu provádění auditu. 
Závěry auditu se použijí jako základ pro vypracování zprávy o zjištěních auditu operací (dále jen 
"návrh zprávy z auditu"). Vedoucí auditorského týmu je zodpovědný za přípravu návrhu zprávy 
z auditu, kterou předkládá ke schválení správci. Členové auditorského týmu předloží své 
dokumenty v návrhu auditorské zprávy vedoucímu auditorského týmu ve lhůtě, kterou jim 
stanovil.  

Je-li návrh zprávy z auditu připravený a schválený vedoucím interního auditu, doporučuje se 
předkládat tuto zprávu vedoucímu auditovaného subjektu, aby mohl vyjádřit svůj názor. 

Po zaslání názoru / stanoviska auditovaného subjektu vedoucí auditorského týmu odsouhlasí s 
vedoucím auditovaného subjektu datum projednání návrhu auditorské zprávy. V průběhu 
diskuse nad auditorskou zprávou jsou přítomni všichni členové auditorského týmu a odpovědní 
zaměstnanci auditovaného subjektu. Po projednání návrhu zprávy z auditu, je tato zpráva 
dokončena. Zprávu z auditu schválí správce (orgán veřejné správy). Na společném jednání 
musí vedoucí týmu auditorů informovat vedoucího orgánu veřejné správy o výsledcích interního 
auditu (hlavní zjištění a doporučení). 

 

 

                                                           
1047 Též „ústřední kontaktní místo pro boj proti podvodům na Slovensku“. 



Copyright © Centrum of Excellence for Good Governance  Stránka 282 

 

Typy interního auditu 

V závislosti na povaze interního auditu a na druhu činností, které mají být hodnoceny, může 
interní auditor uplatnit především postupy finančního auditu, auditu souladu / shody, auditu 
výkonnosti, auditu systémů a auditu informačních systémů, následného auditu a kombinaci 
jednotlivých auditů. 

Přiřazení povinností vyplývajících ze zákona o finanční kontrole 

Podle § 28 odst. 5 zákona o finanční kontrole nesmí být přiřazeny útvaru interního auditu nebo 
internímu auditorovi žádné povinnosti, které jdou nad rámec interních auditů, nebo jsou 
v rozporu s nezávislým plněním úkolů interního auditu. Z toho vyplývá, že útvar interního auditu 
nesmí provádět činnosti, včetně auditorské činnosti, definované především v části 2 zákona o 
finanční kontrole, která narušuje ustanovení § 28 odst. 5 zákona o finanční kontrole nebo je 
v rozporu s nezávislým hodnocením kontrolního systému organizace prostřednictvím interního 
auditora. 

3.2.1. Vztah mezi interním auditem a externím auditem 

Podle zákona národní rady č. 39/1993 Sb., o Nejvyšším auditorském úřadu1048 (NAÚ), ve 
znění pozdějších předpisů, NAÚ se přizpůsobí a aplikuje mezinárodní standardy kontroly 
pro účely zajištění nezbytné kvality kontrolních aktivit a kompetence. Kontrola NAÚ se 
vztahuje na vládu, ministerstva a jiné ústřední orgány a podřízené subjekty, jakož i na 
konečné příjemce veřejných prostředků. 

NAÚ je státní orgán1049, který je nezávislý ve svých kontrolních aktivitách, upravených 
vlastním zákonem. NAÚ vykonává audity hospodaření v následujících oblastech. 

  Rozpočtové prostředky schválené v souladu se zákonem národní rady nebo vlády. 
 

  Vlastnictví, vlastnická práva, finanční prostředky, závazky a pohledávky státu, veřejné 
služby, instituce, Fond národního majetku, obce a vyšší územní celky, právnické 
osoby s majetkovou účastí státu, právnické osoby s majetkovou účastí 
veřejnoprávních institucí, právnické osoby s majetkovou účastí fondu národního 
majetku, právnické osoby s majetkovou účastí obcí, právnických osob s majetkovou 
účastí vyšších územních celků a právnické osoby zřízené obcemi a vyššími územními 
celky. 

 

  Nemovitosti, majetková práva, fondy a pohledávky poskytnuté republice, právnické 
osoby nebo fyzické osoby v rámci rozvojových programů nebo z dalších podobných 
zahraničních důvodů. 

 

  Nemovitosti, majetková práva, prostředky, pohledávky a závazky, u nichž republika 
převzala záruku. 

 

  Nemovitosti, majetková práva, finanční prostředky, pohledávky a závazky právnických 
osob, vykonávajících činnost ve veřejném zájmu. 

NAÚ vykonává audity také následujících oblastech: 

  Způsoby vybírání a vymáhání daní, cel, placení příspěvků, poplatků a pokut, které 
jsou příjmem státního rozpočtu, jakož i rozpočtů obcí a vyšších územních celků. 

                                                           
1048 Anglicky „ the Supreme Audit Office“. 

1049 Též „autorita“.  
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  Prosazování a výkon práv a plnění povinností, které vyplývají z finančních a 
ekonomických vztahů, anebo z řízení fondů. Pro účely zákona o NAÚ jsou prostředky 
a ostatní fondy EU přijaté na financování projektů v souladu s mezinárodními 
smlouvami, považovány za prostředky státního rozpočtu. NAÚ jako nezávislá veřejná 
autorita / orgán vypracovává stanovisko k návrhu státního rozpočtu, které hodnotí 
návrh rozpočtu veřejné správy, a dále vypracovává stanovisko k návrhu státního 
závěrečného účtu. NAÚ předkládá stanovisko k návrhu státního rozpočtu národní 
radě. Na základě usnesení národní rady musí NAÚ vykonávat kontrolu v souladu 
s kompetencí tohoto úřadu a předkládá do konce března do národní rady zprávu o 
výsledcích kontrolní činnosti za předchozí kalendářní rok. Zpráva o výsledcích 
kontrolní činnosti je předkládána kdykoliv, pokud to požaduje národní rada. 

3.2.2. Úřad vlády (ÚV) 

Podle zákona o kontrole ÚV, jako ústřední orgán státní správy, vykonává kontrolu úkolů 
státní správy a jejího plnění. ÚV kontroluje hospodaření s veřejnými prostředky a přijímá 
opatření na základě přijatých oznámení a podání. 

ÚV také kontroluje odborné, organizační a technické požadavky na činnosti vlády a 
poradních orgánů vlády. 

3.2.3. Výbor pro audit 

MF, v rámci plnění úkolů centrální harmonizační jednotky, koordinuje zřizování a činnost 
výborů pro kontrolu a auditu (VA). MF vydá šablony pro chartu a postupy pro VA. 

Možnost zřízení VA je stanovena zákonem č. 165/2008 Sb., kterým byl novelizován 
zákon o finanční kontrole. VA je zřízen v souladu s § 3 zákona o finanční kontrole. 

V současnosti byl zřízen jeden VA jako nezávislý odborný poradní orgán Ministerstva 
financí. Ostatní ministerstva jsou ve fázi zvažování zřízení VAs. 

Charta VA definuje své úkoly, pravomoci, složení členů a jednací řád. Mezi hlavní úkoly 
výboru jsou: 

  nezávislé hodnocení úrovně výkonu finanční kontroly, interního auditu a vládního 
auditu a řízení rizik s ohledem na jejich vývoj; 

 

  sledování účinnosti a efektivity finanční kontroly, interního auditu a vládního auditu s 
ohledem na kvalitu jejich výkonu, a 

 

  poskytování poradenství a konzultace vedoucím ústředních orgánů a manažerům. 

3.3. Koordinace vnitřní kontroly ve veřejné správě 

MF koordinuje plánování finanční kontroly, interního auditu a vládního auditu a jiných 
kontrolních orgánů s NAÚ a ÚV, aby se zabránilo zdvojování (duplikaci) kontrol, a to na úkor 
širšího kontrolního pokrytí. Účelem koordinace je položit základy pro efektivní výkon vnitřních 
kontrol, zajistit sladění plánů interního auditu supervizora s dalšími účastníky koordinace a 
zajištění bezproblémového výkonu kontroly. Cílem koordinace je, aby se zabránilo duplicitě 
nebo překrývání kontrol u stejných kontrolovaných osob a optimalizovat využívání lidských 
zdrojů supervizora a dalších účastníků, pokud jde o postavení ministerstev a jiných ústředních 
orgánů veřejné správy. 

Koordinace se provádí pomocí: 

  koordinačních schůzek, které svolává koordinační orgán dohledu (supervizor);  
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  pracovní setkání, které pořádá podle potřeby čas od času koordinační orgán dohledu;  
 

  účastníků, a 
 

  vzájemně dohodnutých společných kontrol. 

MF také vydává metodické pokyny. V oblasti kontrolní činnosti MF zřídilo Pracovní skupinu pro 
spolupráci v koordinaci kontrolní činnosti (SKKČ). SKKČ byla zřízena dne 8. listopadu 2007 na 
zasedání řídícího výboru pro ochranu finančních zájmů EU. SKKČ je iniciativním, výkonným a 
poradním / doporučujícím orgánem řídícího výboru, zřízeného pro koordinaci kontrol a auditů 
všech partnerů sítě 1050 . Koordinace kontrolních činností partnerů sítě se týká přípravy 
kontrolních a auditorských plánů partnerů sítě, která pokrývá mezinárodní finanční prostředky 
na základě dokumentu "Principy koordinace sítě partnerských kontrol a auditů partnerů sítě, 
verze 2.0". Vedoucím subjektem této pracovní skupiny je sekce pro audit a kontrolu MF. 

4. Finanční inspekce 

Jiné služby či aktivity, než je finanční kontrola, interní audit a vládní audit, nejsou žádné 
prostřednictvím vládní nebo finanční kontrolní služby na Slovensku vyvíjeny. Tato kapitola obsahuje 
určitý typ "vládního auditu", který plní funkci inspekce, která byla zavedená v roce 2008 
pozměňovacím návrhem zákona o finanční kontrole. 

Finanční kontroly zajišťují hospodárnost, efektivnost a účelnost využívání finančních prostředků 
státního rozpočtu, dodržování příslušných právních předpisů při nakládání s veřejnými prostředky a 
včasné a spolehlivé informace osobám v čele orgánu veřejné správy o nakládání s veřejnými 
prostředky. Finanční kontroly musí být provedeny jako ex ante finanční kontroly1051, on going1052 
finanční kontroly a ex post finanční kontroly1053. 

Finanční kontroly ex ante zahrnují finanční operace v etapě plánování, rozpočtování, zadávání 
veřejných zakázek, uzavírání smluv nebo jiných aktů vlastnictví majetku. Ověřují návrh nebo 
plánované finanční výdaje ve dvou fázích. První fáze je zaměřena na ověření návrhu finančního 
rozhodnutí dříve, než nabude právní moci. Druhá fáze se zaměřuje na splnění podmínek pro 
provedení platby výdaje. 

Průběžná či mezitímní finanční kontrola se provádí ve fázi přípravy a provádění vybraných 
finančních operací. Tato kontrola ověřuje úplnost a průkaznost podkladů, které týkají kontrolovaných 
finančních transakcí.  

Vedoucí organizační jednotky, jejichž činnost se vztahuje k finanční transakci, a kteří jsou funkčně a 
organizačně nezávislí na organizační jednotce, zodpovědné za přípravu a provedení transakce a za 
výkon ex ante finanční kontroly, vybere na základě písemného pokynu vedoucího orgánu veřejné 
správy finanční transakce.  

Mezitímní finanční kontrolu provádí zaměstnanec organizační jednotky, který je jmenován správcem 
tohoto mechanismu. Organizační jednotka, která je zodpovědná za přípravu a provedení vybraných 
plánovaných finančních transakcí a za výkon ex ante kontroly, poskytne nezbytnou součinnost při 
výkonu mezitímní či průběžné finanční kontroly. 

                                                           
1050 "Sítí partnerů" se rozumí skupina či soustava spolupracujících subjektů, jejichž hlavním cílem je vzájemná spolupráce při 
plnění úkolů na ochranu finančních zájmů EU. 

1051 Též „předběžné“. 

1052 Též „průběžné“ či „interim“. 

1053 Též „následné“. 
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Ex post finanční kontrolu provádí orgán veřejné správy v rámci své působnosti jako poskytovatel 
finančních prostředků EU. Kontrolní orgány a kontrolované osoby musí dodržovat základní pravidla 
ex post finanční kontroly, definované v § § 13 až 25 zákona o finanční kontrole, pokud není uvedeno 
jinak. Základní ustanovení platí jak pro prozatímní finanční kontrolu, tak i pro ex post finanční 
kontrolu – tzn., že tyto kontrol musí být uskutečňovány jednotkou, která je funkčně a organizačně 
nezávislá na organizační jednotce, zodpovědné za přípravu a provádění transakce, jež má být 
kontrolována. 

Při provádění vládních auditů se podle tohoto zákona a podle zvláštních právních předpisů 
postupuje následovně. 

Ověřování a hodnocení: 

  dodržování zvláštních právních předpisů a závazků, vyplývajících z uzavřených smluv a z 
mezinárodních smluv, na jejichž základě obdrží finanční prostředky ze zahraničí a rozhodnutí, 
vydaných podle zvláštních právních předpisů a interních právních aktů finančního řízení a pro 
regulaci dalších činností kontrolovaných osob;  

 

  efektivity nákladů, účinnosti a účelnosti při výkonu správy veřejných prostředků a využívání 
lidských zdrojů ke splnění úkolů auditované osoby; 

 

  splnění požadavků (soulad) pro poskytování veřejných prostředků a požadavků pro jejich využití;  
 

  účinnosti a efektivnosti finančního řízení auditované osoby; 
 

  bezpečnosti a funkčnosti informačních systémů auditované osoby a přiměřenosti a úplnosti údajů 
v informačním systému auditované osoby s ohledem na povahu a rozsah jejích aktivit1054; 

 

  provedení opatření, která byla přijata k nápravě nedostatků, zjištěných vládní audity, a odstranění 
jejich příčin, jakož i plnění doporučení z dílčích zpráv z vládních auditů (dále jen "dílčí zprávy") a 
ze zpráv o vládním auditu; 

 

  dostupnost, přesnost a úplnost informací o finančních operacích a finančním řízení auditovaných 
osob;  

 

  další skutečnosti, které upravují zvláštní právní předpisy. 
 

  rozpoznaná možná rizika, která souvisejí s finančním řízením a dalšími činnostmi auditovaných 
osob.  

 

  doporučení ke zlepšování hospodaření auditovaných osob a minimalizaci rizik.  
 

  výkonu dalších činnosti, jak je stanoveno zvláštními právními předpisy. 

Vládní audit se provádí pomocí zvláštního útvaru MF, který spolupracuje s podnikatelskými subjekty 
pro výkon "externího" auditu v jiných orgánech veřejné správy. Tato struktura byla zavedena 
k pokrytí především všech působností a kompetencí auditorského orgánu pro programové období 
2007-13. 

5. Probíhající a budoucí reformy 

MF plánuje vyvinout novou verzi zákona o finanční kontrole, který má v úmyslu harmonizovat celou 
sadu postupů pro provádění ex-post finanční kontroly, interního auditu, vládního auditu a provádění 
kontroly podle zákona o kontrole, aby se zjednodušil kontrolní systém ve veřejné správě. Aby se tak 

                                                           
1054 Též „činností“. 
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stalo, je nutná politická shoda. V případě úspěchu se dosáhne sjednocení procesních postupů pro 
provádění jakéhokoliv typu kontroly a auditu. 

 

Příloha: Hlavní předpisy související PIC  

1.  Základní právní předpisy: 

  Zákon Národní rady SR č. 502/2001 Sb., o finanční kontrole a interním auditu a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;  

 

  Zákon č. 10/1996 Sb. o kontrole ve veřejné správě a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů;  

 

  zákon č. 523/2004 Sb., o rozpočtových pravidlech ve veřejné správě a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 10/1996 Sb. o kontrole ve Státní 
správě a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 440/2000 
Sb. o administraci finanční kontroly a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů; 

 

  Zákon č. 575/2001 Sb. o organizaci činnosti vlády a ústřední státní správy a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů; 
 

  Zákon č. 498/2010 o státním rozpočtu; 
 

  Zákon č. 431/2002 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; 
 

  Zákon č. 291/2002 Sb., o státní pokladně a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů; 
 

  Zákon č. 583/2004 Sb., o rozpočtových pravidlech v územní samosprávě a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;  

 

  Zákon č. 39/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu Slovenské republiky, ve znění pozdějších 
předpisů; 

 

  Vyhláška Ministerstva financí SR č. 21/2009 z. 21. ledna 2009, kterou se mění některá 
ustanovení zákona č. 502/2001, o finanční kontrole a interním auditu a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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2.  Národní normy PIC: 

  Manuál interního auditu; 
 

  Manuál k auditu souladu; 
 

  Manuál interního auditu IS; 
 

  Manuál auditu výkonu; 
 

  Manuál finančního auditu; 
 

  Manuál auditu systému; 
 

  Charta / Statut interního auditu; 
 

  Etický kodex interních auditorů; 
 

  Postupy pro vládní audit strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského 
fondu na programové období 2007-13, schválené usnesením vlády Slovenska č. 511/2008; 
 

  Metodické pokyny pro postupy vládního auditu strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a 
Evropského rybářského fondu v programovém období 2007-13; 
 

  Postupy pro vládní audit národních fondů na Slovensku. 
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SLOVINSKO  

Systém vnitřní kontroly – PIC1055, 1056    

 23.Stručná historie systému vnitřní kontroly ve veřejném sektoru (PIC) 

Vývoj systému vnitřní kontroly veřejných financí započal v roce 1993, kdy byl zřízen v Ministerstvu 
financí vnitřní organizační útvar (jednotka) s názvem inspektorát rozpočtu podle zákona o plnění 
(čerpání) rozpočtu. Ministerstvo financí tak získalo právní základ k výkonu kontroly finančních, 
materiálových a účetních operací, prováděných výdajovými jednotkami. Ministerstvo podává vládě 
informace o kontrolách, které provádí. Vláda pak informuje o tom národní shromáždění. Kontroly 
se vztahují výhradně na státní rozpočtové zdroje (prostředky). 

První systémový zákon o veřejných financích byl přijat v roce 1999. Tento akt představoval počátek 
zavedení interního auditu u výdajových jednotek, včetně ustanovení týkajících se finančních kontrol 
v podobě systému vnitřních kontrol a auditů. Interní audit zde byl uváděný jako "ex post účetní a 
finanční audit plnění, nákladové efektivnosti a výkonnosti". Výdajové jednotky, které používají 
státní rozpočtové prostředky, byly povinny zřídit finanční službu, pověřenou přípravou a plněním 
rozpočtu. Při plnění dalších úkolů, spojených s řízením 1057  těchto státních aktiv, za kterou 
zodpovídají výdajové jednotky, používají interní auditorské služby instrukce ministra financí, které 
regulují společný základ pro pracovní postupy finančních služeb a služeb interního auditu při 
provádění ex post účetních resp. finančních auditů a auditů účinnosti, nákladové efektivnosti a 
výkonnosti.   

Tento právní rámec zdůraznil zodpovědnost vedoucího výdajové jednotky za dodržení 
legitimity 1058 , účelného, efektivního, účinného a hospodárného využívání rozpočtových zdrojů. 
Tento princip zodpovědnosti také určuje rozdělení kompetencí mezi schvalující 1059  a účetní 
pracovníky. Proto je v zavedeném vnitřním kontrolním systému stanovena zodpovědnost účetního 
pracovníka zadržet platbu, pokud by to bylo v rozporu se zákonem. Současně byla ve vnitřním 
kontrolním systému stanovena role interního auditu a též postupy podávání zpráv o opatřeních ke 
zlepšení tohoto systému nově zřízenému Úřadu rozpočtového dohledu (ÚRD). Tento úřad byl 
pověřen Inspektorátem rozpočtu 1060  k přezkoumání využívání rozpočtových zdrojů, vedení 
účetnictví a provádění ex post finančních auditů a auditů výkonnosti, nákladové efektivnosti 
projektů, prováděných společně různými výdajovými jednotkami a vypracování pokynů pro 
provádění interních auditů u výdajových jednotek. 

S cílem uvést definice funkcí interního auditu a vnitřní kontroly do souladu s rozvojem mezinárodně 
uznávaných standardů a osvědčených postupů, vláda přijala v roce 2002 dokument s názvem 
"Politika zřízení a rozvíjení systému vnitřní kontroly veřejných financí v Slovinské republice. V 
souladu s touto politikou, která se stala „akčním plánem“, vláda zavedla komplexní právní rámec 
pro moderní systém vnitřní kontroly veřejných financí, který je bez významnějších změn stále 

                                                           
1055 Příspěvek Ministerstva financí ze dne 4. dubna 2011. 

1056 Public Internal Control. 

1057 Též „správou“. 

1058 Též „zákonnosti“. 

1059 Též „autorizující“. 

1060 Vnitřní organizační útvar Ministerstva financí. 
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v platnosti, a skládá ze zákona o veřejných financích (2002), pravidel, kterými se stanoví zásady 
pro koordinované fungování systému vnitřní kontroly veřejných financí (2002), pravidel o vydávání 
osvědčení1061 interní auditor a certifikovaný státní interní auditor (2002), pokynů pro provádění 
státního interního auditu (2003) a pokynů pro vnitřní kontrolu (2004). 

Právní rámec stanoví, že vedoucí výdajové jednotky stanoví přiměřenou a účinnou vnitřní kontrolu, 
která musí zahrnovat interní audit. Úřad rozpočtového dohledu (ÚRD) je zodpovědný subjekt za 
koordinaci a rozvoj systému vnitřní kontroly veřejných financí. Bylo zavedeno povinné1062 profesní 
označení pro ty, kteří plní auditorské úkoly ve vnitřním kontrolním systému veřejné správy: státní 
interní auditor nebo certifikovaný státní interní auditor.  

Vzdělávací program, jeho provádění a vydávání osvědčení o získaném titulu jsou v kompetenci 
Ministerstva financí. Zvláštní postavení státního interního auditora je stanoveno zákonem, který 
zaručuje jeho funkční nezávislost. Organizace a činnost interního auditu výdajových jednotek jsou 
přesně vymezeny v pokynech pro státní interní audit, které zahrnují Etický profesní kodex, 
standardy pro interní audit a doporučené postupy, jež jsou regulované s ohledem na konkrétní 
prostředí výdajových jednotek. 

Vláda – v zájmu urychlení zavedení vnitřní kontroly veřejných financí se zaměřením na "účelové 
rozpočty", řízení rizik a posílení interního auditu – přijala Strategii pro rozvoj vnitřní kontroly 
veřejných financí 2005-08. Nejdůležitějším výsledkem této strategie bylo zavedení registru rizik 
jako formy systematického řízení rizik, a dále ročního prohlášení vedoucího výdajové jednotky ke 
zhodnocení vnitřního kontrolního systému veřejných financí. Hlavním cílem těchto opatření bylo, 
aby si vedoucí výdajových jednotek neustále uvědomovali význam řízení rizik. 

Všechny výdajové jednotky mají v místě své dislokace registry rizik, které však nejsou vždy 
aktualizovány. 

  Všechny výdajové jednotky mají zajistit, aby se funkce interního auditu naplňovala v souladu se 
standardy; avšak služby interního auditu jsou v současné době relativně slabé co do počtu 
zaměstnanců.  

 

  Všechny výdajové jednotky dokončí prohlášení o hodnocení systému PIFC na základě 
sebehodnotícího dotazníku a zpráv, předložených službami interního auditu. 

 

  Všichni interní auditoři získali titul státního interního auditora a vzdělávací program pro získání 
titulu byl vypracován. 

 

  Úřad rozpočtového dohledu (ÚRD) zpracovává výroční zprávu o stavu vnitřní kontroly veřejných 
financí pro vládu a Dvůr auditorů.  

 

  Úřad rozpočtového dohledu (ÚRD) organizuje setkání a semináře pro interní auditory a 
poskytuje rychlou a trvalou podporu v oblasti vnitřní kontroly. 

Vývoj a prosazování PIFC je spojeno se zavedením a rozvíjením "cílově orientovaného 1063 
rozpočtu". 

Úřad rozpočtového dohledu (ÚRD) je subjekt, zodpovědný za rozvoj vnitřní kontroly veřejných 
financí. Každoročně podává vládě a Dvoru auditorů hlášení o stavu vnitřní kontroly, upozorňuje na 
nedostatky, a doporučuje zlepšení. Úřad rozpočtového dohledu (ÚRD) úzce spolupracuje 
s Dvorem auditorů, přičemž s ohledem na nezávislost obou těchto institucí také spolupracuje s 

                                                           
1061 Též „certifikátu“. 

1062 Též „závazné“. 

1063 Též „účelově orientované“ nebo „účelového“. 
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dalšími institucemi, které mají určitý vliv na kontrolní prostředí, jako je Komise pro prevenci 
korupce. 

Na návrh ministra financí nedávno vláda přijala novou strategii pro rozvoj vnitřního kontrolního 
systému veřejných financí, který byl vypracován podle Úřadu rozpočtového dohledu (ÚRD) na 
období 2011–15. Mezi nejvýznamnější cíle patří zajištění kvality interního auditu, zavedení služeb 
společného interního auditu v případech, že je to proveditelné a hospodárné, dále zajištění vývoje 
jednotné podpory IT pro potřeby služeb interního auditu, zlepšení postavení interních auditorů v 
rámci mzdového systému, školení vedoucích pracovníků na všech úrovních vnitřní kontroly 
veřejných financí a nahrazení prohlášení o hodnocení vnitřní kontroly veřejných financí s 
"prohlášením o věrohodnosti". 

2. Vnitřní kontrolní prostředí ve veřejném sektoru 

V roce 2009 se slovinská vláda oznámila svůj cíl změnit způsob, jakým je rozpočet vypracováván. 
V příštích letech hodlá postupně zavádět rozpočtu formulace v souladu s principem "cílově 
orientovaného rozpočtu". Rozpočet na rok 2011 byl zpracován jako rozpočet, zaměřený na rozvoj, 
jehož obsah se týká konkrétně politiky, rozvojových programů a podprogramů.  

Rozpočet programu se skládá z plánu / záměru na polovinu období a rozpočtu na dvouleté období. 
Tento dvouletý rozpočet zahrnuje "koš", ve kterém jsou všechny výdaje, plánované v souladu se 
stanovenými prioritami, uváděnými do provozu v podprogramech, které jsou přidělené podle 
programů a ukazatelů. Výdaje byly rovněž naplánovány v souladu s fiskálním / účetním pravidlem 
"střednědobého 1064  scénáře". Politiky, které jsou zařazeny "mimo koš", mají též určitou 
nominální1065 hodnotu podle fiskálního pravidla. 

V rámci půl semestrálního scénáře a základního rozdělení finančních zdrojů podle politik 
zodpovídají subjekty ve spolupráci s dalšími zúčastněnými subjekty za jednotlivé konkrétní politiky. 
V členění podle politik vymezují hlavní podprogramy v rámci navrhovaných programů. Subjekt, 
zodpovědný za politiku, je současně zodpovědný za koordinaci, zpracování a podávání výročních 
zpráv, vyhodnocení a přípravu pozměněných návrhů. Obrat směrem k vyhodnocování dosažení či 
naplnění stanovených cílů je spojen se zavedením manažerského principu řízení ve státní správě 
(reforma veřejného sektoru), což se příznivě odrazí na zavádění systému řízení rizik. 

Účetní funkce všech vnitrostátních rozpočtových výdajových jednotek je soustředěna na 
ministerstvu financí. Účetnictví je ještě v současné době založeno převážně na principu peněžních 
toků.  

Externí kontrola / audit je zajištěna prostřednictvím Dvora auditorů a Kontrolního výboru pro 
veřejné finance Národního shromáždění.  

U každého stanoviska k operaci / provozu, předloženého Dvorem auditorů, je nutné dodržet, aby 
se každý státní orgán, orgán místní komunity nebo veřejná výdajová jednotka, k tomuto stanovisku 
Dvora auditorů přiložil své vyjádření.  

Komise pro prevenci korupce je nezávislým státním orgánem, zřízeným zákonem v roce 2003. 
Rozhoduje o otázkách na zasedání, na kterém přijímá stanoviska k principům, postojům, jakož i 
další typy rozhodnutí. Výdajové jednotky jsou povinny jmenovat osoby zodpovědné za vypracování 
plánů integrity a za každoroční podávání zpráv / hlášení / výkazů Komisi. Odborníci1066 – úředníci, 
úředníci ve vedoucích pozicích (generální ředitelé, generální tajemníci ministerstev, vedoucí 

                                                           
1064 Též „půl semestrálního scénáře“ nebo též „scénáře na polovinu plánovacího období“. 

1065 Též „jmenovitou“, což znamená „hodnotu, uvedenou v penězích“. 

1066 Též „profesionální“ nebo též „profesionálové“. 
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přičleněných subjektů k ministerstvům, řídící pracovníci veřejných služeb, ředitelé správních celků, 
obecní ředitelé / radové nebo tajemníci, ředitelé a vedoucí pracovníci orgánů veřejného sektoru) a 
osoby, které jsou zodpovědné za zadávání veřejných zakázek, poskytují podrobné informace o 
svých aktivitách /činnostech Komisi. 

3. Koncepce vnitřního kontrolního systému ve veřejném sektoru 

3.1. Manažerská odpovědnost / zodpovědnost 

Vedoucí v čele výdajové jednotky je zodpovědný za zajištění toho, že v systému finančního 
řízení, vnitřní kontroly a interního auditu probíhají práce přiměřeně / odpovídajícím způsobem 
a dostatečně účinně, pokud je v rámci finančního řízení zahrnuto sestavování plánu rozpočtu 
a plnění finančních plánů, vedení účetnictví a podávání zpráv, aby bylo zaručeno / 
garantováno legitimní, nákladově efektivní a účelné využívání veřejných zdrojů a dosahování / 
plnění stanovených cílů. Vnitřní kontroly se skládají ze systému postupů a metod ke kontrole 
rizik, která by mohla mít vliv na legitimitu, nákladovou efektivnost a účinnost využívání 
veřejných zdrojů, a na dosažení stanovených cílů. 

Vedoucím, zodpovědným za provoz / operace a výdaje jednotky v čele s ministrem je sám 
ministr. Vedoucími ostatních výdajových jednotek jsou ředitelé, to znamená, že nejsou 
politicky jmenováni. Úkoly a povinnosti jednotlivců, tok informací a koordinované provozní 
operace / činnosti jsou vymezeny zákonem pro danou výdajovou jednotku, regulačními 
opatřeními, přijatými vládou pro vnitřní organizaci a klasifikaci pracovních míst, a jednacím 
řádem pro výdajové jednotky. Řídící funkce vnitřních organizačních jednotek nebo funkce, 
které jsou zapojeny do přípravy a podávání zpráv o plnění rozpočtu ve spolupráci s finanční 
službou. Tato finanční služba je pověřena úkolem koordinovat přípravu a podávání zpráv o 
plnění rozpočtu a dalšími úkoly, spojenými s řízením státních aktiv.   

Bez ohledu na delegování pravomocí vždy spočívá konečná zodpovědnost za operace / 
provoz výdajové jednotky, tzn. za naplnění / dosažení cílů a za udržování řádného fungování 
vnitřního kontrolního systému na vedoucím této výdajové jednotky. Vedoucí výdajové jednotky 
také podepisuje roční prohlášení o hodnocení vnitřní finanční kontroly, vypracované v souladu 
s předepsanou metodikou. V prohlášení, výdajová jednotka vyhodnocuje přiměřenost 
vnitřního kontrolního systému na místě. Přiměřenost tohoto systému se týká kontrolního 
prostředí, hodnocení rizik, vnitřních kontrolních mechanismů, toku informací a interního 
auditu. Ve stanovisku se uvedou nejdůležitější opatření ke zlepšování systému, které 
výdajová jednotka provedla v loňském roce a které má v úmyslu realizovat v roce příštím. 

Výdajové jednotky předkládají svou zprávu o plnění rozpočtu ministerstvu financí, které 
připravuje souhrnnou zprávu pro vládu a jejím prostřednictvím pro Národní shromáždění. 
Výroční zpráva o plnění rozpočtu je předmětem auditu Dvora auditorů. 

3.2. Interní audit 

Interní audit je podle právního rámce vnitřní finanční kontroly ve veřejném sektoru součástí 
vnitřní kontroly výdajů výdajové jednotky. Její operace / provozní činnosti jsou stanoveny 
zákonem o veřejných financích, sekundárními / prováděcími právními předpisy a pokyny 
státního interního auditu, které jsou založeny na mezinárodně uznávaných standardech 
interního auditu. Jako interní auditor výdajové jednotky může být zaměstnána osoba, která 
získala titul státního interního auditora. Úřad rozpočtového dohledu (ÚRD) zajišťuje provádění 
vzdělávacího programu pro státní interní auditory, přijaté ministrem financí. 

Zákon o veřejných financích výslovně stanoví požadavek zajistit funkční nezávislost a 
nestrannost interních auditorů. 
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Základ pro organizaci a fungování interního auditu, zaměřeného na utrácení výdajové 
jednotky je poskytován zákonem o vnitřní organizaci a klasifikaci pošt, který organizačně 
zařazuje interní audit přímo pod vedoucího výdajové jednotky, a vnitřním předpisem o 
organizaci a činnosti interního auditu, který zahrnuje pravomoci a zodpovědnosti interního 
auditu v souladu s pokyny pro státní interní audit na základě mezinárodních standardů. 

Vnitřní předpis kromě jiného zajišťuje přímé podávání zpráv vedoucímu výdajové jednotky, 
samostatnost při plánování a provádění (s ohledem na návrhy vedoucího výdajové jednotky), 
právo na volný přístup do prostor, k osobám a dokumentům, které se vztahují k provádění 
auditu, zpracování a předkládání zpráv Úřadu rozpočtového dohledu (ÚRD) a sledování 
plnění doporučení pro případ, že by nebyla dostatečně dodržena, možnost zapojení externího 
auditora, pokud je pro plnění auditorského úkolu potřeba zvláštních znalostí nebo dalších 
kapacit, omezení pro případ snahy o zapojení mimo oblast interního auditu, povinnosti 
spojené s profesním označením „státní interní auditor“, jakož i závazky interního auditora 
s pojené s dalším doplňkovým vzděláváním a odbornou přípravou. Úřad rozpočtového 
dohledu (ÚRD) provádí audity souladu / dodržování u výdajových jednotek v souladu s pokyny 
pro státní interní audit a vydává doporučení pro zlepšování zpráv, předkládaných vedoucímu 
výdajové jednotky. 

Podle pokynů pro státní interní audit předkládají auditorské týmy své zprávy přímo vedoucímu 
výdajové jednotky. Podle právního rámce pro vnitřní kontrolu veřejných financí je vedoucí 
výdajové jednotky zodpovědný za to, že vnitřní kontrolní systém funguje přiměřeně a účinně. 

Interní audit zahrnuje všechny typy auditu, zejména audit souladu a účinnosti, ale plní též 
poradenskou funkci. 

Podle předpisů a pokynů pro státní interní audit musí interní auditor neprodleně nahlásit 
vedoucímu výdajové jednotky a Úřadu rozpočtového dohledu (ÚRD) podezření z podvodu 
nebo jiného trestného činu. 

Interní audit není spojen s oblastí rozpočtové inspekce. Interní audit je nedílnou součástí 
vnitřního kontrolního systému každé výdajové jednotky, zatímco rozpočtová inspekce je forma 
vnitřní kontroly, vykonávaná Ministerstvem financí v oblasti dodržování zákonnosti / legitimity 
a účelu použití rozpočtových prostředků u výdajových jednotek. Interní auditoři mohou brát do 
úvahy informace, poskytnuté rozpočtovou inspekcí, které se týkají odhalených nesprávností, 
při plánování své auditorské práce. 

3.2.1. Spolupráce mezi externím a interním auditem 

Přiměřená, ačkoliv neformální, spolupráce byl navázána mezi Dvorem auditorů, 
interními auditory výdajových jednotek a Úřadem rozpočtového dohledu (ÚRD). Tato 
spolupráce má různé formy či účinky / efekty: 

  Činnost externích auditorů je důležitá pro vytváření pozitivního auditorského 
prostředí; 

 

  Interní auditor je prvním místem profesionálního kontaktu externích auditorů, tj. 
kontaktním bodem mezi nimi a výdajovou jednotkou; 
 

  při analýze rizik interní auditoři berou do úvahy zprávy, předložené externími 
auditory, což jim umožňuje soustředit se na významná rizika a používat své vlastní 
kapacity racionálněji; 

 

  externí a interní auditoři si vyměňují poznatky ze svých odborných oblastí na 
konferencích a seminářích;  
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  spolupráce mezi interním a externím auditorem pomáhá zmírnit zátěž výdajových 
jednotek. 

Úřad rozpočtového dozoru (ÚRD) a Dvůr auditorů si pravidelně (a též v případě 
potřeby) vyměňují informace a názory k otázkám, které souvisejí s rozvojem systému 
vnitřní kontroly veřejných financí. 

3.2.2. Výbory pro audit 

V právním rámci vnitřní kontroly veřejných financí se nezmiňuje o výborech pro audit. 
V konkrétním prostředí výdajových jednotek je roli výborů pro audit, zejména pokud jde 
o zajištění funkční nezávislosti, sehrává Úřad rozpočtového dohledu (ÚRD). V případě, 
že došlo k porušení předpisů o interním auditu, může interní auditor konzultovat přímo 
s Úřadem rozpočtového dozoru, který má právo v případě potřeby přijímat opatření. 

3.3. Koordinace vnitřní kontroly ve veřejném sektoru 

Úřad rozpočtového dozoru (ÚRD) je zodpovědný a příslušný pro harmonizaci a koordinaci 
finančního řízení, vnitřních kontrol a interního auditu. Tento úřad: 

  vypracuje: 
 

  návrhy na změny předpisů, regulujících vnitřní kontrolu veřejných financí; 
 

  návrhy směrnic pro zavedení a rozvíjení vnitřních kontrol a interního auditu;  
 

  návrhy, týkající se požadavků a pravidel, které se vztahují k nabývání odborných titulů 
státní interní auditor a certifikovaný státní interní auditor, a na pořádání školení a 
zpracování žádostí o udělení odborných titulů. 

 

  monitoruje provádění výše uvedených předpisů a pokynů, a to: 
 

  ověřuje soulad organizace a činností služeb interního auditu s pokyny pro státní interní 
audit; 

 

  analyzuje prohlášení vedoucích výdajových jednotek k hodnocení vnitřní finanční 
kontroly a výroční zprávy služeb interního auditu; 

 

  poskytuje poradenství, týkající se řízení rizik a interního auditu. 
  

  vypracovává výroční zprávu o vnitřní kontrole veřejných financí pro ministra financí, vládu 
a Dvůr auditorů. 

4. Rozpočtová inspekce 

Orgán, příslušný pro výkon inspekce a dohledu / supervize, je stanoven zákonem o veřejných 
financích. Podle tohoto platného zákona orgán, který je zodpovědný za inspekci, prověřuje 
provádění zákona o veřejných financích a předpisů, týkajících se transakcí s vnitrostátními 
rozpočtovými zdroji. Stranou v inspekčním řízení je přímý nebo nepřímý uživatel státních 
rozpočtových prostředků nebo státních rozpočtových prostředků využívaných obcemi. Předmětem 
inspekce může být jakýkoliv další příjemce prostředků. Stejně tak výše uvedené výdajové jednotky 
jsou povinny umožnit rozpočtovým inspektorům provádět inspekce a přezkoumání (dohled), 
předložit všechny požadované informace, dokumenty a zprávy týkající se inspekce, včetně 
umožnění přezkoumávat a zpracovávat tyto informace pomocí počítače. 
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Ve věcech, které spadají do působnosti rozpočtové inspekce, rozpočtoví inspektoři rovněž 
zpracovávají zprávy, opravné prostředky (odvolání), sdělení a další podání, která jim byla přidělena 
k řešení a o nichž musí informovat ty, jež předložili uvedené doklady, o opatřeních, která přijaly. 

V souladu s článkem 106 zákona o veřejných financích jsou vypracovávány dvě pololetní zprávy o 
provedených inspekcích a rozhodnutí rozpočtové inspekce, týkající se zjištění. Tyto zprávy se 
zasílají na ministerstvo financí. Ministerstvo financí předkládá zprávy vládě a Dvoru auditorů, 
přičemž vláda je postupuje do Národního shromáždění. 

5. Probíhající a budoucí reformy 

Úřad rozpočtového dozoru (ÚRD) vypracoval strategii v oblasti vnitřní kontroly veřejných financí, 
která byla přijata vládou. Tato strategie stanoví cíle a činnosti, které zahrnují dále uváděné oblasti. 

Licence / povolení k zavedení funkce interního auditu ve výdajových jednotkách – s ohledem na to, 
že nositelé profesního označení „státní interní auditor“, které je jednou z podmínek pro 
zaměstnávání jako interního auditora u výdajové jednotky, jsou i jedinci, kteří po získání tohoto 
profesního titulu neprovádí žádný interní audit, Úřad rozpočtového dozoru (ÚRD) hodlá zavést 
časově omezenou licenci / povolení k provádění interního auditu. Prodloužení této licence souvisí s 
probíhajícím dalším doplňkovým vzděláváním, které je požadováno v rámci standardů interního 
auditu a výkonu auditorských úkolů v určitém časovém období, a to v zájmu zajištění toho, aby 
osoby, zaměstnané jako interní auditoři měly odpovídající znalosti a zkušenosti a absolvovali 
průběžné vzdělávání. 

Společné služby interního auditu – zřizování společných služeb interního auditu, organizovaných 
na úrovni ministerstev, které budou vykonávat funkci interního auditu na ministerstvech. Tyto 
společné či centralizované služby interního auditu mohou nabízet své služby i pro zájemce z řad 
nepřímých výdajových jednotek v působnosti jednotlivých ministerstev, a představují tak zálohu a 
výrazné zlepšení současné situace v oblasti vnitřní kontroly veřejných financí. Zřízení společných 
služeb interního auditu představuje organizační řešení problému zajištění pokrytí většího počtu 
menších výdajových jednotek interním auditem a je z hlediska efektivního využívání rozpočtových 
zdrojů a omezeného počtu interních auditorů vhodnější než nezávislé poskytování interního auditu, 
zavedeného v každé výdajové jednotce. 

Jednotná podpora IT – Služby interního auditu výdajových jednotek mají právo očekávat 
odpovídající podporu IT z Úřadu rozpočtového dozoru (ÚRD), který je ústředním orgánem 
zodpovědným za harmonizaci a koordinaci vnitřní finanční kontroly ve veřejném sektoru (PIFC); 
sám Úřad rozpočtového dozoru (ÚSD) vyžaduje, aby byl zajištěn jednotný způsob provozu v rámci 
decentralizované vnitřní kontrolních a auditorských systémů. 

Význam řízení rizik ve vzdělávání vedoucích výdajových jednotek – Při přijímání nových 
pracovníků musí být posílena popularizace úspěchů v oblasti osvědčených postupů a 
informovanost o plánovaných změnách předpisů v jejich dalším vzdělávání a odborné přípravě, 
přičemž je třeba umožnit všem vedoucím výdajových jednotek, a dalším úředníkům, kteří jsou 
zapojeni do procesů vnitřní kontroly veřejných financí, aktualizovat a obnovit si své základní 
teoretické znalosti a stávající osvědčené postupy z jediného zdroje, tj. od orgánu, zodpovědného 
za harmonizaci a koordinaci vnitřní kontroly veřejných financí – Úřadu rozpočtového dozoru (ÚRD). 

Zavedení manažerské odpovědnosti – v souladu s osvědčenými postupy a zavedením 
zodpovědnosti vedoucích pracovníků za přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému a za 
rychlé a průběžné přizpůsobování tohoto systému měnícím se cílům a provoznímu se prostředí, 
má smysl nahradit prohlášení o hodnocení vnitřní kontroly veřejných financí (především výchovně 
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vzdělávací účel tohoto způsobu prezentace) s celosvětově uznávaným "prohlášením o 
věrohodnosti1067". 

Prohlášení o věrohodnosti předpokládá, že vedoucí nebo řídící orgán výdajové jednotky hodnotí 
alespoň jednou za rok přiměřenost vnitřní kontroly v celém rozsahu operací, včetně kontrolního 
prostředí, řízení rizik, kontrolních činností a informačních toků. Prohlášení o věrohodnosti klade 
důraz na zodpovědnost orgánu za provádění veškerých vhodných opatření k zajištění toho, aby byl 
cíl, který vedoucí nebo řídící orgán výdajové jednotky stanovil, tj. především, že provozní operace 
jsou prováděny v souladu se zákonem a dostatečně účinné, je zabráněno podvodům a korupci a 
zprávy jsou včasné a spolehlivé. 

  

                                                           
1067 Též „výrok ke spolehlivosti vnitřního kontrolního systému“. 
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ŠPANĚLSKO 
 

Systém vnitřní kontroly – PIC1068, 1069    

 24.Stručná historie systému vnitřní kontroly ve veřejném sektoru (PIC) 

Systém kontrol ve Španělsku bere jako výchozí bod řadu ústavních principů, mezi něž patří 
následující:  

  zásady zákonnosti a rozpočtové specifikace (v trojím, tj. kvalitativním, kvantitativním a časovém 
smyslu slova) a zásady rozpočtové jednoty a univerzálnosti;  

 

  hlavní zásady, jimiž se řídí oba aspekty / obě hlediska veřejných výdajů – jak spravedlivé 
rozdělování veřejných zdrojů, tak i plánování a provádění veřejných výdajů v souladu s kritérii 
hospodárnosti s efektivnosti; 

 

  zásada účinnosti / účelnosti veřejné správy. 

Vývoj právních předpisů o vnitřních kontrolách byl ovlivněn s cílem zvýšit kompatibilitu (slučitelnost) 
kontroly zákonnosti s kontrolou služeb a veřejných výdajů, a to způsobem, který splňuje kritéria 
výše citované účinnosti a hospodárnosti. 

Zákon č. 47/2003 ze dne 26. listopadu 2003 o souhrnném rozpočtu (ZSR) byl základním právním 
předpisem, který se týkal vnitřních kontrol ve státním a veřejném sektoru. Tímto zákonem byla od 
ledna 2005 zrušena i královská legislativní vyhláška (dekret) č. 1091/1988 ze dne 23. září 1988, a 
bylo schváleno konsolidované znění zákona o souhrnném rozpočtu (KZZSR). Pravidla, obsažená 
v ZSR, neobsahují žádné věcné změny pravidel obsažených v KZZSR, neboť změny se zaměřují 
na harmonizaci kontrol, které byly provedeny u subjektů, tvořících systém sociálního zabezpečení, 
s těmi kontrolami, které byly provedeny u zbytku subjektů státního, resp. veřejného sektoru. 

Naopak se upravují podrobně následné kontroly, jsou jiné než předběžné kontroly zákonnosti, 
které jsou seskupeny do dvou samostatných forem: stálé / permanentní finanční kontroly a veřejné 
auditování. Tyto vnitřní kontroly, v obou uvedených formách jsou svěřeny v souladu se zákonem o 
souhrnném rozpočtu (ZSR) Generálnímu kontrolnímu a auditorskému úřadu – GKAÚ1070, který má 
zodpovědnost za výkon své funkce a pravomoci, mimo jiné, v této oblasti. 

Je třeba také poznamenat, že zákon o souhrnném rozpočtu (ZSR) zdůrazňuje zásadu, že orgány / 
subjekty, které jsou zodpovědné za vnitřní kontroly, by měly být nezávislé na orgánech, jejichž 
ekonomické a finanční řízení je předmětem kontroly,  

Z důvodu přirozené povahy kontrol, které provádějí orgány v rámci státního, resp. veřejného 
sektoru, jejichž kontrole veřejné subjekty podléhají, musí být na základě zákona prokázána 
skutečná podpora nezávislosti těchto kontrolujících orgánů, která je nezbytná pro objektivitu a 
účinnost při těchto jejich prováděných kontrolách. 

Nový zákon o souhrnném rozpočtu (ZSR) stanoví pravidla k určitým všeobecným hlediskům, 
týkajícím se vnitřních kontrol: cíle kontrol, rozsah výkonu kontroly, zásady chování, tj. pravomoci a 

                                                           
1068 Příspěvek poslal Generální kontrolní a auditorský úřad (Ministerstvo hospodářství a financí) dne 22. března 2011. 

1069 Public Internal Control. 

1070 Španělsky „Intervención General de la Administración de Estado“. 
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povinností pracovníků provádějících kontroly, včetně povinnosti nezbytné spolupráce, právního 
poradenství a obecných zpráv z finanční stálé1071 kontroly a veřejného auditování.  

2. Prostředí pro vnitřní kontrolu ve veřejném sektoru / kontrolní prostředí 

Provozní rámec vnitřních kontrol je určen hlavními pravidly hospodářské a finanční činnosti 
veřejného sektoru. Je třeba zdůraznit následující pravidla. 

  Královský legislativní výnos 1072  č. 2/2007 ze dne 28. prosince 2007, kterým se schvaluje 
konsolidované znění obecného zákona o rozpočtové stabilitě. Tento výnos stanoví čtyři hlavní 
principy, které musí rozpočtová politika ve veřejném sektoru dodržovat v zájmu dosažení 
hospodářské stability a růstu v rámci hospodářské a měnové unie. Těmito principy jsou: princip 
rozpočtové stability, víceletý princip, princip transparentnosti a princip účinného přidělování1073 
a využívání veřejných zdrojů1074. 

 

  Ústavní zákon č. 2/1982 ze dne 12. května 1982 o Účetním dvoře1075 a zákon č. 7/1988 ze dne 
5. dubna 1988 o fungování Účetního dvora, kterým se provádějí ustanovení Ústavy. Tento 
zákon stanoví, že Účetní dvůr je nejvyšším orgánem, který je zodpovědný za audit účetnictví a 
finanční řízení státu a subjektů veřejného sektoru, a za tuto činnost odpovídá přímo 
parlamentu1076. Účetní dvůr vykonává svou funkci přezkoumáváním a ověřováním účtů státního 
a veřejného sektoru. Tyto účty musí být Účetnímu dvoru předloženy, který následně provede 
jejich audit. 
 

  Pravidla, kterými se řídí finanční vztahy státního sektoru a samosprávných komunit a místních 
orgánů, jsou upravena Ústavním zákonem č. 8/1980 ze dne 22. září 1980 o financování 
samosprávných1077  společenství (SSPO), v posledním platném znění ústavního zákona č. 3 / 
2009 ze dne 18. prosince 2009 a královského legislativního výnosu č. 2/2004 ze dne 5. března 
2004, který schvaluje konsolidované znění tohoto zákona o finančním hospodaření místních 
orgánů. 

 

  Zákon č. 47/2003 ze dne 26. listopadu 2003, o souhrnném rozpočtu (ZSR), který je upravuje 
rozpočtování, hospodaření, finanční účetnictví, audit a systém finančních kontrol státního a 
veřejného sektoru.  
 

Odpovídajícím způsobem vymezuje, které orgány (subjekty) provádějí kontroly finančního řízení a 
hospodaření státního a veřejného sektoru, a to tak, že rozlišuje dva kontrolní prvky – externí 
kontroly, které provádí Účetní dvůr, zodpovědný z této své činnosti Parlamentu, a vnitřní 
kontroly, prováděné Generálním kontrolním a auditorským úřadem (GKAÚ), zodpovědným Radě 
ministrů (vládě), které předkládá souhrnné zprávy o hospodářském a finančním řízení. GKAÚ má 
konečnou zodpovědnost za přijímání rozhodnutí, týkajících se jakékoliv zjištěné nesprávnosti v 
průběhu kontrol mezi GKAÚ a řídícími orgány státního a veřejného sektoru. 

Rovněž stanoví, že orgány, které jsou součástí státního a veřejného sektoru, musí uplatňovat 
účetní zásady, které stanoví Plán všeobecného účetnictví ve veřejném sektoru, schválený 

                                                           
1071 Též „průběžné“. 

1072 Též „dekret“ nebo též „dekret“, anebo „vyhláška“ či „usnesení“. 

1073 Též „efektivní alokace“. 

1074 Též „veřejných prostředků“. 

1075 Španělsky „Tribunal de Cuentas“. 

1076 Španělsky „Cortes Generales“. 

1077 Též „autonomních“. 
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ministrem hospodářství a financí, a to jak zaznamenávání všech typů transakcí, nákladů a 
výsledků jejich činnosti, tak i poskytování údajů a informací, které jsou ekonomicky / hospodářsky 
významné / důležité. Generální kontrolní a auditorský úřad (GKAÚ) má pravomoc přijmout 
prováděcí pravidla Plánu všeobecného účetnictví pro účely vypracování všech veřejných dílčích 
nebo zvláštních plánů. Na základě těchto účetních směrnic a zásad, obsažených v účetních 
předpisech je subjekty musí aplikovat principy při vedení veřejných účtů, které musí být s těmito 
směrnicemi a zásadami v souladu. 

Rámec vnitřní kontroly zahrnuje také pravidla pro subjekty státního a veřejného sektoru, která jsou 
obsažena jednak v Zákoně o souhrnném rozpočtu (ZSR), a jednak i v ročních rozpočtových 
zákonech. 

  Zákon č. 38/2003 ze dne 17. listopadu 2003 o obecných grantech, který upravuje v souladu se 
zásadami transparentnosti a efektivnosti přidělování a využívání veřejných prostředků / zdrojů, 
nástroje pro správu veřejných grantů / dotací a podpory, systém monitorování prostřednictvím 
provádění kontroly, jakož i hodnocení obou uvedených postupů tohoto přidělování a této 
správy, a dále užití těchto veřejných zdrojů jejich příjemci. 

 

  Společně s uvedeným zákonem další pravidla, jako je například zákon č. 30/2007 ze dne 30. 
října 2007 o veřejných zakázkách pro veřejný sektor, zákon č. 6/1997 ze dne 14. dubna 1997 o 
organizaci a fungování státní správy a zákon č. 33/2003 ze dne 3. listopadu 2003 o majetku 
veřejné správy; uvedené zákony stanoví požadavky, kterými se řídí systém vnitřních kontrol ve 
Španělsku. 

3. Koncepce systému vnitřní kontroly ve veřejném sektoru  

3.1. Manažerská odpovědnost / zodpovědnost 

Mezi odpovědností a vnitřními kontrolami existuje souvislost, i když se toto spojení nekryje 
s prvky, které definuje Mezinárodní organizace nejvyšších auditorských institucí (INTOSAI), 
protože proces vnitřní kontroly řízení informací je prováděn nezávislým orgánem – Generálním 
kontrolním a auditorským úřadem (GKAÚ). V procesu rozhodování na vysoké úrovni ve veřejné 
správě jsou přijímána politická rozhodnutí. Jednotlivé veřejné politiky stanoví vláda, která má 
konečnou zodpovědnost, tzn., že je také zodpovědná za jejich provádění. Z tohoto důvodu 
neexistuje oddělení zodpovědnosti za vývoj a za provádění politik. 

Ve španělské správě se rozlišují političtí představitelé (na jedné straně), kteří sestavují různé 
veřejné politiky, a manažeři (na druhé straně), kteří tyto politiky provádějí. V druhém případě jde 
o pozice, které pravidelně vykonávají veřejnou správu s vysokou úrovní odborných dovedností, 
včetně poskytování podpory a poradenství pro jednotlivé akce / činnosti a rozhodnutí vedoucích 
manažerů. Státní zaměstnanci jsou povinni pečlivě plnit přidělené úkoly a chránit obecný zájem 
na základě a v souladu s ústavou a dalšími právními předpisy, a jsou dále povinni vykonávat 
tyto úkoly, mimo jiné v souladu s těmito zásadami: objektivita1078, integrita1079, neutralita1080, 
právní odpovědnost, nezaujatost, důvěrnost, plné věnování se veřejné službě, 
transparentnost / průhlednost a účinnost. 

                                                           
1078 Též „soulad se skutečností“. 

1079 Též „celistvost“ nebo „neporušenost“, či „nedotknutelnost“. 

1080 Též „nestrannost“. 
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Na určování rozpočtových politik a rozpočtových cílů se podílejí různá řídící centra, která 
zodpovídají za vypracování víceletých rozpočtových programů. Tímto způsobem se zapojují do 
systému kontrol již od počáteční etapy rozpočtového procesu1081. 

Poté v průběhu následující etapy realizace těchto politik a v pozdější etapě podléhají tato řídící 
centra kontrole ze strany Generálního kontrolního a auditorského úřadu (GKAÚ) a externímu 
kontrolnímu orgánu´, tj. Účetnímu dvoru1082. To znamená, že subjekty státního a veřejného 
sektoru jsou odpovědní ze svých činností Účetnímu dvoru prostřednictvím Generálního 
kontrolního a auditorského úřadu, a to bez ohledu na jejich povahu.  

Kromě kontrol, vykonávaných uvedenými orgány, jsou důležité informace, poskytované z účtů či 
o účtech státních subjektů státního a veřejného sektoru, protože dokládají ekonomické, finanční 
a rozpočtové informace o činnostech prováděných těmito subjekty. Tyto informace jsou 
poskytovány vládním a řídícím orgánům, politickým orgánům, vnějším a vnitřním kontrolním 
orgánům a mezinárodním agenturám s cílem stanovit náklady na veřejné služby a usnadnit 
řízení a rozhodování. Ze všech výše uvedených důvodů a za účelem následné konsolidace 
těchto informací musí být účetnictví těchto subjektů vedeno v souladu s platnými účetními 
zásadami, za použití standardizované formy 1083 . Jakmile jsou generovány tyto informace 
vedoucími subjektů a orgánů, známými jako zpravodajští důstojníci1084 , předkládají je tyto 
zodpovědné autority za správu příjmů a provádění výdajů a za další opatření státní správy, své 
účty Generálnímu kontrolnímu a auditorskému úřadu (GKAÚ) k následné konsolidaci a podání 
zprávy1085 Účetnímu dvoru. 

Pokud jde konkrétně o otázku právní odpovědnosti, lze u manažerů veřejného sektoru dojít ke 
vzniku tří typů právní odpovědnosti při výkonu jejich činností: disciplinární, trestní a finanční. 
Na základě zákona o souhrnném rozpočtu (ZSR) ve spojení s pravidly, obsaženými v právních 
předpisech je Účetní dvůr právně odpovědný za účetnictví1086. 

Finanční odpovědnost se vztahuje na povinnost nahradit státní pokladně způsobenou škodu, 
zatímco účetní odpovědnost se vztahuje na právní odpovědnost, vyplývající z účetnictví, která 
musí být splněna těmi, kteří spravují veřejné prostředky1087. 

Proto, španělské pravidla stanoví, že orgán či úřad (neboli autorita) nebo další pracovník 
subjektu státního a veřejného sektoru, který úmyslně nebo z hrubé nedbalosti přijme rozhodnutí 
nebo provede úkony v rozporu s ustanoveními tohoto zákona, je povinen nahradit státní / 
veřejné pokladně nebo tam, kde je to vhodné, tzn. příslušnému subjektu vzniklou škodu, a to 
bez ohledu na jakoukoli trestní nebo disciplinární právní odpovědnost, která – vedle 
odpovědnosti za tuto škodu – může vzniknout. Tedy právní předpisy stanoví následující trestné 
činy: 

 

 
 

                                                           
1081 Též „od počáteční fáze procesu rozpočtování“. 

1082 Též „Dvůr auditorů“. 

1083 Též „standardizovaného formuláře“. 

1084 Španělsky „cuentadantes“. 

1085 Též „výkazu“ nebo též „hlášení“ či „vykazování / vykázání“. 

1086 Též „má právní účetní odpovědnost“. 

1087 Tzn. „zpravodajští důstojníci, španělsky „cuentadantes“, tj. vedoucí subjektů a orgánů státního a veřejného sektoru. 
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  dosažení deficitu1088 nebo spáchání zpronevěry při správě veřejných prostředků; 
 

  řízení zdrojů na základě jiných zájmů, než těch, které jsou v souladu se zájmy státní 
pokladny, tj. těch zájmů, které nejsou v souladu s ustanoveními, jimiž se řídí hodnocení 
nakládání s těmito zdroji nebo sběr / výběr příjmů státní pokladny;  

 

  vynakládání výdajů, vypořádání závazků a objednávání plateb bez dostatečného kreditu / 
úvěru za účelem jejich provádění, nebo porušení ustanovení tohoto zákona nebo platných 
rozpočtových předpisů; 

 

  vytváření / generování vymahatelných plateb; 
 

  nelze-li doložit platby finančních prostředků, určených pro peněžní zálohy, platby, týkající se 
grantů, musí být odůvodněné / doložené; nebo  

 

  každý jiný akt nebo rozhodnutí v rozporu s tímto zákonem. 

Konečně je třeba upozornit na charakteristické vlastnosti / rysy vnitřních kontrol ve španělském 
veřejném sektoru a cíle kontrol, prováděných Generálním kontrolním a auditorským úřadem 
(GKAÚ), které jsou stanoveny v Zákoně o souhrnném rozpočtu (ZSR). Měly by být zdůrazněny 
následující charakteristické vlastnosti / rysy vnitřních kontrol:  

  jsou prováděny zcela nezávisle na orgánech a subjektech, které jsou předmětem kontroly; 
 

  jsou prováděny prostřednictvím předběžné kontroly zákonnosti a finanční kontroly; 
 

  jsou prováděny decentralizovaným způsobem v souladu s pravomocemi orgánu / subjektu, 
který je předmětem kontroly; 

 

  přijímají jako souhrnný referenční rámec i právní hlediska či dodržování platných právních 
předpisů, jakož i další základní zásady, které se týkají činností veřejného sektoru, jako jsou 
hospodárnost, efektivnost, účinnost a účelnost. 

Pokud jde cíle, je třeba zdůraznit následující. 

  Kontrola dodržování pravidel, vztahujících se / použitelných na řízení (správu), podléhající 
této kontrole. Soulad s právními předpisy, resp. dodržování těchto předpisů je tradičním 
zaměřením kontrol, a to na základě skutečnosti, že všechny správní činnosti (výkon správy) 
podléhají právnímu systému. Cíle regulace jsou stanoveny v Zákoně o souhrnném rozpočtu 
(ZSR), a jejich dosahování je stanoveno ve třech formách kontrol: předběžná kontrola 

zákonnosti, finanční permanentní / trvalá kontrola a veřejný audit. 
 

  Zajištění odpovídajícího záznamu, zúčtování provedených transakcí, přesné a pravidelné 
pořizování záznamů v účetnictví a výkaznictví, které – v souladu s platnými předpisy – musí 
být vypracováno každým kontrolním orgánem nebo subjektem. Tím se usiluje o zajištění 
spolehlivosti účetních dokumentů, týkajících se hospodářské a finanční správy, která je 
organizována. Zákon o souhrnném rozpočtu (ZSR) vyžaduje, aby subjekty státního a 
veřejného sektoru zaznamenávaly své transakce na účtech 1089  a předkládali své účty 
Účetnímu Dvoru1090 přes Generální kontrolní a auditorský úřad (GKAÚ). 

 

                                                           
1088 Též „schodku“. 

1089 Též „ve svém účetnictví“. 

1090 Též „Dvůr auditorů“. 
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  Zhodnocení / posuzování, zda jsou činnosti a postupy, které podléhají kontrole, prováděny v 
souladu se zásadou řádného finančního řízení, a to především ty, které jsou stanoveny ve 
všeobecném zákoně o rozpočtové stabilitě. To znamená, že činnost musí být v souladu se 
zásadami hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti / účinnosti; ověření 1091 , které probíhá 
prostřednictvím provozního auditu. 

 

  Ověření shody s cíli center řízení výdajů z obecného státního rozpočtu. To se vztahuje na 
dosažení cílů, stanovených pro centra řízení v obecném státním rozpočtu v souladu s 
ustanoveními zákona o souhrnném rozpočtu (ZSR). 

3.2. Interní audit 

Následné finanční kontroly jsou definovány v zákoně o souhrnném rozpočtu (ZSR) ve své dvojí 
podobě, a to jednak jako finanční permanentní / stálá kontrola a jednak jako veřejný audit. Tyto 
dvě formy tvoří vnitřní kontrolní systém spolu s finanční kontrolou veřejných dotací a podpor. 

Nicméně je ve španělském systému přikládán velký význam formuláři ex ante kontroly s 
názvem předběžná kontrola zákonnosti. 

Předběžná kontrola zákonnosti zahrnuje kontroly / legality ještě před schválením aktů 
(operací) státního / veřejného sektoru, vedoucích k uznání práv, ke vzniku výdajů a příjmů, tj. 
plateb, které z nich vyplývají, k provádění investic nebo k všeobecnému používání veřejných 
prostředků, aby se zajistilo, že jejich správa probíhá v každém případě v souladu s platnými 
předpisy. 

Výkon předběžné kontroly zákonnosti zahrnuje: 

  předběžná kontrola aktů, které uznávají hospodářská / ekonomická práva, ověřuje 
schvalování výdajů, ověřování vstupů do výdajových závazků nebo do odsouhlasení pohybu 
peněžních prostředků a cenných papírů;  

 

  kontrola uznání závazků a ověření investic;  
 

  formální kontrola autorizace / povolení plateb;  
 

  materiální kontrola plateb. 

Finanční permanentní / trvalá kontrola zahrnuje následující opatření: 

  ověření souladu s pravidly a postupy, platnými pro ověření hledisek hospodaření, které 
předběžná kontrola zákonnosti nezahrnuje; 

 

  monitorování provedení či plnění a ověření souladu s cíli výdajových programů a kontrola 
rozvahy / výsledovky a zpracování zprávy řídících center o správě a plnění rozpočtu; 

 

  podávání návrhů na rozdělení příjmů, uvedených v zákoně o souhrnném rozpočtu (ZSR); 
 

  kontrola plánování hotovosti a řízení hotovostní pozice; 
 

  zbývající opatření, které stanoví tento zákon a ostatní rozpočtová pravidla a pravidla, kterými 
se řídí hospodaření státního a veřejného sektoru, zahrnuté do působnosti delegované 
kontroly. 

Analýza činností a postupů se provede s cílem  

  poskytovat hodnocení finančního a ekonomického zdůvodnění operací, 
 

                                                           
1091 Též „verifikace“. 
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  dodržovat zásadu řádného řízení během jejich provádění, 
 

  identifikovat případné nedostatky a  
 

  navrhnout doporučení v zájmu sjednání nápravy v ověřovaném subjektu. 

Opatření na základě finanční permanentní / trvalé kontroly, která mají být provedena v každém 
rozpočtovém roce a jejich konkrétní rozsah určí kontrolovanému subjektu roční plán finanční 
permanentní / trvalé kontroly, vypracovaný Generálním kontrolním a auditorským úřadem 
(GKAÚ), který může být měněn, pokud to okolnosti odůvodňují / vyžadují. 

Výše uvedená opatření jsou popsána ve zprávách, které jsou předkládány subjektu / orgánu, 
přímo řídícímu činnosti, které podléhají těmto kontrolám. 

Souhrnná zpráva o výsledcích realizace opatření finanční permanentní / trvalé kontroly, 
přijatých v průběhu roku je každoročně sestavována Generálním kontrolorem útvaru na každém 
ministerstvu, který ji zasílá ministrovi hospodářství a financí a státnímu tajemníkovi pro finance 
a rozpočty. 

Veřejný audit či audit ve veřejném sektoru spočívá v následném systematickém prověřování 
ekonomických a finančních činností státního a veřejného sektoru, a to použitím postupů 
selektivního / výběrového přezkumu, které jsou obsaženy v auditorských pravidlech a 
směrnicích, vydaných Generálním kontrolním a auditorským úřadem (GKAÚ). Auditorské 
pravidla v oblasti veřejného sektoru se řídí zákonem o souhrnném rozpočtu, oběžníky, pokyny a 
auditorskými pravidly pro veřejný sektor. 

Generální kontrolní a auditorský úřad (GKAÚ) připravuje roční auditorský plán / roční plán 
auditu, který zahrnuje opatření / úkoly, které mají být provedeny v průběhu příslušného 
rozpočtového roku. Podobně roční auditorský plán obsahuje opatření / úkoly, týkající se veřejné 
podpory a grantů. 

Veřejný audit se provádí na základě ustanovení, uvedených v ročním plánu auditu, a u ve všech 
orgánů a subjektů, které jsou součástí státního a veřejného sektoru. Předmětem auditu je 
nakládání a užití všech finančních prostředků, uvedených v zákoně o souhrnném rozpočtu 
(ZSR), aniž jsou dotčena opatření týkající se výkonu předběžné kontroly legality a finanční 
pedantní kontroly, a opatření, na něž se vztahuje výkon soukromého auditu podle zákona č. 
19/1988 ze dne 12. července 1988 o výkonu auditu účtů, který zahrnuje státní obchodní 
společnosti podle obchodního práva. 

Generální kontrolní a auditorský úřad (GKAÚ) se může rozhodnout provádět audity, které 
kombinují auditorské cíle, týkající se účetnictví s regulérností a dodržování / souladu provozu a 
operací s právními předpisy. 

Pro provádění kontrol, které vyplývají z tohoto plánu, může Generální kontrolní a auditorský 
úřad požádat o spolupráci soukromé auditorské firmy, které však musí v takovém případě 
postupovat v souladu s pravidly a pokyny, stanovenými tímto úřadem (GKAÚ). 

Opatření na základě výsledků každého veřejného auditu jsou zaznamenány v písemných 
zprávách a sestaveny v souladu s pravidly, schválenými Generálním kontrolním a auditorským 
úřadem (GKAÚ), který musí určovat obsah, adresáty a postup pro přípravu těchto zpráv. Zpráva 
z veřejného auditu je zaslána přímo vedoucímu manažerovi příslušného orgánu / subjektu. 

Generální kontrolní a auditorský úřad (GKAÚ) předkládá Radě ministrů / vládě, prostřednictvím 
ministra hospodářství a financí, souhrnnou zprávu, která obsahuje nejdůležitější / 
nejvýznamnější výsledky auditů a finančních permanentních kontrol, provedených na základě 
plánu. 
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Také je třeba zdůraznit důležitost zpráv o výkonu / výkonnosti. Generální kontrolní a auditorský 
úřad (GKAÚ) může vypracovat takové zprávy spolu s doporučeními a návrhy opatření pro řídící 
orgány, obsaženými ve výročních zprávách o finanční permanentní kontrole a ve zprávách z 
veřejných auditů. Přitom musí být splněny některé z následujících okolností: 

  tam kde byly zjištěny nedostatky, přičemž vedoucím a jim podřízeným manažerům, kteří 
jsou předmětem kontroly, se nepodařilo uvést nezbytná opatření k vyřešení těchto 
nedostatků se naplánuje / určí lhůta ke splnění těchto opatření;  

 

  tam, kde vedoucí kontrolovaného orgánu / subjektu vyjádřil nesouhlas se závěry a 
doporučeními, a tyto sporné body Generální kontrolní a auditorský úřad (GKAÚ) 
neakceptoval;  

 

  tam, kde poté, co souhlasil (že odstraní zjištěné nedostatky), nedokáže přijmout opatření k 
nápravě zjištěných nedostatků. 

Tyto zprávy o výkonu / výkonnosti jsou zasílány tomu, kdo stojí v čele ministerstva, které má 
zodpovědnost za úřady nebo subjekty v působnosti tohoto ministerstva nebo napojené na toto 
ministerstvo, a které podléhají kontrolám. V případě nesouhlasu ze strany vedoucího v čele 
ministerstva jsou tyto zprávy předkládány Radě ministrů / vládě prostřednictvím ministra financí. 
V takovém případě je rozhodnutí, přijaté Radou ministrů / vládou, závazné jak pro manažery, 
tak i pro kontrolní orgán. 

Generální kontrolní a auditorský úřad (GKAÚ) průběžné monitoruje plnění nápravných opatření, 
která byla přijata v důsledku zjištěných nedostatků, obsažených ve zprávách. 

A konečně, mohou být zdůrazněny následující typy speciálních veřejných auditů, které jsou 
upraveny v zákoně. 

Audit roční účetní závěrky 

Jedná se o metodu / způsob ověřování správnosti1092 účtů, která je určena k tomu, aby roční 
účetní závěrka reprezentovala ve všech významných ohledech věrný obraz o stavu aktiv, 
finanční pozici a výsledcích subjektu. A tam, kde je to vhodné, i o plnění rozpočtu v souladu s 
platnými pravidly a zásadami pro vedení účetnictví a rozpočetnictví, včetně informací, 
potřebných pro jejich interpretaci / výklad a správné pochopení. 

Audit souladu / dodržení 

Generální kontrolní a auditorský úřad (GKAÚ) provádí audit souladu u orgánů a subjektů 
státního a veřejného sektoru, které jsou zahrnuty do ročního plánu auditu, které tento úřad 
(GKAÚ) zahrnuje k výběrovému ověření souladu / dodržování právních předpisů, týkajících se 
rozpočtového hospodaření, zadávání veřejných zakázek, personální problematiky, řízení 
výnosů a dotací, jakož i jakýkoliv jiných hledisek hospodářské a finanční činnosti 
kontrolovaných subjektů. 

Provozní audity / audity operací 

GKAÚ provádí audity operací u orgánů a subjektů státního a veřejného sektoru, které jsou 
zahrnuty do ročního plánu auditů. Rozsah těchto auditů je stanovený v tomto plánu, a to 
prostřednictvím dále uvedených postupů. 

                                                           
1092 Také „řádnosti“ či „regulérnosti“. 
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  Audit rozpočtových programů: sestává se z analýzy vhodnosti cílů, monitorování a 
sebehodnocení systémů, zavedených řídícími orgány, ověření spolehlivosti účetních rozvah 
a zpráv o řízení a hodnocení dosažených výsledků, včetně alternativ těchto hodnocení a 
účinků v souvislosti se zdroji, použitých k řízení rozpočtových programů a akčních plánů. 

 

  Audit systémů a postupů: sestává z důkladného přezkoumání administrativního postupu 
finančního řízení s cílem určit jeho možné nedostatky, nebo, kde je to vhodné, jeho 
zastaralost, a navržení vhodných nápravných opatření nebo nahrazení postupu v souladu s 
obecnými zásadami řádného řízení. 

 

  Audit hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti: sestává z nezávislého a objektivního 
posouzení účelnosti / dosažené úrovně účinnosti, efektivnosti a hospodárnosti při využívání 
veřejných zdrojů. 

 

  Audit programových smluv1093 : v případě, kdy na základě programových smluv nebo 
jiných dohod, uzavřených mezi státem a subjekty, které jsou uvedeny v zákoně o 
souhrnném rozpočtu (ZSR), je objem příspěvků, přidělený státem, podmíněn dosažením / 
splněním určitých cílů, tj. konkrétně, pokud jde o plnění výše nebo změny některých 
finančních ukazatelů, anebo plnění některých makroekonomických předpokladů, musí 
Generální kontrolní a auditorský úřad (GKAÚ) provést audit, který je určen k ověření, zda 
návrh na vypořádání ze strany orgánu, stanovené ve smlouvě, splňuje tyto podmínky. 

 

  Audit státních daňových účtů: Tento audit státních daňových účtů a zdrojů jiných 
správních orgánů a orgánů veřejné správy, který řídí Státní agentura pro správu daní a 
poplatků 1094  se provádí každoročně v souladu s postupem, stanoveným Generálním 
kontrolním a auditorským úřadem ke splnění tohoto účelu. 
 

  Audit privatizace: Generální kontrolní a auditorský úřad (GKAQÚ) musí provést audit každé 
operace, týkající se nakládání s cennými papíry, představujícími základní kapitál státních 
obchodních společností, které sebou nese ztrátu politické kontroly těchto společností 
státního a veřejného sektoru. Tento audit se provede přezkoumáním finančních výsledků 
účetních závěrek, včetně vysvětlujících poznámek (důvodů), týkajících se hledisek, které 
musí být vydané u každé takové výše uvedené operace. 

3.3. Koordinace vnitřní kontroly ve veřejném sektoru  

Politická a administrativní / správní decentralizace územních orgánů ve Španělsku (autonomní 
společenství a místní orgány) vedla k procesům předávání a ke změnám ve velikosti 
jednotlivých úrovní politického a administrativního / správního výkonu1095, který vyžaduje pevný 
systém kontroly, koordinace a spolupráce mezi všemi subjekty, vytvářejícími španělský veřejný 
sektor.  

Uvedený proces předávání1096 v oblasti kontroly byl doprovázen nahrazováním jedné formy 
vnitřní kontroly, prováděné Generálním kontrolním a auditorským úřadem (GKAÚ), druhou 
formou, a to modelem několika orgánů a kontrolních systémů, které jsou funkčně nezávislé, ale 
organicky plní své úkoly pod dohledem autority / vedení subjektů, a jsou jejich součástí. Sdílejí 
s Generálním kontrolním a auditorským úřadem (GKAÚ) zodpovědnost za kontroly 
ekonomických a finančních aktivit autonomních společenství a úřadů, jakož i s místními orgány, 

                                                           
1093 Též „ smluv pro realizaci programů“. 

1094 Španělsky „Agencia Estatal de Administratión Tributaria“. 

1095 V této souvislosti také „síly“ nebo též „moci“. 

1096 Též „transferů“ či „ převodů“. 
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resp. s jejich všeobecnou kontrolou a auditem, z nichž každé toto společenství či úřad jedná v 
rámci své vlastní jasně vymezené věcné působnosti a územní působnosti. 

Sama ústava obsahuje řadu kritérií pro kontroly, které se týkají společenství samosprávných 
orgánů při výkonu svých finančních pravomocí. Kromě toho je třeba upozornit na řadu výše 
uvedených právních předpisů, které mají vliv na výkon ekonomických a finančních pravomocí 
jednotlivých územních orgánů, jako je zákon o souhrnném rozpočtu a zákon, kterým se 
doplňuje zákon o rozpočtové stabilitě. Tento zákon se snaží – při respektování autonomie 
samosprávných komunit – koordinovat hospodářské a finanční činnosti se zbývající částí 
veřejného sektoru. 

Rámec kontrol ve Španělsku se proto vyznačuje tím, že v rámci tří územních správních orgánů 
existují vnitřní a vnější kontroly, prováděné samostatnými subjekty / orgány, a to za účelem 
koordinace mezi sebou, jakož i se státem. Tím se stanoví rozpočtový, účetní a kontrolní rámec, 
jako obecné pravidlo, podobně jako je tomu u státu. 

Zdá se, že ve Španělsku má model kontroly určeny hranice v rámci jak politické, tak i 
administrativní (správní) decentralizace státu, ve které má každá územní správa své vlastní 
kontrolní orgány. Tím, že Španělsko je součástí nadnárodní struktury, má také Evropská unie 
vnitřní a vnější kontroly. Všechny výše uvedené kontroly vyžadují zavedení mechanismů pro 
koordinaci při provádění kontrolní činnosti, aby se zamezilo překrývání a zdvojování. 

Koncepce jednotného auditu zahrnuje techniky a postupy, které mohou umožnit soudržnější 
činnost všech kontrolních orgánů / subjektů ve státě, založenou na zcela nebo částečně 
společných metodikách a na vzájemném uznávání výsledků kontrolních opatření. 

Nehájíme, tzn., že nejsme zastánci ani zrušení, ani snížení počtu kontrolních orgánů / subjektů, 
jejichž existence a legitimita by neměla být zpochybňována, ale hájíme, resp. jsme zastánci 
eliminace či odstranění zbytečné duplicity v těch případech, kdy zvláštní kontrolní orgány / 
subjekty zajišťují shodný / stejný předmět. Stručně řečeno, hlavním účelem systému jednotného 
auditu je podporovat účinnější způsob aktivit kontrolních orgánů / subjektů. 

Na základě uvedených předpokladů, koncepce jednotného auditu dodržuje následující tři 
principy. 

 1. Vytvoření jednotného koncepčního rámce pro všechny kontrolní orgány / subjekty, jakož i 
společných metodických pravidel pro provádění kontrol. V této souvislosti je nezbytné, aby 
platila odborná pravidla / směrnice pro kontroly a audity, které umožňují aplikaci společných 
standardů při vykonávaní prací a při vydávání zpráv. 

 

 2. Zajištění koordinace plánování kontrolní činnosti / aktivit, aby kontrolní plány kontrolních 
institucí byly brány do úvahy při plánování kontrol každé instituce / orgánu, aby se zabránilo 
případnému překrývání. Koordinace v této předběžné fázi předpokládá existenci průběžné 
komunikace a interakce mezi kontrolními orgány / subjekty. Po dohodě v systému je určena 
přednost v případech, kdy existuje ustanovení o provádění kontrol na stejných správních 
orgánech. 

 

 3. Každý kontrolní orgán musí akceptovat výsledky práce provedené jinými kontrolními orgány 
za předpokladu, že práce byly provedeny v souladu se schválenými společnými metodami a 
postupy, a že dohled hlavního auditor nad prací jiných auditorů se podílí na zajištění toho, 
aby práce zúčastněných subjektů byla provedena v souladu se stanovenými normami. 

Hlavním účinkem, nevyjádřeným v tomto modelu, je snížení a eliminace nákladů jak pro 
kontrolní a auditorské subjekty, tak i pro subjekty a orgány, které podléhají kontrole / auditu. 
Odstraňování nepotřebných prvků při provádění kontrolních opatření umožňují kontrolní cíle a 
strategie, které je třeba stanovit v oblastech, kde takové kontroly nebyly prováděny jakýmkoli 
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správním orgánem / subjektem. To je skutečnost, která vyžaduje řádný systém pro uznávání a 
plánování opatření. 

Mezi nástroje, zahrnuté v rámci jednotného auditu, které se již uplatňují v oblasti kontroly 
finančních prostředků EU, je důležité zdůraznit přípravu dokumentů pro koordinaci mezi 
Generálním kontrolním a auditorským úřadem (GKAÚ) a kontrolními a auditorskými orgány 
samosprávných komunit, jako jsou: 

  příručka pro provádění auditu systémů a operací;  
 

  standard pro zadávací dokumentaci ke jmenování soukromých auditorů;  
 

  minimální požadavky, které je třeba stanovit / uložit při jmenování soukromých auditorů;  
 

  průvodce kontrolou kvality a  
 

  náhodný postup při odběru vzorků. 

Obdobně byly stanoveny vztahy spolupráce kontrolních orgánů samosprávných komunit, 
kterým byly poskytnuty pokyny, vypracované Generálním kontrolním a auditorským úřadem 
(GKAÚ) pro "prohlášení při ukončení auditu v programovém období 2000-06", které mohou 
přijímána nebo použita tam, kde je to vhodné. 

4. Finanční inspekce 

Ve španělské veřejné správě neexistuje žádný vnitřní inspekční orgán / subjekt pověřený k 
přezkoumání práce, vykonané Generálním kontrolním a auditorským orgánem (GKAÚ), který 
provádí nezávislé a horizontální kontroly všech subjektů, které jsou součástí státního a veřejného 
sektoru. 

Španělská ústava vymezuje Účetní dvůr jako nejvyšší auditorský orgán pro účetnictví a hospodaření 
státu a veřejného sektoru, aniž je dotčena vlastní jurisdikce. Proto jde o výkon vnější kontroly, 
ponecháme-li stranou auditorské funkce vnějších kontrolních orgánů / subjektů samosprávných 
komunit.  

Účetní dvůr spadá pod přímý dohled Parlamentu a vykonává funkce, které jsou jím na něj přeneseny 
v souvislosti s přezkoumáváním a ověřováním obecných účtů státu a auditem účetních závěrek 
státního a veřejného sektoru, které mu byly dříve předloženy. Potom Účetní dvůr odešle výroční 
zprávu, v níž, oznámí – tam, kde je to vhodné – jakékoli porušení předpisů a s tím spojených 
vzniklých závazků. 

Účetní dvůr při výkonu vnějších kontrol hospodářských a finančních činností veřejného sektoru plní 
dvě funkce, a to funkci auditorskou a funkci soudního přezkumu. Působnost Účetního dvora a jeho 
pravomoci jsou kompletně vymezeny v organickém zákoně a v zákoně, kterým se řídí jeho činnost. 

Funkce auditu, která je externí, pokračující a úplná, zajistí, že hospodářská a finanční činnost se ve 
veřejném sektoru řídí zásadami zákonnosti / legality, účelnosti a hospodárnosti ve vztahu k plnění 
příjmů a výdajů rozpočtu. Současně zajistí z toho vyplývající postupy a přitom zaručuje, že jejich 
výsledky jsou uvedeny ve zprávách, návrzích nebo memorandech, které jsou určeny Parlamentu, 
nebo legislativním shromážděním samosprávných komunit, jde-li o jejich působnost.  

Jako součást jeho působnosti spočívá funkce soudního přezkumu v podání žaloby v souvislosti 
s právní účetní odpovědností, vzniklé těm, kteří jsou zodpovědní za správu veřejného majetku, 
peněžních prostředků nebo finančních aktiv. Tato odpovědnost je objasněna, což může vyžadovat 
jeden z těchto tří typů soudních řízení: 

  účty žaloby; 
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  řízení o vymáhání schodku / deficitu, a  
 

  řízení o zrušení / stornování záruk. 

Konflikty, které vznikají mezi orgány / subjekty auditorského či účetního dvora a administrací / 
správou nebo jinými dvory, jsou řešeny v souladu s ustanoveními ústavního zákona o 
kompetenčních sporech. 

5. Probíhající a nebo budoucí reformy 

Kontroly ekonomické a finanční činnosti veřejného sektoru nemohou být oddělovány od měnící se 
situace, ve které se uskutečňují. Z tohoto důvodu budou muset být přiměřeně přizpůsobeny kontroly, 
které mají být prováděny ve změněné hospodářské a finanční situaci což může být krokem směrem 
k dosažení určitých cílů. 

V posledních letech došlo ve Španělsku k několika změnám, které postihly veřejnou správu na 
různých úrovních, a které měly také dopad na vývoj v oblasti vnitřní kontroly.  

 

Oblasti, ve kterých uvedené změny proběhly, můžou být vymezeny následovně: 

  politická a administrativní decentralizace vedla k procesu převádění a ke změnám velikosti 
jednotlivých úrovní politické a správní / administrativní moci; 

 

  integrace Španělska do Evropské unie, což vyvolalo nad-regionální proces, kdy vnitřní kontroly 
hospodářské a finanční činnosti ve Španělsku neunikly tomuto vlivu, v kontextu / ve významné 
souvislosti, který je rovněž velmi složitý; 

 

  organické převádění směrem k prováděcím subjektům, které jsou nejvíce znevýhodněny 
šířením různých forem správní organizace, jako jsou např. orgány státní správy, nadace 
veřejného sektoru a meziregionální sdružení; 

 

  hospodářská situace je charakterizována intenzitou hospodářské krize, pocházející z 
mezinárodní finanční krize, a která má vliv na hospodářský růst a zaměstnanost, což vedlo k 
přijetí řady úsporných opatření v oblasti veřejných výdajů. 

S cílem řešit tuto krizi a požadavky Evropské unie, týkající se snížení deficitu veřejných financí na 
3% HDP do roku 2013 a dále, aby bylo zajištěno, že dluh bude udržován na přiměřené úrovni, bylo 
nutné, aby španělská vláda zavedla soubor opatření, např. strategii fiskální konsolidace. Jde 
v podstatě o úsporný plán pro státní správu na období 2011–13 a plán přezkoumání výdajů na 
období 2011–13. Tento plán, vedle zpracovaných obecných pokynů, stanoví zvláštní opatření ke 
snížení výdajů a zavádí řadu opatření na posílení kontrol. 

Konkrétně posílení kontrolních opatření si klade za cíl zvýraznit některé aspekty správy a řízení, 
které, přestože jsou legální, mohou být zlepšeny s cílem dosáhnout většího přínosu při omezování a 
snižování veřejných výdajů. Opatření, která jsou dále uvedená, je třeba zdůraznit. 

  Pokud se přezkumy subjektů státního a veřejného sektoru budou výrazně lišit od plánu výdajů, 
Generální kontrolní a auditorský úřad (GKAÚ) zavede mechanismy, stanovené v zákoně o 
souhrnném rozpočtu (ZSR). Proto rada ministrů / vláda může prozatímně stanovit, přísnější 
systém kontroly a všechny nebo část svých opatření podléhají pravidlům auditu, stanovených 
v zákoně o souhrnném rozpočtu (ZSR). 

 

  Bez ohledu na výše uvedené, ve všech finančních permanentních kontrolách a auditech, 
prováděných Generálním kontrolním a auditorským úřadem (GKAÚ), kromě cílů auditu účetních 
závěrek zajistit ověření souladu / dodržování s právními předpisy a dodržování zásad řádné 
správy v každém případě, a to včetně přezkoumání souladu s plněním úsporných kritérii. 
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Zejména bude obsahovat konkrétní opatření týkající se postupů pro zadávání veřejných 
zakázek a sledování personálních nákladů. 

 

  Generální kontrolor státní správy vydal instrukce, že při provádění předběžné kontroly 
zákonnosti / legality záznamů o výdajích by měly být tyto záznamy analyzovány z hlediska jejich 
souladu s opatřeními stanovenými v plánu úsporných opatření. 

Generální kontrolní a auditorský úřad (GKAÚ) usiluje o přizpůsobení systému kontrol hospodářské a 
finanční situaci. V této souvislosti je třeba zdůraznit aktivní účast GKAÚ na přípravě královských 
výnosů / dekretů, jimiž se upravují nové nástroje, přijaté vládou ke zlepšení ekonomické situace, jako 
je například fond na pořízení finančních aktiv109727 a liniová záruka1098. 

V zájmu zajištění transparentnosti je fond, určený na pořízení finančních aktiv, předmětem dvojí 
kontroly. Na jedné straně je předmětem parlamentního přezkumu zpráva o řízení, které má být 
zaslána čtvrtletně do hospodářského výboru dolní komory. Na druhé straně je předmětem kontrol, 
prováděných Generálním kontrolním a auditorským úřadem (GKAÚ) prostřednictvím veřejného 
auditu, který má být širším auditem, aby jím provedené kontroly zajistily maximální transparentnost 
využití tohoto nástroje. 

S ohledem na liniové záruky, poskytované státem finančním institucím, které jsou předmětem 
předběžného auditu, Generální kontrolní a auditorský úřad (GKAÚ) přizpůsobil své pracovní metody, 
konkrétní charakteristické rysy a cíle těchto nástrojů, a to za účelem jejich efektivního dosažení / 
splnění. 

Závěrem je třeba upozornit, že jako součást tohoto procesu reformy a přizpůsobení kontrol v nových 
formách veřejné správy, tvoří i požadavek vlády v královském výnosu / dekretu č. 2/2011 ze dne 18. 
února 2011 o Generálním kontrolním a auditorským úřadu (GKAÚ), přijmout další opatření v zájmu 
posílení finančního systému. Tento zákon stanoví, že GKAÚ musí nejprve vypracovat závaznou 
zprávu o postupech, kterými se získá ve veřejném sektoru zájem o podílový kapitál úvěrových 
institucí, a to postupy, které musí být v souladu s předpisy a pravidly o ochraně veřejných zdrojů 
Evropské unie. 

  

                                                           
1097 Španělsky „Fondo para la Adquisición de Activos Financieros“. 

1098 Španělsky „Linea de Concesión de Avales“.  
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ŠVÉDSKO 
 

Systém vnitřní kontroly – PIC1099, 1100    

 25.Stručná historie systému vnitřní kontroly ve veřejné správě (PIC) 

Vláda ve svém zákoně o rozpočtu z roku 2006 vyjádřila svůj názor, že řádně fungující systém 
vnitřní kontroly ve veřejné správě má zásadní význam pro vládní operace tak, aby splňovaly 
očekávání občanů, obchodu a průmyslu, volených členů veřejných shromáždění a dalších aktérů 
občanské společnost. Základní předpoklad pro legitimitu a důvěru ve státní / vládní služby je řádné 
plnění správy veřejných záležitostí1101. Vláda současně považovala za rozumné či přiměřené, aby 
byl zaveden soubor pravidel a předpisů, které tvoří rámec pro vnitřní kontrolu. 

Aby vláda byla schopná začít vydávat národní1102 prohlášení o správě a řízení1103  finančních 
prostředků EU ve Švédsku, to také chtělo zavést požadavek pro řízení vládních agentur, aby vláda 
zajistila zhodnocení ve výroční zprávě, zda vnitřní kontrola je uspokojivá1104. Myšlenkou národního 
prohlášení je informovat či seznámit Parlament a EU, že existuje právní rámec, jehož cílem je 
zajistit dostatečnou vnitřní kontrolu finančních prostředků EU. Tímto způsobem by se měla posílit 
vnitřní kontrola prostředků EU, které jsou spravovány ve Švédsku, přičemž by se zlepšila jejich 
Parlamentní kontrola v rámci vládního vedení. 

Za účelem posílení1105 vládní kontrolu nad veřejnými institucemi či organizacemi a za účelem 
zvýšení požadavků, týkajících se odpovědností či povinností agentur při vedení veřejných služeb 
byl zřízen v ministerstvu financí výbor, jehož úkolem bude vypracovat návrh, jak podle zákona 
regulovat vnitřní kontroly ve vládních agenturách. Po posouzení připomínek k návrhu podaných 
zúčastněnými stranami (připomínkovými místy) se vláda rozhodla vydat  

  nové nařízení o systému vnitřní kontroly a  
  pozměňovací návrh nařízení o výročních zprávách a o rozpočtové dokumentaci, která musí být 

v souladu s nařízením vlády o interním auditu. 

Celý soubor těchto pravidel a předpisů, které se vztahují také na úpravu činnosti vládních agentur 
v nařízení vlády, vstoupil v platnost od roku 2008. 

2. Prostředí vnitřní kontroly ve veřejné správě 

2.1. Švédská veřejná správa 

Švédská veřejná správa funguje na třech různých úrovních:  

                                                           
1099 Příspěvek ministerstva financí ze dne 21. června 2011. 

1100 Public Internal Control. 

1101 Též „veřejné správy“. 

1102 Též „vnitrostátní“. 

1103 Též „o hospodaření“. 

1104 Též „vyhovující“. 

1105 Též „s cílem posílit“. 



Copyright © Centrum of Excellence for Good Governance  Stránka 310 

 

  centrální, 
  regionální a  
  místní. 

Ústředními státními orgány jsou Švédský parlament, vláda zahrnující ministerstva a ústřední 
vládní agentury, z nichž některé jsou zastoupeny i na regionální a místní úrovni. 

Ústřední vláda je zastoupena na regionální úrovni správních rad okresními správními radami. 
Paralelně s výše uvedeným existují přímo volené okresní rady, které pokrývají stejné 
zeměpisné oblasti. Obce jsou řízeny přímo volenými orgány. Zde je třeba zdůraznit, že PIC v 
kontextu tohoto struktury důsledně odkazuje na ústřední vládu, jako na jedinou správní autoritu. 

Provozní 1106  moc je vykonávána nezávislými výkonnými vládními agenturami. Vláda má 
poměrně značný prostor pro ovlivňování činnosti vládních agentur. Avšak nemá žádnou 
pravomoc zasahovat do rozhodování o obchodním zastoupení v konkrétních záležitostech, 
týkajících se uplatňování práva či řádného výkonu své pravomoci.  

Kolektivní vládní rozhodování a zákaz instruovat agentury, pokud jde o jednotlivé záležitosti, 
vyjadřuje toto ministerské pravidlo, jak se to často nazývá. Parlament je zodpovědný za 
monitorování, aby bylo zajištěno, že výše uvedené ministerské pravidlo nebude porušeno.   

Švédská veřejná správa je charakterizovaná přenesením rozhodování ze strany vlády na 
agentury. Zvyklost přeneseného rozhodování se uplatňuje i v rámci agentur. Další typické rysy 
švédského modelu správy a řízení jsou důraz na kolektivní zodpovědnost vlády, přístup 
veřejnosti k záznamům / dokumentům a absence či neexistence pověřených schvalujících osob 
pro státní rozpočet, jmenovaných ministerstvem financí.  

Aktivity 1107  a výsledky agentur jsou sledovány a vyhodnocovány. Agentury každoročně 
předkládají vládě výroční zprávu, která obsahuje informace mimo jiné o výdajích, příjmech a 
výsledcích. Na základě zpráv může vláda sledovat a hodnotit činnost agentur. Spolu 
s výročními zprávami agentury překládají i žádosti o rozpočet, které tvoří základ na směrnicích 
pro rozpočet na příští rok. 

2. Prostředí pro vnitřní kontrolu ve veřejném sektoru 

2.1. Švédská veřejná správa 

Švédská veřejná správa funguje na třech různých úrovních:  

  centrální,  
 

  regionální a  
 

  místní. 

Ústřední orgánu státu jsou  

  švédský parlament, 
  

  švédská vláda, která zahrnuje ministerstva a ústřední vládní instituce / agentury, z nichž 
některé jsou zastoupeny i na regionální a místní úrovni; 

 

  švédská ústřední vláda je zastoupena na regionální úrovni okresními správními 
radami, 
 

                                                           
1106 Též „operativní“. 

1107 Též „činnosti“. 
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  paralelně s tím přímo volené okresní rady pokrývají stejné zeměpisné oblasti. 

Obce jsou řízeny přímo volenými orgány.  

Je třeba zdůraznit, že v popisu toho výtahu k PIC (systému vnitřní kontroly ve veřejném sektoru) 
se přísně odkazuje pouze na ústřední vládu. 

Nezávislé vládní agentury vykonávají provozní / operativní moc. Vláda má poměrně značný 
prostor pro ovlivňování činnosti vládních agentur. Avšak nemá žádnou pravomoc zasahovat do 
rozhodování v zastoupení agentur, pokud se jedná o konkrétní záležitosti, které se týkají 
uplatňování práva či řádného výkonu pravomoci. Kolektivní rozhodování vlády a zákaz 
instruovat agentury v jednotlivých otázkách či záležitostech jsou výrazem – jak je to často 
pojímáno – zákazu angažovanosti ministrů v těchto oblastech. Parlament je zodpovědný za 
monitorování za účelem zajištění toho, že k takové (opačné) situaci v ministerstvu nedojde. 

Švédská veřejná správa je charakterizována přenesením rozhodování ze strany vlády na 
agentury. Přenášet rozhodování je také obvyklé v agenturách. Dalšími charakteristickými 
vlastnostmi švédského modelu správy a řízení veřejných záležitostí jsou  

  důraz na kolektivní zodpovědnost vlády,  
 

  přístup veřejnosti k dokumentům a záznamům a  
 

  neexistence schvalující osoby či pověřených schvalujících osob, jmenovaných ministerstvem 
financí pro státní rozpočet.  

Činnosti a výsledky agentur jsou sledovány a vyhodnocovány. Každoročně agentury předloží 
výroční zprávu vládě, která obsahuje informace mimo jiné o výdajích / nákladech, o příjmech / 
výnosech a o výsledcích. Na základě zpráv vláda může sledovat a hodnotit činnost agentur. 
Výroční zpráva společně s žádostí o rozpočet, předložená agenturou, tvoří základ pro práci na 
národních směrnicích pro rozpočtování / rozpočet na příští rok. 

2.2. Švédský parlament 

Hlavní funkce parlamentu jsou 

  přijímat nové zákony,  
 

  rozhodovat o záležitostech, které se týkají daní a veřejných financí a  
 

  vyjadřovat se k zahraniční politice. 

Návrh předkládaný členem parlamentu či politickou stranu je všeobecně známý jako návrh 
(soukromý návrh člena nebo návrh stran), zatímco návrh ze strany vlády, je nazýván účet. 

Členové parlamentu jsou současně členy, resp. patří do různých stálých výborů, z nichž každý 
se zabývá určitou oblastí. Například existuje Stálý výbor pro finance a Stálý výbor pro trh práce. 
Výbory připravují skutečnosti, které jsou přenášeny k projednání / k diskusi do parlamentu. 

Švédský parlament má celou řadu nástrojů, které lze použít ke kontrole vládních aktivit. Jedním 
z nich je švédský Národní kontrolní úřad (NAO), který je jako jeden z mála agentur přímo 
podřízen parlamentu. Tyto nástroje představují parlamentní kontrolu. Systém pro parlamentní 
kontroly je navržen tak, aby bylo zajištěno, že vláda a veřejné instituce v souladu se švédským 
právem, budou fungovat efektivně, a že občané získají pocit, že mohou důvěřovat způsobu, 
jakým veřejné agentury vykonávají své pravomoci. Hlavní náplní NAO je přezkoumat, jak jsou 
ústřední vládní finanční prostředky využívány a jak účinně jsou použity (audit výkonnosti) a 
audit účetní závěrky agentur (finanční audit). 
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2.3. Švédský Nejvyšší auditní úřad (NAO) 

NAO je jedním z orgánů, který je pověřen k výkonu kontrolních pravomocí, svěřené parlamentu. 
Jeho úkolem je audit státní správy s cílem přispět k hospodárnému využití zdrojů, a k účinné a 
účelné správě veřejných záležitostí.  

Jedna z důležitých rolí NAO je zajistit demokratickou transparentnost, tj. poskytnout občanům 
příležitost vidět, jak jsou demokratická rozhodnutí přijímána a prováděna, jak jsou jejich peníze 
z daní používány a zda veřejná správa vyplývá ze směrnic pravidel a předpisů a dosahují se 
jimi stanovené cíle.  

Parlament a vláda jsou nejvýznamnějšími příjemci těchto zjištění NAO z auditů. Auditoři tak 
podporují odpovědnost za rozhodování a informují veřejnost pro podporu vedení diskuse. 

Vzhledem k tomu, že NAO je jedním z orgánů, který vykonává auditní pravomoci, náležející 
parlamentu, má svou nezávislost k auditní činnosti stanovenou v ústavě, a jeho auditní mandát 
je proto silný. To umožňuje NAO provádět ucelený a komplexní program auditů, které pokrývají 
veřejnou správu či administrativu jako celek. 

Finanční audity pokrývají účetní závěrku více než 250 agentur. NAO může rovněž jmenovat 
auditory státních podniků a nadací. Každý rok je prováděno cca 30 auditů výkonnosti. Hlavní 
připomínky týkající auditovaných operací jsou uvedeny ve výroční zprávě NAO. Finanční audity 
jsou prováděny na základě rizika věcných chyb v účetní závěrce. 

3. Koncept vnitřní kontroly ve správní  působnosti ústřední vlády 

3.1. Manažerská odpovědnost / zodpovědnost 

3.1.1. Vláda / vládnutí 

Vláda je zodpovědná parlamentu, za zajištění toho, že státní aktivity /činnosti jsou 
správně a účinně prováděny.  

Každodenně jsou administrativní práce řízeny výkonnými agenturami, které jsou 
zodpovědné za výkon rozhodnutí parlamentu a vlády. Dotčené resorty plní úlohu jako 
spojovací článek mezi výkonnými agenturami pod patronací příslušného ministerstva a 
vlády. Zvláštní význam má dialog rozpočet v otázkách politiky, které jsou prováděny v 
procesu ročního rozpočtu. Mimořádně důležitý je dialog o rozpočtu v jednotlivých 
otázkách politiky, který probíhá v procesu ročního rozpočtování. 

Vláda vydává agenturám směrnice / direktivy jako kolektivní (či hromadné). Jednotlivý 
ministr, který je dotyčný pro příslušné ministerstvo, slouží jako moderátor v rozhodovacím 
procesu na zasedání vlády. To znamená, že neexistuje žádný formální prostředník mezi 
generálním ředitelem agentury a vládou. Uvedená absence ministrů vlády byla nedílnou 
praxí švédského ústavního uspořádání po staletí a je považována za základní kámen pro 
nestrannou a nezávislou občanskou službu.  

3.1.2. Agentury 

Od 1. ledna 2008 vstoupil v platnost soubor pravidel pro vnitřní kontrolu v ústředních 
vládních agenturách, který je částečně nový a částečně ve znění pozdějších předpisů. 
Tvoří ho čtyři předpisy zahrnující pravidla pro vnitřní kontrolu, kterými jsou: 

  nařízení o vládních agenturách; 
 

  nařízení o vnitřní kontrole; 
 

  nařízení o interním auditu; 
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  nařízení o výročních zprávách a rozpočtové dokumentaci. 

Existují též další nařízení o hodnocení a řízení rizik, avšak nedotýkají se přímo toho, co 
vytváří vnitřní kontrolu. 

Nařízení o vládních agenturách stanoví požadavky pro řízení agentury. Vedení agentury 
je zodpovědné vládě za činnosti agentury, a musí zajistit, že operace jsou prováděny 
účinně, v souladu s platnou legislativou a závazky, které vyplývají z členství Švédska v 
Evropské unii, tzn., že operace jsou vykazovány spolehlivým / důvěryhodným, pravdivým 
a poctivým způsobem a že agentura využívá státní prostředky hospodárně. Vedení 
agentury rovněž zajistí, že procesy vnitřní kontroly agentury uspokojivě fungují. 

Zodpovědnost za činnosti agentury nese vedení (vedoucí pracovník) bez ohledu na to, 
zda činnosti vykonává sama agentura nebo někdo jiný, kterému jejich provedení zadala 
agentura v rámci svých podnikatelských aktivit. Opatření, jako jsou například sdílené 
služby nebo outsourcing, nemění tento základní princip. 

Vláda stanovila větší nároky na některé agentury, pokud jde o vnitřní kontrolu. To platí 
například pro agentury, které  

  spravují fondy EU,  
 

  mají složité operace,  
 

  provádějí manipulaci obrovskými finančními prostředky, 
 

  mají vysoké náklady, velká celková aktiva a velké množství zaměstnanců. 

Existuje téměř 70 agentur tohoto druhu, a pokrývají asi 95% výdajů státního rozpočtu. 

Vláda rozhodla, že tyto agentury by měly mít funkci interního auditu a měly by podléhat 
pěti dalším požadavkům: 

  Musí být prováděna analýza rizik s cílem určit okolnosti, které představují potenciální 
riziko, aby účetní jednotka byla schopná splnit cíle v rámci požadavků stanovených 
vládou. 
 

  Vyžaduje-li to analýza rizik, musí být přijata nezbytná opatření ke splnění, s 
dostatečnou jistotou, že cíle v rámci požadavků stanovených vládou budou splněny. 
 

  Postupy vnitřní kontroly musí být systematicky a pravidelně sledovány a 
vyhodnocovány. Při monitorování a posuzování ze strany externího a interního auditu 
je třeba brát toto do úvahy.  
 

  Analýza rizik, kontrolní opatření a monitorování a hodnocení budou zdokumentovány. 
 

  V souvislosti s podpisem výroční zprávy, vedení (vedoucí pracovník) předloží 
posouzení, zda systém vnitřní kontroly v agentuře je uspokojivý. 

3.2. Interní audit  

Organizační uspořádání interního auditu vychází z nařízení o interním auditu. Aby daná 
agentura nebyla schopna zřídit útvar interního auditu, to vyžaduje mandát vlády. V roce 2011 
existují útvary interního auditu v 66 agenturách.  Asi v polovině těchto agentur existuje orgán 
vedení 1108 . Těmto orgánům vedení jsou funkčně podřízeny útvary interního auditu. Při 
neexistenci orgánu vedení plní funkci příjemce ujištění generální ředitel agentury.  Výbory pro 

                                                           
1108 Též „správní rada“ či „představenstvo“ nebo „dozorčí rada“.   
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audit nejsou ve Švédsku povinné. Pouze agentury, které mají orgán vedení, můžou zřídit výbory 
pro audit, ale zdaleka ne všechny z nich tak učinily. 

Útvar interního auditu musí být veden manažerem, který je zaměstnán agenturou. Agentura 
může koordinovat svůj interní audit s útvarem interního auditu jiného subjektu, který však 
nesnižuje autoritu vlastního vedení.  

Vedení agentury (orgán vedení nebo generální ředitel) by mělo rozhodovat o: 

  pokynech / instrukcích (včetně zřizovacích) pro interní audit; 
 

  plánech auditu; 
 

  opatřeních, které vyplývají ze zjištění a doporučení interního auditu. 

Útvar interního auditu podporuje agenturu k dosažení jejích cílů, a to z hlediska rizik a 
významnosti (materiality), auditování a předkládání návrhů na zlepšení postupů vnitřní kontroly 
agentury.  

Na základě analýzy rizik, spojených s operacemi (transakcemi) agentury, útvar interního auditu 
nezávisle ověřuje, zda postup vedení v oblasti vnitřní kontroly umožňuje autoritu (realizovat 
oprávnění) a rozumnou míru ujištění, že in interní audit bude plnit povinnosti uvedené v odstavci 
3 nařízení o vládních agenturách, jak je podrobně uvedeno v oddíle 3.1 tohoto dokumentu. 

Útvar interního auditu vykonává úkoly, které se týkají ujištění o věrohodnosti (finanční audit, 
audit shody, audit výkonnosti). Interní audit také poskytuje poradenství a zajišťuje podporu 
vedení agentury, tj. orgánu vedení nebo generálnímu řediteli agentury. Poradenství a podpora 
může být poskytnuta jiným osobám než orgánu vedení a generálnímu řediteli, pokud se tak 
stanoví ve statutu interního auditu. Pokyny a podpora, kterou interní audit poskytuje, nesnižuje 
zodpovědnosti a pravomoci orgánu vedení či vedoucích pracovníků agentury.  

Interní audit provádí nezávislý a objektivní audit a poradenskou činnost v auditované činnosti. 
Aby byly zajištěny požadavky na objektivitu, nezávislost a celistvost, musí mít útvar interního 
auditu samostatný a nezávislý na operativních činnostech a musí být administrativně podřízen 
přímo generálnímu řediteli agentury. 

Při analýze rizik je třeba zvážit riziko podvodů a nesrovnalostí. Jestliže interní audit identifikuje 
náznaky podvodu / nesrovnalosti, měl by poskytnout informace správným příjemcům (Vedení 
agentury). Zodpovědnost za řešení otázek, které se týkající podvodu / nesprávností, spočívá 
představenstva a managementu.  

Výsledky auditu se oznamují ve formě připomínek a doporučení interního auditu vedení 
agentury (orgán vedení nebo generální ředitel). Vedení agentury rozhoduje o opatřeních, která 
vyplývají z připomínek a doporučení interního auditu. Alespoň jednou za rok musí interní audit 
předložit vedení agentury zprávu o připomínkách a doporučeních z auditů za tento rok. Tato 
zpráva bude obsahovat hodnocení, jak byly splněny opatření týkající se monitorování a 
doporučení interního auditu v předcházejících letech. Vedení agentury rozhoduje, jaké následné 
postupy v zodpovědnosti vedoucích pracovníků v souvislosti se zprávami interního auditu by 
měly být prováděny. 

Interní audit se provádí v souladu s obecně uznávanými standardy pro interní audit a pravidly 
profesní etiky pro interní auditory. Tyto standardy jsou stanoveny v zákonech, nařízeních, 
dalších vládních rozhodnutích, předpisech a obecných pokynech, vydaných švédským státním 
finančním ředitelstvím, které plní úkoly centrální harmonizační jednotky a kontaktního místa pro 
interní audit v centrálním vládním sektoru (viz oddíl 3.3).  

Útvar interního auditu musí mít program pro zajišťování a zlepšování kvality / jakosti. Program 
zabezpečování Kvality / jakosti musí obsahovat interní i externí hodnocení kvality. Interní audit 
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musí být prováděn s náležitou odbornou způsobilostí a dovednostmi. Vedoucí interního auditu 
musí mít nezbytnou způsobilost k plnění úkolů interního auditu, jak je popsáno v nařízení o 
interním auditu. Interní auditoři musí zlepšovat své znalosti a dovednosti prostřednictvím 
nepřetržitého profesního rozvoje. 

Státní finanční ředitelství – centrální harmonizační jednotka (CHJ) stanoví pokyny, pokud jde o 
otázky týkající se kvalifikace a školení interních auditorů. CHJ má tréninkový program, který se 
skládá ze čtyř dnů ročně po dobu tří let. Záměrem je, aby se výcvik nepřekrýval s již existujícím 
školením, které zajišťují jiní pořadatele kurzu, například Švédský institut interních auditorů 
(SIIA). Každý rok CHJ pořádá různá setkání a semináře sítě interních auditorů. 

Ve Švédsku nejsou zavedeny žádné postupy k certifikaci, osvědčující zvláštní způsobilost pro 
profesi interního auditora například pro sektor ústředních vládních institucí. CHJ vybízí vládní 
interní auditory k získání mezinárodního certifikátu CIA (certifikace mezinárodního institutu 
interního auditu). 

Je zřejmé, že by měla existovat spolupráce mezi útvary interního auditu a SAI (Nejvyšší auditní 
úřad) za účelem získávání prospěchu z plodné výměny znalostí a zkušeností. Švédsko nemá 
detailní regulaci, jak by měla taková spolupráce fungovat. Je všeobecně známo, že externí 
audit a interní audit by se měly neustále navzájem informovat, aby se zabránilo duplicitě či 
zdvojování práce. 

Audit programů EU 

Státní finanční ředitelství (CHJ) v průběhu programového období 2017 – 2013 plní funkci 
auditního orgánu, který je zodpovědný za provedení auditu finančních prostředků EU účinným a 
vhodným způsobem a podle předpisů a pokynů Evropské komise a v souladu s mezinárodně 
uznávanými auditorskými standardy. 

Státní finanční ředitelství (AO) provádí audity, aby bylo možné posoudit, zda řídící a kontrolní 
systémy fungují efektivně a deklarované výdaje je správné. AO hlásí svá auditní zjištění jednak 
ve zprávách o auditu, a jednak ve výroční kontrolní zprávě a současně vydá své stanovisko. Ve 
výroční kontrolní zprávě AO poskytne posouzení, zda řídící a kontrolní systémy fungují účinně. 
Každý rok v únoru AO předkládá výroční zprávu do vlády spolu s dalšími zprávami, resp. údaji, 
které si vláda předem písemně vyžádá. 

AO je funkčně nezávislý a organizačně oddělený od řídících orgánů, které vykonávají programy 
EU. AO se nepodílí na rozhodování a řízení finančních prostředků pro jednotlivé programy.  

3.3. Koordinace vnitřní kontroly v centrálních vládních institucích 

Státní finanční ředitelství plní funkci centrální harmonizační jednotky (CHJ) a kontaktním 
místem pro interní audit (IA) a pro finanční řízení a kontrolu (FMC) v sektoru ústředních 
vládních institucí:  

  CHJ vyvíjí a spravuje pravidla a předpisy a metody pro podporu agentur a vládních úřadů / 
útvarů, aby dosahovaly uspokojivé výsledky ve vnitřní kontrole ve státní správě 
(administrativě), 
 

  podpora ze strany CHJ rovněž zahrnuje analýzu, školení a poradenství, 
 

  CHJ také rozvíjí a koordinuje interní audit v sektoru ústředních vládních institucí, 
 

  CHJ plánovitě a spořádaně vyvíjí a udržuje metody. 
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Výše uváděné aktivity CHJ posuzuje ve výroční zprávě pro vládu. Úkolem CHJ je udržování 
aktuálnosti předpisů a obecné poradenství, týkající se nařízení interního auditu, a organizování 
tréninku při uskutečňování programu pro interní auditory státní správy.                          Účelem 
je podporovat generálního ředitele státního finančního ředitelství v záležitostech, týkajících se 
interního auditu. K tomu státní finanční ředitelství zřídilo radu.  

4. Finanční inspekce 

Ve Švédsku neexistuje žádný typ instituce, která by se zabývala finanční inspekcí plnění státního 
rozpočtu. Existují inspekce v několika oblastech ústřední vlády, které jsou však zaměřeny především 
na dodržování stávajících právních předpisů, a jen občas / výjimečně na inspekci vnitřního 
kontrolního systému. 

Ochrana finančních zájmů EU 

Vláda zřídila Švédskou radu na ochranu finančních zájmů Evropské unie (ŠROFZEU), jejímž 
předsedou je předseda švédského úřadu pro hospodářskou kriminalitu. ŠROFZEU je navržena tak, 
aby podporovala účinné a správné využití finančních prostředků souvisejících s EU a aby mohla 
koordinovat opatření proti podvodům, zneužití a jinému nesprávnému zacházení těmito fondy ve 
Švédsku. Na rozdíl od švédského úřadu pro hospodářskou kriminalitu, jsou zastoupeny v ŠROFZEU 
tyto vládní agentury: 

  Národní úřad pro finanční řízení, 
 

  švédská rada pro zemědělství,  
 

  správní rada Västerbotten, 
 

  švédská rada pro migraci,  
 

  švédská policie,  
 

  švédská rada pro Evropský sociální fond,  
 

  švédská agentura pro hospodářský a regionální růst, 
  

  švédská celní služba. 

V souladu s článkem 325 Smlouvy o fungování Evropské unie, EU a členské státy musí bojovat proti 
podvodům a jakékoliv jiné protiprávní činnosti, poškozující finanční zájmy EU, a to prostřednictvím 
opatření, která mají být přijata v souladu s uvedeným článkem. Podle téhož článku členské státy 
přijmou stejná opatření k zamezení podvodů, ohrožujících finanční zájmy EU, jaká přijímají k 
zamezení podvodů ohrožujících jejich vlastní finanční zájmy. 

ŠROFZEU přijala a uplatňuje politiku podávání hlášení (vykazování) o podezření z podvodu EU. 
Prostřednictvím tohoto dokumentu se členové ŠROFZEU dohodli na jedné společné politice, která 
zahrnuje podávání zpráv o podezřelých trestných činech podvodu EU švédskému úřadu pro 
hospodářskou kriminalitu. ŠROFZEU doporučila agenturám přijmout hlavní zásady v souladu se 
zásadami, stanovenými touto politikou. 

Tyto trestné činy jsou zahrnuty do švédského trestního zákoníku, a jsou považovány za podvod EU v 
případě, že skutek souvisí s finančními zájmy EU nebo s neoprávněným použitím dotací. 
Tyto pokusy o podvod nebo podvod vážného dopadu jsou předmětem soudního řízení. 

Uvedená politika podávání zpráv by měla sloužit jako podpora, resp. nástroj pomoci úředníkům při 
řízení veřejných agentur v otázkách, vztahujících se k podezření na trestnou činnost, spojenou 
s granty / dotacemi, kdy jde o aktivity zcela nebo částečně financované z prostředků EU, a to: 

  pokyny, kdy zahájit (iniciovat) hlášení o podezření z trestné činnosti; 
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  dosažení jednotnosti při ochraně agentur prostřednictvím rovného a správného zacházení s 
údajnou trestnou činností; a 
 

  zajištění, že bude možné, aby hlášení o podezření z trestného činu poskytovalo dostatečný základ 
pro další soudní řízení. 

5. Probíhající a budoucí reformy 

Ambicí pro rozvoj veřejné správy by měla umožnit větší pružnost pro agentury v celé řadě oblastí. 
Vláda v reakci na různá politická prohlášení k reformám vyzvala k postupnému snižování počtu 
detailního řízení. Namísto toho chce využívat v prvé řadě více znalostí, týkajících se operací 
agentur, což povede k účinnějšímu řízení a kontrole (FM&C). Vláda též zdůraznila potřebu rozvíjet 
následnou kontrolu, vyhodnocování a analýzu výsledku jako nástroje řízení a kontroly. 

Další ambicí je lepší adaptace činností v konkrétních podmínkách, ovlivňujících jednotlivé agentury. 
Musí také proběhnout vzájemné sladění mezi potřebami vlády, obecnými informacemi a zpětnou 
vazbou z vnitřního řízení agentur. V oficiálních zprávách o hospodaření v roce 2007 se vládní úřady 
zaměřily na revizi pokynů a instrukcí. Výsledky agentur jsou nyní označovány jako úspěchy ve 
vztahu k úkolům uvedeným v instrukcích agentury. Kromě toho je struktura činností jednotná pro 
všechny vládní aktivity, pro které vláda definované cíle agentur, zrušila. 

V roce 2010 Státní finanční ředitelství uvedlo do provozu různé změny provedené vládou. Státní 
finanční ředitelství poznamenává, že stupeň proběhlých změn se u různých agentur liší, avšak 
mnoho agentur zjistilo, že vládní kontrola je konkrétnější, dlouhodoběji orientovaná a více relevantní 
(významná). 
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VELKÁ BRITÁNIE  

Systém vnitřní kontroly – PIC1109, 1110    

 26.Stručná historie systému vnitřní kontroly ve veřejném sektoru (PIC) 

Hlavní počátky současného systému odpovědnosti a auditu jsou datovány rokem 1860, a to 
současně s hlavními reformami veřejných financí a parlamentní odpovědnosti. Základní koncepce 
je platná dodnes, přičemž nejvyšší (nadřízený) státní úředník v každém oddělení je zodpovědný 
přímo Parlamentu za jeho efektivní řízení a Kontrolor a Generální auditor (C & AG), a jejich 
zaměstnanci v Národním auditním úřadu (NAO), zůstávají nezávislým zdrojem ujištění parlamentu. 

Ústřední vláda byla vždy hodnocena / posuzována na základě její schopnosti účinně provádět 
politiku. V průběhu let 1960 až 1970 se dostaly do popředí další důležité faktory, jako je účinnost, 
výkon / výkonnost, hodnota za peníze a reakce na požadavky zákazníků. V 80 letech došlo 
k výrazné strukturální změně, spočívající v oddělení služeb pro dodávky komponentů od agendy 
formulace politiky, jinými slovy vytvoření výkonných agentur.  Toto oddělení politiky od zajišťování 
dodávek zůstává klíčovou součástí způsobu, jakým vláda dnes funguje, tj. se zavedením 
odpovědnosti na každé úrovni1111, přičemž resortní účetní úředník vykonává účinný dohled nad 
jakoukoliv dceřinou společností (podnikem). 

Koncem roku 1980 v reakci na zjištění zprávy NAO státní pokladna založila centrální jednotku 
dohledu nad kvalitou a rozsahem interního auditu pro celou působnost vlády. Tato jednotka 
zavedla vnitřní kontrolní postupy a standardy odborné způsobilosti (kompetence). Standardy pro 
vnitřní – interní audit jsou používané do současné doby, neboť zahrnují mezinárodní interní 
auditorské standardy. Tak, jako ve vývoji správy soukromého sektoru se zaměření interního auditu 
vyvinulo na základě důrazu, kladeného na postupy řízení a kontroly rizik, tj. hodnocení rizik, které 
je začleněno ve standardech od roku 2001. V období roku 2000 proběhly v celé vládě významné 
změny.  

Zaměření programu na celkový profil práce bylo zorientováno na posílení řízení rizik v rozsahu 
působnosti celé vlády. Toto probíhalo od roku 2002 do roku 2006 zavedením centrálních pokynů, 
týkajících se zásad řízení rizik a rámce pro jejich hodnocení, které měly podpořit jejich pokračující 
zlepšování. V roce 2002 došlo k dalšímu významnému pokroku tím, že byl uplatněn požadavek, 
aby účetní úředník podepisoval a zveřejňoval prohlášení1112 o vnitřní kontrole (SIC) ve výroční 
zprávě o účtech. Další zlepšování, které se projevilo v následujícím období, se týkalo přechodu 
účetního hotovostního systému k účetnímu akruálnímu systému, zvyšující se otevřenosti ve vztahu 
k finančnímu výkaznictví a využití prostředků. 

V roce 2005 byl vytvořen první Kodex řádné správy / vládnutí pro orgány ústřední státní správy. Do 
této doby existovaly orgány pouze v několika vládních resortech, ale kodex nařídil existenci orgánů 
pro všechny resorty ústřední vlády, podporovaných nezávislým výborem pro audit. Tam, kde 
výbory pro audit již existovaly, byly však velmi obsazeny výkonnými členy organizace. Příručky pro 
uplatnění kodexu řádné správy a řízení a pro zajištění podpory ze strany výboru pro audit jasně 

                                                           
1109 Příspěvek Britského ministerstva financí ze dne 30. května 2011. 

1110 Public Internal Control. 

1111 Též „na jednotlivých úrovních“. 

1112 Angl. „statement“. 
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stanovily, že výbory pro audit by měly být složeny z nezávislých neexekutivních ředitelů, aby mohly 
poskytovat nezávislé výzvy za účelem posílení nezávislosti a zaměření interního a externího 
auditu. Tyto změny byly navrženy tak, aby ústřední vláda sladila své postupy s osvědčenými 
postupy v soukromém sektoru. 

Ačkoliv různé / jednotlivé politické názory ovlivnily tvar a velikost ústřední vlády, zásady řádné 
správy veřejných záležitostí, řízení a kontroly rizik a otevřenost a transparentnost zůstaly 
konstantní (se nezměnily). Stejně se v těchto letech neměnila role účetního úředníka, týkají se jeho 
odpovědnosti ve vztahu k ústřední vládě, stejně tak, jako oddělení každodenního řízení veřejných 
záležitostí od politického vlivu. Základní pojmy se změnily jen velmi málo. Regularita1113, hodnota 
za peníze zůstávají jako hlavní cíle, a to stejně jako proveditelnost / uskutečnitelnost, nutnost 
předcházení vzniku odpadů, podvodů, špatné kontroly a dalším nedostatkům v řízení. Státní 
pokladna bude řídit operace v souladu s finanční disciplínou v součinnosti s Úřadem vlády ve věci 
těchto a dalších politických otázek, bude informována o zjištěních a doporučeních NAO a Výboru 
pro veřejné finance (obou těchto hlavních orgánů parlamentního výboru, které přezkoumávají 
hodnotu za peníze a problémy celé vlády) a o vývoji řádné správy a řízení v soukromém sektoru. 

2. Prostředí vnitřní kontroly ve veřejném sektoru  

Prostředí vnitřní kontroly ve Velké Británii působí v rámci správy věcí veřejných a finanční 
disciplíny, stanovené1114 konkrétně pro prostředí centrální vlády1115. Je spojené s požadavky na 
řízení a správu podniků, které působí v soukromém sektoru. Avšak bylo přizpůsobeno1116 tak, aby 
odráželo unikátní 1117  strukturu odpovědnosti ve vládním sektoru. Proto je zásadní povinností 
chránit veřejné prostředky. 

Státní pokladna 

Státní pokladna stanovuje základní pravidla, která jsou platná pro správu veřejných peněz, a je 
odpovědná Parlamentu za to, že decentralizované vlády, které mohou použít svůj vlastní výklad 
těchto základních pravidel. Avšak tento výklad musí být velmi s těmito pravidly úzce spjatý, tzn., že 
musí být s nimi plně harmonizovaný. Účetnictví1118 je vedeno prostřednictvím účetního zpracování 
využívaných zdrojů, jsou podávány zprávy o výdajích centrální vlády a analýza výdajů ve vztahu k 
cílům a provozním segmentům1119. Účty jsou založeny na Mezinárodních standardech účetního 
výkaznictví. 

Pravomoci k použití veřejných zdrojů1120 jsou směsicí zvykového práva1121, primární a sekundární 
legislativy, parlamentních procedur1122, funkčních povinností ministrů a další dlouholeté praxe nebo 
precedentů (obdoby). Vztah mezi vládou, která jedná jménem Koruny, a parlamentu, který 
zastupuje veřejnost, tvoří ústřední bod pozornosti, jak jsou veřejné prostředky řízeny. 

                                                           
1113 Též „regulérnost“. 

1114 Též „určené“. 

1115 Též „pro oblast veřejných financí“. 

1116 Též „bylo upraveno“. 

1117 Též „jedinečnou“. 

1118 Též „účty“ nebo „účetní závěrka“. 

1119 Též „oblastem“. 

1120 Též „prostředků“. 

1121 Angl. „common law“. 

1122 Též „postupů“. 



Copyright © Centrum of Excellence for Good Governance  Stránka 320 

 

Ministři musí usilovat o to, aby vládní politiky a poskytování veřejných služeb prostřednictvím 
veřejných zaměstnanců, byli schopni zajistit (pouze) tehdy, jestliže jim parlament udělí právo 
k jejich realizaci a k utracení příslušných prostředků za tím účelem. Do působnosti státní pokladny 
patří dodržovat a zajistit práva obou těchto orgánů v těchto procesech, tj. jak vlády, tak i 
parlamentu.  

Také státní úředníci jsou vázáni pravidly etického chování, jak je upraveno v kodexu pro veřejnou 
službu - například jsou zde stanoveny hodnoty a standardy chování, přičemž se od všech státních 
zaměstnanců očekávají integrita, poctivost, objektivita a nestrannost.  

K dispozici je rovněž Kodex správy občanských služeb, který stanoví pravidla a pokyny pro útvary 
a agentury, pokud jde o podmínky služby státních zaměstnanců a zástupců (delegátů), aby ministři 
a funkcionáři pověřených útvarů je mohli aplikovat spolu s podmínkami připojenými pro tyto 
delegace. 

Standardy chování / jednání, které jsou očekávané1123 od ministrů, jsou stanoveny v Ministerském 
kodexu. Ministři mají široké pravomoci k realizaci politik a za tím účelem i k vydávání pokynů svým 
úředníkům. Je však vyžadováno, aby konkrétní právní předpisy povolovaly / autorizovaly výdaje 
veřejných prostředků ke sledování cílů (které stanovili ministři). Pouze ministři mohou předložit do 
parlamentu návrh na zvýšení veřejných příjmů z daní nebo na učinění závazků nebo utrácení 
veřejných prostředků ke sledování svých cílů (politiky). Daně je možné vybírat, a veřejné 
prostředky je možné čerpat pouze na základě souhlasu parlamentní autority / orgánu. Evropský 
parlament schvaluje právní předpisy, které opravňují ministry provádět své politiky, Jakmile jim 
finanční služby každoročně schválí žádosti o peněžní prostředky. 

Státní pokladna zaručuje, že útvary budou využívat své pravomoci pouze tak, jak bylo zamýšleno, 
a že příjmy se zvýší a zdroje budou vynaloženy pouze v dohodnutém rozsahu. Státní pokladna řídí 
veřejné výdaje, proto veškeré právní předpisy, týkající se primárních a sekundárních výdajových 
dopadů, musí zajišťovat podporu státní pokladny ještě před tím, než budou představeny. 

Klíčem k procesu / postupům centrální kontroly jsou rozpočty a odhady. Útvarům jsou přidělovány 
rozpočty, členěné / rozvržené na kapitálové součty peněžních prostředků / zdrojů. Na druhé straně 
každé ministerstvo centrální vlády přiřazuje své rozpočtové prostředky ke svým úkolům a 
zodpovědnostem v kaskádě své působnosti tak, aby byl pokryt celý rozsah působnosti (včetně 
grantů poskytovaným například neresortním orgánům veřejné správy). V rámci rozpočtování 
(sestavování, alokace a provádění rozpočtu) existuje celá škála mechanismů, které jsou používány 
k podpoře účinného vynakládání veřejných výdajů ke splnění cílů vlády, včetně limitů a požadavků 
pověřených orgánů na schválení všech nových a sporných výdajů vůči státní pokladně. 
V Pokynech pro konsolidované rozpočtování je stanoven rozpočtový rámec / Rámec rozpočtu.  

Odsouhlasené resortní rozpočty samy o sobě přiznávají oprávnění utrácet nebo používat zdroje. 
To vyžaduje, aby parlament projednal a odsouhlasil odhady. Resortní odhady, pokrývající jeden 
rozpočtový rok, které obsahují jednu nebo více žádostí o peněžní zdroje, jsou předány parlamentu. 
Resortní odhady také obsahují ustanovení pro hotovostní a jiné peněžní zdroje k financování 
dalších subjektů ve své působnosti prostřednictvím grantů a půjček. Volené resortní výbory mohou 
zkoumat plány obsažené v resortních odhadech. Jakmile jsou odhady schváleny, stanou se 
výdajovými limity odhlasovanými parlamentem, zahrnutými či obsaženými v zákonech o rozpočtu / 
o rozpočtovém určení. Tyto zákony zajišťuje právní autorita / orgán pro veřejné výdaje v rozsahu 
rozpočtové působnosti (který popisuje činnosti, na které je povoleno čerpat výdaje).   

                                                           
1123 Též „jejichž dodržování je očekávané od …“. 
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Orgány veřejné moci musí poskytovat záruku, že probíhá odpovídající řízení (hospodaření a 
nakládání) zdrojů, za které jsou zodpovědné. SIC1124 je důležitý dokument o zodpovědnosti za 
projednání těchto ujištění s Parlamentem a prostřednictvím něj i s občany. SIC obsahuje a 
poskytuje transparentní a odpovědné zprávy o kontrolních otázkách a rizicích, kterým čelí ústřední 
vládní organizace. SIC je prostředek, kterým Hlavní účetní úředník deklaruje svůj přístup a 
zodpovědnost za řízení rizik, vnitřní kontrolu a řádnou správu a řízení resortu. Je to také nástroj 
k upozornění na nedostatky, které existují v systému vnitřní kontroly v rámci organizace. SIC je 
součástí výroční zprávy a účetní závěrky. 

SIC představuje povinného zveřejňování údajů všemi ústředními vládními subjekty, které jsou v 
souladu s finančním výkaznictvím podle příručky ministerstva financí (Frem). Jde o hlavní 
dokumentační odpovědnost. Externí auditoři přezkoumají SIC, aby se zajistilo, že byl připraven v 
souladu s vládními pokyny, a že je v souladu s poznatky auditora účetní jednotky. 

Všechny organizace vyvinuly své vlastní mechanismy pro řízení rizik a zajištění řízení za účelem 
podpory pravidelného podávání zpráv a zapracování do SIC. To zahrnuje informace, jak zajistit 
účinnost a efektivnost činností v rámci plnění podnikových úkolů a minimalizaci vzniku 
nesprávností a podvodů. K dispozici je také nezávislý interní audit jako klíčový prvek mechanismů 
řízení organizace, který poskytuje hlavnímu účetnímu objektivního hodnocení, a stanovisko k 
celkové, přiměřenosti a účinnosti rámce správy a řízení věcí veřejných, řízení rizik a kontroly. 
Názory vedoucího interního auditu jsou klíčovým prvkem v rámci systému ujištění, že hlavního 
účetního musí informovat po ukončení ročního provozu SIC. 

Veřejné orgány / organizace musí poskytovat záruky (ujištění), že jsou příslušné a způsobilé řídit a 
kontrolovat zdroje, za něž jsou zodpovědné. ZSIC je důležitým dokumentem pro zodpovědnou 
komunikaci těchto záruk / ujištění pro parlament a občany. ZSIC poskytuje transparentní a 
odpovědné zprávy o kontrolních otázkách a rizicích, kterým jsou ústřední vládní orgány / 
organizace vystaveny. ZSIC je prostředkem, kterým Hlavní účetní úředník deklaruje svůj přístup a 
zodpovědnost k řízení rizik, vnitřní kontrole a řízení aktivit orgánu /organizace (podniků). Je rovněž 
prostředkem pro upozornění na nedostatky, které existují v systému vnitřní kontroly v rámci orgánu 
/ organizace. Tvoří součást výroční zprávy a účetní závěrky. 

Povinnost zveřejňovat ZSIC se týká všech ústředních vládních subjektů, které postupují v souladu 
s návodem k obsluze finančního výkaznictví ministerstva financí (viz P MF). Plnění této povinnosti 
je prvořadou zodpovědností orgánu / organizace za tento dokument. Externí auditoři přezkoumají 
ZSIC, aby bylo zajištěno, že byla vypracována v souladu s vládními pokyny, a že odpovídá 
nálezům / poznatkům auditora účetní jednotky. 

Všechny orgány / organizace si zavedly a vyvinuly vlastní mechanismy řízení rizik a podávání 
záruk / ujištění o fungování systému vnitřní kontroly v rámci podávání zpráv (ZSIC). Týká se to 
způsobu, jakým zajistí účinné a efektivní provádění jejich činnosti / aktivit podnikání a omezení 
množství nesprávností a podvodů. K dispozici je rovněž nezávislý interní audit jako klíčový prvek 
pro správu a řízení orgánu / organizace, který poskytuje Hlavnímu účetnímu úředníkovi objektivní 
hodnocení a stanovisko / názor k celkové přiměřenosti a účinnosti řízení rizik, kontrole a správě 
orgánu / organizace). Stanovisko / názor vedoucího interního auditu je klíčovým prvkem při 
ujišťování o fungování systému vnitřní kontroly, které hlavní účetní úředník potřebuje k podání 
informace o jeho přiměřenosti a účinnosti v rámci roční Z SIC. 

Národní auditní úřad 

NAO pod vedením kontrolora – generálního auditora (C & AG) pomáhá parlamentu přezkoumat, 
jak byly veřejné prostředky rozmístěny a použity v praxi. C & AG je nezávislý na vládě, tzn. externí 
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auditor téměř všech ústředních orgánů, patřících do ústřední státní správy (decentralizované vlády 
mají své generální auditory).  C & AG má významná a dalekosáhlá oprávnění spojené s kontrolou 
účetních knih nejrůznějších veřejných orgánů / organizací. Patří sem finanční audit zdrojových účtů 
(zdrojových prostředků) útvarů těchto orgánů / organizací, které poskytují jistotu, že jsou zdrojové 
účty a prostředky řádně připraveny a použity. Finanční audit poskytuje ujištění parlamentnímu 
orgánu o tom, že uskutečněné transakce jsou provedeny bez závažných nepřesností a 
nesprávností. NAO provádí rovněž audity výkonu / výkonosti (hodnota za peníze), které zkoumají 
hospodárnost, účelnost a účinnost použití veřejných prostředků ve vybraných oblastech veřejného 
podnikání. Kombinace uvedených faktorů znamená, že NAO hraje důležitou roli, pokud jde o 
finanční kázeň / disciplínu, ochranu a efektivitu / účinnost. 

Tím, že NAO podává zprávy o výsledcích auditů Parlamentu (též účetní závěrky všech resortů a 
široké škály dalších veřejných subjektů), udržuje vládní úřady a orgány v odpovědnosti za způsob, 
jakým používají a využívají veřejné peníze. Současně napomáhá manažerům veřejných služeb 
zlepšovat výkon v poskytování služeb tím, že produkuje ročně přibližně 60 zpráv z auditu 
výkonnosti. 

NAO spolupracuje s řadou státních a nestátních subjektů v boji proti podvodům a za snižování 
nákladů zapříčiněných podvody v britské ekonomice. Mezi zainteresované a zúčastněné strany 
patří též Národní úřad proti podvodům (NFA), Fórum pro lepší správu CIPFA, Auditní komise a 
Mistři v boji proti podvodům. (viz níže.). 

Oprávnění NAO jsou přiznána vedoucímu NAO, tj. C & AG. Parlamentní výbor, tj. jeho komise pro 
veřejné účty vykonává dohled nad NAO (cca 900 zaměstnanců), jmenuje externí auditory NAO a 
zkoumá výkonnost NAO. Tato specifická oprávnění a povinnosti jsou stanoveny v několika 
zákonech Parlamentu, které upravují: 

  zřízení NAO a jmenování C & AG; a 

  typy auditů C & AG ze zákona, které umožňují šetření použitelných a použitých peněz a 
poskytují NAO široká oprávnění v přístupu k informacím pro účely auditu. 

Samostatné právní předpisy vytvářejí právní autoritu pro audity C & AG v oblasti výběru určitých 
daní, poplatků a licenčních poplatků a v oblasti dodržování předpisů a postupů ze strany orgánů při 
zajišťování účinné kontroly výběru a přidělování příjmů, za které jsou zodpovědné. 

NAO provádí audit účetní závěrky v souladu s mezinárodními standardy pro audit (UK & Ireland), 
které vydal orgán pro auditní postupy. NAO se zaměřuje na následující tří hlavní oblastí: 

  zajištění informací pro vládu za účelem podpory jejího úsilí o rozhodování na základě 
spolehlivých, úplných a porovnatelných informací; 

  finanční řízení a vykazování, s cílem zlepšit řízení činností a podpořit funkci financování 
činností oddělení za účelem plnohodnotného přispívání těchto činností; 

  nákladově efektivní doručování s cílem podpořit útvary v pochopení klíčových prvků v cyklu 
dodávky, a nákladů na tyto prvky. 

ZSIC je dokument, který je vypracovaný v zájmu splnění povinnosti v rámci veřejné zodpovědnosti. 
Popisuje účinnost vnitřní kontroly v organizaci a je revidován NAO v rámci auditu účetní závěrky. 
Poskytuje parlamentu ujištění, že veřejné orgány / organizace řádně řídí a kontrolují zdroje, za 
které jsou odpovědné. NAO reviduje či přezkoumá ZSIC, aby bylo zajištěno, že je tato zpráva 
(účetní závěrka) podporována odpovídajícími důkazy a že uskutečněné kontroly jsou dostatečně 
spolehlivé. 
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3. Pojem veřejné vnitřní kontroly ve své správě1125 

3.1. Implementace1126 kontrolního prostředí 

Odpovědnost managementu1127 je – pokud jde o správu a finanční kázeň1128 – jasně stanovena. 
Nejvýše nadřízený (top) úředník, který stojí v čele útvaru či organizace, obvykle jmenuje svého 
hlavního účetního úředníka. Odpovědnost hlavního účetního úředníka bude jasně vymezena po 
jeho jmenování. Hlavní účetní úředník musí zavést a zdokumentovat jasné vymezení a 
přenesení zodpovědností mezi úředníky útvaru, avšak hlavní účetní úředník si zachovává 
osobní zodpovědnost a odpovědnost vůči parlamentu, přičemž je nezávislý na ministrovi. 

Hlavní účetní úředník nese osobní zodpovědnost vůči parlamentu za regulérnost 1129 , 
korektnost, hodnotu za peníze a proveditelnost, pokud jde o využívání veřejných prostředků. To 
znamená zajistit, že existuje efektivní struktura řízení a důvěryhodné vnitřní kontroly. Ve velkém 
útvaru mohou být ustanoveni další vysoce postavení úředníci jako další vedoucí účetní úředníci, 
avšak hlavní účetní úředník útvaru nese celkovou zodpovědnost vůči Parlamentu za zajištění 
vysoké úrovně finančního řízení v útvaru jako celku. 

Při výkonu správy a řízení veřejných zdrojů1130 je povinností hlavního účetního úředníka zavést 
či vytvořit vhodné kontrolní prostředí, které je příhodné pro charakter aktivit / podnikání a 
jedinečný profil rizika, kterému organizace čelí. 

Finanční a funkční delegace budou přiřazeny tak, aby se hlavní účetní úředník mohl opírat o 
celé spektrum svých zodpovědností či povinností. 

Odpovídající delegace, kontroly a uspořádání podávání zpráv musí být zorganizovány v místě 
tak, aby poskytovaly záruky orgánu vedení1131, hlavnímu účetnímu úředníkovi a konečně i 
ministrovi o tom, jakých výsledků je dosahováno, v jakém standardu či úrovni a s jakou 
účinností. Na druhé straně by měly tyto zprávy poskytovat vedení útvaru či organizace údaje, 
které umožní úpravu plánu, je-li toho zapotřebí. Tato zpětná vazba by měla ministrům umožnit 
přehodnocení jejich politiky, kde se prokázalo, že je to vhodné. 

3.2. Řízení rizik 

Určení vhodného systému vnitřní kontroly je v zodpovědnosti hlavního účetního úředníka. Sem 
patří důkladný rámec pro řízení rizik. Ústřední pokyny k zásadám řízení rizik jsou stanoveny 
centrálně v Oranžové knize státní pokladny. Útvary jsou zodpovědné za zavedení vhodných 
opatření pro řízení rizik, aby splnily svou zodpovědnost k potřebám výkonu správy. Z tohoto 
důvodu se zavedení řízení rizik bude odlišovat v závislosti na povaze různých obchodních 
modelů a struktur v místě, avšak bude sledovat obdobné principy, které doporučuje Oranžová 
kniha. Oranžová kniha objasňuje, že řízení rizik by měla být vedeno shora a mělo by být 
včleněno do běžných či rutinních činností a aktivit organizace. Státní pokladna má rovněž 
vytvářet Rámec pro hodnocení řízení rizik, přičemž útvary mohou využívat při hodnocení 
relativní vyspělost svého systému řízení rizik. 

                                                           
1125 Též „ve své administraci“. 

1126 Též „provádění“. 

1127  Též „vedoucích pracovníků“. 

1128  Též „finanční disciplínu“. 

1129 Též „pravidelnost“.  

1130 Též „veřejných prostředků“ či „veřejných peněz“.  

1131 Jak kolegiátnímu, tak monokratickému orgánu vedení. 
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3.3. Implementace1132 kontrolních činností 

Kontrolní činnost se bude lišit podle útvarů v závislosti na druhu poskytovaných služeb. Každý 
útvar / organizace bude muset zavést zvláštní opatření / režim a politiky ke kontrole svých 
činnosti / aktivit, včetně rozhodování, monitorování / sledování výkonu, reakce proti podvodům, 
finančního řízení, opatření pro řízení rizik, atd. Útvarům se doporučuje dokumentovat řetězce 
odpovědnosti1133 a procesy, které budou dodány. 

3.4. Postupy pro řízení informací a komunikace 

Útvary (pracoviště) musí mít zavedeny manažerské informační systémy pro zabezpečení 
ujištění o hodnotě za peníze a o kvalitě dodávky, což má umožnit včasné úpravy. Dále potřebují 
pravidelné a smysluplné informace o řízení, týkající se nákladů (včetně jednotkových nákladů), 
výkonnosti, kvality a výkonu ve vztahu k cílům, které umožní posouzení hodnoty za peníze. 

3.5. Monitorování kontrolních činností a jejich neustálé zlepšování 

Po založení či zřízení systému vnitřní kontroly je nutné tento systém přezkoumat a podat o tom 
zprávu. Orgány vedení veřejných subjektů (útvarů či organizací) musí poskytovat záruky, že 
jsou příslušné a způsobilé k řízení a kontrole zdrojů, za něž jsou odpovědné. ZSIC je dokument, 
vyjadřující důležitou zodpovědnost v komunikaci těchto ujištění vůči Parlamentu a občanům. 
ZSIC také poskytuje transparentní informace o kontrolních otázkách a rizicích, kterým jsou 
ústřední vládní útvary či organizace vystaveny. Přestože jsou informace ve ZSIC formálně 
každoročně dokončeny, je doporučeno, aby informace o kontrolních otázkách a rizicích byly 
v průběhu roku na různých úrovních projednány. Výbor pro audit, který se skládá z nezávislých 
nevýkonných členů, podporuje naplnění primární zodpovědnosti hlavního účetního úředníka 
v oblasti přezkoumání komplexnosti a spolehlivosti záruk v průběhu celého roku. 

Hlavní účetní úředník každoročně podepisuje ZSIC a prohlašuje či deklaruje svou 
zodpovědnost a svůj přístup k řízení rizik, vnitřní kontrole a ke správě a řízení útvaru či 
organizace. Současně upozorňuje na jakékoliv existující nedostatky v systému vnitřní kontroly 
organizace, které mají být sděleny jako součást výroční zprávy a účetní závěrky. Aby mohly být 
splněny tyto závazky, je nutno zavést evidenci důkazů, která slouží jako základ pro dokončení 
ZSIC. 

Jako podklad budou sloužit i zprávy ředitelů a vedoucích pracovníků, jejichž prostřednictvím tito 
činitelé prokazují, jak se splnily své individuální přenesené povinnosti / závazky, a které 
samostatně a nezávisle podporuje názor vedoucího interního auditu. 

Výbor pro audit bude považovat jako základ ujištění přezkoumání ZSIC jménem skupiny 
účetních úředníků před dokončením této zprávy.  ZSIC je přezkoumána externími auditory v 
rámci svého auditu účetní závěrky, aby bylo zajištěno, že je v souladu s touto účetní závěrkou a 
zkušenostmi získanými při jejich práci. Tam, kde tomu tak není, nebo tam, kde to není 
sestaveno v souladu s příslušnými pokyny, bude nutné nahlásit tuto skutečnost. 

Výše uvedená opatření pokrývají financování prací státní pokladny. Tam kde práce financované 
z EU podléhají další regulační kontrole, auditu a jiným kontrolním opatřením, jsou tyto práce 
důsledně aplikovány. 

                                                           
1132 Též „zavedení“ či „provádění“. 

1133 Též „provázanost odpovědností“. 
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3.6. Interní audit 

3.6.1. Kontext 

Ministr je zodpovědný za vládní politiku, ale není výkonnou částí organizace, 
odpovědnou za zavádění a provádění politiky. 

Nejvyšší výkonný úředník v rámci organizace se obvykle označuje jako účetní úředník a 
současně je jako podpora ministra samostatně a osobně zodpovědný parlamentu a 
veřejnosti za ochranu a regulérnost fondů organizace a za hodnotu za peníze z těchto 
fondů financovaných v souvislosti se zajišťováním činností / aktivit organizace a za 
proveditelnost tohoto díla. Hlavní účetní úředník musí zdravý či řádný systém vnitřní 
kontroly organizace ve své působnosti či ve své péči a je povinen podepisovat 
každoročně prohlášení, které osvědčuje, že funkčnost a účinnost tohoto systému je 
průběžně přezkoumávána, že jsou sdělovány významné nedostatky v SIC, a že tyto 
skutečnosti jsou zapracovány ve výroční zprávě a v účetní závěrce. 

Interní audit není regulační požadavek právního předpisu, ale je zakotven jako povinná 
součást správy veřejných záležitostí a zajišťování opatření v rámci centrálních pravidel 
politiky. To znamená, že každý vládní útvar či vládní organizace bude mít útvar / službu 
interního auditu. Primárním účelem interního auditu je poskytnout účetnímu úředníkovi 
objektivní hodnocení a stanovisko k celkové přiměřenosti a účinnosti řízení a kontroly v 
rámci správní organizace. Vedoucí interního auditu tvoří klíčový prvek rámce ujištění 
hlavního účetního úředníka, tj. informace o ročním fungování SIC.  Z tohoto důvodu naše 
standardy konstatují, že vedoucí interního auditu musí být odborně způsobilý. 

3.6.2. Úloha interního auditu 

Interní audit by měl v zájmu zachování své nezávislosti v organizaci podávat zprávu 
přímo hlavnímu účetnímu úředníkovi, a to nezávisle na všech ostatních ředitelích / 
vedoucích pracovnících. 

Také by měl podávat zprávu orgánu vedení, což může být splněno či dodrženo 
prostřednictvím výboru pro audit jako nevýkonného auditního orgánu. Tato opatření1134 
jsou uvedena ve standardech interního auditu vlády, které vydává státní pokladna a 
začleňuje do těchto norem mezinárodní standardy Institutu interních auditorů. Výbor pro 
audit stanoví účel, pravomoci a zodpovědnosti interního auditu v zájmu nezávislého 
řešení svých potřeb, a tyto normy schvalují orgán vedení / představenstvo. Interní 
auditoři by neměli vykonávat úkoly mimo jejich profesní kompetenci / působnost. Pokud 
tak učiní, musí to být otevřeně projednáno / diskutováno a musí být přijata související 
opatření k tomu, aby nedošlo k ohrožení jejich objektivní úlohy. 

Program auditních činností vyžaduje odborný auditní úsudek, který nalézá, jaké auditní 
pokrytí je nezbytné k zajištění dohody o dostatečně hlubokém ujištění v oblasti řízení 
rizik, kontrole a řádné správy a řízení organizace. Auditní strategie a plány musí být 
dohodnuty s hlavním účetním úředníkem a výborem pro audit, aby bylo zajištěno, že jsou 
tyto plánované činnosti vhodně cílené a financované. Budou obsahovat množství různých 
druhů auditu, včetně pokrytí 

  finanční auditorské činnosti, 

  strategických a operativních činností, 

                                                           
1134 Též „tyto mechanismy“. 
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  uskutečňování programů a projektových činností, 

  činností v oblasti bezpečnosti a informační bezpečnosti a 

  přezkoumání regulačního rámce1135, 

jak to bude vhodné pro zajištění řádné správy, struktury, odpovědností a jedinečného 
profilu specifické organizace. Auditorské činnosti by měly rozhodující měrou pokrývat 
hospodárnost účelnost / efektivnost a účinnost zároveň by měly věnovat pozornost 
potenciálu vzniku podvodů. Někteří interní auditoři mohou vykonávat ověřování souladu / 
dodržení 1136 . Avšak za normálních okolností bychom očekávali, že se jedná o 
samostatnou součást vlastních opatření pro zabezpečení vedení organizace, kde se 
interní audit rozhodl, že se na ně může spolehnout, je-li přesvědčen, že takové činnosti 
byly vykonány objektivně a účinně. 

Poradenské úkoly jsou uznávanou součástí práce interního auditu. Avšak naše standardy 
jdou ještě dále, než mezinárodní standardy s tím, že poradenské zakázky by měly 
usilovat   

  o zlepšení správy veřejných záležitostí, řízení rizik a kontroly, 

  o to, aby shromážděné důkazy přispívaly ke stanovisku vedoucího interního auditu a 

  o to, že interní auditor musí zachovávat objektivitu a nepřebírá zodpovědnost za 
řízení / manažerskou zodpovědnost. 

Úlohou interního auditu není řídit riziko podvodu jménem organizace, ale poskytnout 
ujištění, že rizika, včetně rizika podvodu, jsou efektivně řízeny. 

Pokud během přiřazování auditních úkolů interní auditoři identifikovali kontrolní 
nedostatky, které by mohly umožnit podvod, nebo naleznou důkaz, že podvod byl 
spáchán nebo je páchán, 

  odkážou na místní politiku či postupy při zjištění podvodu a manipulaci s těmito 
informacemi, a 

  konzultují odpověď / reakci v souladu s plánem organizace.  

Konkrétně to znamená, že je obvyklé předem určit, co je třeba udělat a koho je třeba 
upozornit. Lze například rozšířit průběh auditu o návrhy dalších testů, které jsou 
zaměřeny na identifikaci činností, které mohou být indikátory či ukazateli podvodů a 
uvážit oprávnění údajného pachatele, jež je potřebné zohlednit při rozhodování, zda 
existuje jasný důkaz na základě šetření vzniku podvodu. Rozsah obavy by měl být 
zaznamenán / dokumentován tak, aby vytvářel součást celkové věrohodnosti vedoucího 
interního auditu. Klíčovou úvahou je, v jakém okamžiku upozornit orgán vedení a další 
činitele (např. pracovníky s určenými povinnostmi proti podvodům nebo proti praní 
špinavých peněz). Půjde o klíčové rozhodnutí vedoucího interního auditu, které bude 
založené na jednotlivých okolnostech a lokálně / místně zavedených zásadách, 
postupech a zodpovědnostech / povinnostech. 

Auditní doporučení jsou řešeny jako dohodnutá řídící opatření1137, za jejich realizaci nese 
zodpovědnost liniový management1138. Interní audit je povinen založit následný postup 

                                                           
1135 Též „rámce právních předpisů“. 

1136 Též „audit shody“ či „compliance“. 

1137 Též „manažerská rozhodnutí“ 
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sledování a realizace, nebo že vrcholové vedení přijalo riziko nepřijetí opatření. Interní 
audit musí vytvořit navazující proces sledovat a zajišťovat, aby řídící akce byly účinně 
prováděny, nebo aby orgán vedení organizace přijal riziko, vyplývající z nepřijetí 
příslušných opatření. Povinností vedoucího interního auditu je vytvoření jasných postupů 
pro posuzování dostatečnosti či nedostatečnosti řídících reakcí ve vztahu ke zjištěným 
rizikům. Výbor pro audit hraje klíčovou úlohu při zajišťování toho, že reakce vedení 
organizace a řešení problémů bude uspokojivé. Zodpovědnosti / povinnosti výboru pro 
audit jsou upraveny v příručce výboru pro audit, vydané státní pokladnou. 

3.6.3. Vztahy s externím auditem 

V rámci ústřední správy je NAO prostřednictvím zodpovědný za externí audit. Audity 
účetních závěrek vykonávané NAO ve všech orgánech ústřední státní správy, 
agenturách a dalších veřejných orgánech a zprávy o výsledcích předkládá Parlamentu. 
NAO rovněž vykoná každoročně přibližně 80 auditů hodnoty za peníze / auditů výkonu, a 
to v rámci dohledu nad schvalováním a uskutečňováním vládních projektů, programů a 
iniciativ.  Externí auditor je nezávislý na vládě a činnost je v prvé řadě vykonávána ve 
prospěch parlamentu a veřejnosti, avšak současně je významným přínosem pro 
organizaci. Výsledky hodnocení externího auditu jsou zveřejňovány ve veřejné doméně. 
Rovnocenné jsou orgány externího auditu účetnictví pro každou oblast 
decentralizovaných vlád a Auditní výbory jsou zodpovědné za jmenování auditorů pro 
místní samosprávu a zdravotnické orgány v Anglii a pro auditní podporu hodnoty za 
peníze v těchto odvětvích. 

Interní audit a externí audit jsou vyzývány ke strategické spolupráci v oblasti sdílení plánů 
a pracovních postupů a praxe s cílem optimalizovat auditní pokrytí a snížit auditní zátěž 
auditovaných organizací. Externí auditoři můžou usilovat, že se budou moci spolehnout 
na práci interního auditu v souladu s ISA 610, pokud se domnívají, že práce je 
dostatečně objektivní, technicky způsobilá a byla provedena s péčí řádného hospodáře. 

3.6.4. Úloha výboru pro audit 

Výbor pro audit je nezávislý výbor orgánu vedení / představenstva, který je složený z 
nezávislých osob na výkonném vedení / výkonném řediteli. Výbor má zvláštní 
zodpovědnost / povinnosti, které se týkají činností (práce) interního a externího auditu a 
otázek ujištění a účetního výkaznictví. Poskytuje nezávislá zjištění orgánu vedení / 
výkonné moci a jednou z jeho zodpovědností / základních povinností je zajistit úplné a 
spolehlivé ujištění hlavního účetního úředníka při plnění jeho povinností. 

Je zde tedy významná synergie či soulad mezi funkcí vedoucího interního auditu a 
úlohou výboru pro audit. Výbor typicky bude mít zájem o statut interního auditu / 
zadávací podmínky, aby bylo zajištěno, že má interní audit dostatečné postavení a 
nezávislost svobodně či volně a účinně působit ve své činnosti. Výbor bude rovněž 
pozorně sledovat přiměřenost auditních zdrojů. 

Výbor bude informovat orgán vedení / představenstvo a hlavního účetního úředníka o 
strategii a plánech interního auditu, které tvoří auditní1139 názor na to, jak interní audit 
vytváří účinnou / dobrou podporu pro naplňování zodpovědnosti1140 vedoucího interního 

                                                                                                                                                                                     
1138 Též „linioví vedoucí pracovníci“. 

1139 Též „nezávislý a objektivní“. 

1140 Též „povinností“. 
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auditu k předkládání výročního názoru / stanoviska k celkové přiměřenosti a účinnosti 
správy a řízení organizace (systému vnitřní kontroly), řízení rizik a kontrolních postupů. 
Výbor sleduje výsledky činnosti interního auditu a nakolik orgán vedení / vedoucí 
pracovníci reagují na otázky vznesené interním auditem, resp. jeho nálezy. 

3.7. Koordinace v systému vnitřní kontroly ve veřejném sektoru 

Státní pokladna a Úřad vlády jsou klíčové vládní útvary, které jsou zodpovědné za vytváření 
politiky a prosazování principů dobré praxe. Pravidla a zásady pro správu a řízení veřejných 
záležitostí (veřejnou správu), finanční disciplínu a kontrolu jsou stanoveny centrálně. Poradní 
výbor pro nezávislé účetní výkaznictví (PVNÚV) je poradním orgánem státní pokladny v oblasti 
technických účetních zásad pro sestavení účetní závěrky. PVNÚV působí jako samostatný 
prvek v procesu stanovení účetních standardů pro vládu a podporuje nejvyšší možné standardy 
v oblasti účetního výkaznictví. PVNÚV zaručuje, že interpretace a modifikace obecně uznávané 
účetní praxe v rámci veřejného sektoru jsou odůvodnitelné / opodstatněné a vhodné. 

Koordinace dobré praxe je do značné míry dosahováno prostřednictvím uspořádání profesních 
sítí. Například státní pokladna disponuje centrálními týmy, které převzaly vedoucí úlohu na 
úrovni vlády v podporování finančních povolání a interních auditorů v oblasti vytváření politiky a 
osvědčených postupů, pořádání akcí, poskytování pokynů pro rozvoj jednotlivých profesí. 
Odborníci jsou motivováni ke sdílení oblastí společného zájmu a přispívají k podpoře 
zlepšování správy1141. K dispozici je také meziresortní auditní skupina, která sdílí dobrou praxi 
při auditu činností financovaných EU. 

Útvar (personál pracoviště) nese osobní odpovědnost za svůj výkon a řídí své vlastní programy 
neustálého zlepšování. Každý útvar má sdělit / zveřejnit, jak dobře jeho systém vnitřní kontroly 
každoročně funguje ve své zprávě o činnosti a účetní závěrce, kterou editoval a publikoval. 

Hlavní účetní úředník musí  

  učinit doklad posouzení a 

  učinit příslušná zveřejnění zpráv, předkládaných řediteli a nezávislého stanoviska vedoucího 
interního auditu, 

které hlavní účetní úředník spravuje. Existuje celá řada nástrojů, které byly centrálně vyvinuty a 
které jsou dány k dispozici útvarům pro ně hodnocení a zlepšování svých schopností. Například 
existují nástroje pro hodnocení veřejných zakázek, programování a projektové řízení, finanční 
řízení, interní audit, řízení rizik, řízení informačních rizik, bezpečnost, podvody, řízení rizik 
finančních systémů, výkonu resp. hodnoty za peníze, atd. Je na útvaru, aby posoudil své vlastní 
schopnosti při plnění každodenních úkolů a v návaznosti takové nástroje porovnal s výsledky 
potvrzenými prostřednictvím peer review nebo interního auditu. 

NAO při výběru auditu výkonu / hodnoty za peníze často vytvoří mezirezortní perspektivu / 
pohled na konkrétní záležitosti, jakými jsou řízení rizik nebo finanční kontroly. To může způsobit 
zjevné situace, ve kterých jednotlivé útvary nejsou vykonávající stejně jako ostatní a je třeba 
provést zlepšení. Zprávy jsou veřejně dostupné a zprávy o value-for-money, poskytují důkazy o 
Výboru pro veřejné účty, který pořádá slyšení jménem Parlamentu. 

To může způsobit zřetelné situace, ve kterých jednotlivé útvary nebudou konat stejně jako 
ostatní a je proto třeba provést zlepšení. Zprávy jsou veřejně dostupné a zprávy o hodnotě za 

                                                           
1141 Např. prostřednictvím výměny zkušeností v oblasti dobré praxe. 
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peníze1142 poskytnou důkazy na ústním slyšení ve Výboru pro veřejné účty, který jedná jménem 
Parlamentu. 

Kancelář útvaru je zodpovědná za podporu premiéra a úřadu britské vlády. Úzce spolupracuje 
se správou státní pokladny a ujímá se vedení schopností ve vztahu k její bezpečnosti. Kancelář 
útvaru plní úkoly sekretariátu státní služby a disponuje týmem způsobilým pro hodnocení 
schopností resortních výkonů s pomocí předních osobností z celého veřejného, soukromého  
a neziskového sektoru. Kanceláře útvarů posuzuje, zda útvary mají správné strategické a vůdčí 
schopnosti, jak dobře si vedou a zvažují, zda mají správné personální dovednosti, nástroje  
a odpovídající zapojení / angažmá klíčových zainteresovaných, subjektů, partnerů a veřejnosti. 

Občas státní pokladna / ministerstvo financí přezkoumá aktuální stav profesí a ve spolupráci  
s ostatními útvary naplánuje a realizuje všechna potřebné zlepšení. Občas budou přezkoumání 
nebo návrhy takové povahy nebo profilu, že jsou diskutovány v parlamentním výboru. Další 
stanoviska a návrhy mají tendenci být zveřejňovány na internetových stránkách státní pokladny, 
a to často jako součást resortních konzultačních procesů ještě před jejich finalizací. 

Existují případy některých vysoce rizikových programů / projektů, které jsou více centrálně 
zviditelňovány a u kterých existují větší centrální zásahy. Například existuje hodnotící skupina 
pro hlavní projekty, která prověřuje a schvaluje vládní největší a nejsložitější velké projekty. 
Ostatní významné projekty také procházejí schvalovacím procesem ve státní pokladně, aby 
bylo zajištěno, že zde z hlediska prací existují silné obchodní důvody a že jsou tyto projekty 
cenově dostupné a životaschopné. U takových projektů musí existovat komplexní plán jejich 
zajištění a tyto projekty budou podléhat, pokud jde o jednotlivé body průběhu celého životního 
cyklu projektu, schválení ze strany státní pokladny. 

Interní auditoři, kteří přezkoumají systém vnitřní kontroly na vlastním pracovišti, informují 
hlavního účetního úředníka za účelem jeho podporu při naplňování jeho zodpovědnosti či pro 
splnění jeho povinností. Interní auditní zprávy slouží pouze pro vnitřní spotřebu. Můžou být 
uvolněny v případě vyřizování žádosti o informace podle zákona o svobodném přístupu  
k informacím, avšak nejdříve budou podléhat testu veřejného zájmu a teprve poté budou 
zveřejněny. 

Vládní standardy interního auditu požadují po interních auditorech vykonávat pravidelné interní 
ověřování vlastní efektivnosti a alespoň jednou za období pěti let nezávislé externí hodnocení. 
Státní pokladna zavedla mechanismy pro vzájemné hodnocení (peer review), aby zajistila, že 
budou k dispozici odborně kvalifikovaní hodnotitelé s odpovídajícím postavením /statusem  
a zkušenostmi pro samostatné přezkoumání těch, kteří hodnocení vyžadují. 

Státní pokladna ukládá hlavním účetním úředníkům jako hlavním příjemcům těchto záruk 
provést pro vládu hodnocení (peer review). V dispozici je pozice vedoucího vládního interního 
auditu ve státní pokladně, který je zodpovědný za standard interního auditu napříč vládních 
útvarů / organizací za prosazení programu zlepšování (kvality). Pokud jde o koordinaci, státní 
pokladna podporuje vytváření sítí a nepřetržitý profesní rozvoj. 

4. Boj proti podvodům 

NAO spolupracuje s řadou státních a nestátních subjektů v boji proti podvodům a za snižování 
nákladů na podvody v britské ekonomice. Mezi zúčastněné strany (stakeholders) patří Národní úřad 
proti podvodům (NÚP), Fórum pro lepší správu CIPFA, Auditní komise / výbor a Mistři 1143 

                                                           
1142 Angl. value-for-money. 

1143 Angl. „Champions“. 
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(champions) boje proti podvodům.   Národní úřad proti podvodům (NÚP) je výkonná agentura 
v rámci ústřední vlády1144, která spojuje úsilí velkého počtu orgánů v boji proti podvodům napříč 
soukromým, veřejným a neziskovým sektorem, jež se podílejí na shromažďování zpravodajských 
informací a přijímání opatření proti podvodníkům. 

V působnosti centrální vlády byla zřízena síť Mistrů pro zamezení podvodů, kterou představuje 
hlavní oddělení pro řešení podvodů a chyb (nesprávností). Mistři pro zamezení podvodů vedou boj 
proti podvodům a chybám (nesprávnostem) ve svém vlastním ministerstvu v působnosti centrální 
vlády, v agenturách a v dalších veřejných orgánech, za které hlavní oddělení pro řešení podvodů a 
chyb (nesprávností) zodpovědné. Mezi jejich priority bude patřit vštěpování kultury boje proti 
podvodům ve své organizaci, měření podvodů ve svých útvarech a vůbec poprvé zveřejnění údajů, 
jakož i ujištění o nových politikách a programech boje proti podvodům, která jsou zabezpečena 
pomocí provádění hodnocení rizika podvodu. 

5. Probíhající a budoucí reformy 

Zdroje účetnictví – mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS1145 

Již nějakou dobu jsou připraveny britské vládní účty a rozpočty na využití základu účetnictví, který 
znamená 

  uplatnění akruálního účetnictví pro podávání zpráv o výdajích centrální vládě a 

  rámec pro analýzu výdajů podle záměrů a cílů jednotlivých úřadů / útvarů, které se týkají výstupů 
těchto úřadů / útvarů, a to všude tam, kde je to možné. 

Jednotlivé úřady / útvary poskytují podněty pro zlepšování řízení, tzn. co vlastní a co dluží (jejich 
aktiva a pasiva). Jejich zprávy obsahují informace o tom, jak prostředky byly použity k dosažení cílů, 
což umožňuje uživatelům těchto účetních závěrek zhodnotit snadněji, zda daňoví poplatníci 
dostávají hodnotu za peníze. Nedávný vývoj přispěl k přijetí mezinárodních standardů účetního 
výkaznictví (IFRS), které poskytují větší analogii přístupu mezi přípravou soukromých a veřejných 
účtů sektoru. 

Jasná linie vidění 

Tento vývoj obsahuje zjednodušené finanční výkaznictví pro parlament tím, že zajistí, aby v souladu 
s fiskálními pravidly bylo hlášeno konzistentně více údajů konkrétně ve třech fázích procesu – tj. 
v plánu 1146  při plánování odhadů a v plnění výdajů při dosahování celkových výnosů. Práce je 
sladěna s rozpočty, odhady a účty tak, že umožňuje státní pokladně kontrolovat, co je nutné dodat, 
motivuje v souladu s fiskálními pravidly hodnotu za peníze a snižuje zátěž ministerstev. Kombinuje a 
/ slaďuje časový harmonogram 1147  zveřejnění vládních dokumentů účetního výkaznictví, aby 
nedocházelo k duplicitě a bylo lépe sladěno. 

 

Celkový vládní účet 

                                                           
1144 Též „v působnosti“. 

1145 Angl. „International Financial Reporting Standards“. 

1146 V procesu plánování. 

1147 Též „načasování“. 
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Tato práce představuje konsolidaci účtů cca 300 ústředních orgánů státní správy, včetně 
decentralizovaných orgánů, 600 orgánů místních úřadů, 300 NHS a nadačních fondů a 60 veřejných 
korporací. Cílem bylo zvýšit zodpovědnost vůči Parlamentu, což umožnilo porovnání napříč 
veřejným sektorem a zlepšení kvality dat, včetně těch, které se používají v národních účtech. 

Udržitelnost 

Vláda podporuje udržitelnost a environmentální výkonnost orgánů veřejného sektoru prostřednictvím 
jejich výročních zpráv a účetních závěrek a některá hlediska jsou povinná v celé centrální vládě v 
letech 2011-12. 

Transparentnost1148 

Vláda bude podporovat větší transparentnost v celém spektru svých operací, aby bylo umožněno 
udržovat veřejné subjekty a politiky v odpovědnosti. Patří sem závazky, které se týkají veřejných 
výdajů, a které jsou určeny k napomáhání snižování deficitu / schodku a dosahování lepší hodnoty 
za peníze. Jako součást této agendy transparentnosti vláda přijala řadu počátečních závazků, které 
se týkají ústředních vládních výdajů, včetně zvýšeného publikování / zveřejňování. Podnikatelské / 
obchodní plány a pokrok v plnění klíčových závazků bude rovněž pravidelně publikován. 

Správa věcí veřejných – Monokratický vedoucí / členové výkonné rady1149 

Od května 2010 byl změněn ministerský kodex, přičemž státní sekretář / tajemník bude předsedat 
Radě útvaru (nevýkonných členů představenstva, nebo jiný člen správní rady ministrů, může občas 
v případě potřeby zastupovat). Již dříve hlavní účetní úředník předsedal orgánu vedení útvaru / 
organizace. Tato změna byla začleněna do revidovaného Kodexu obchodního / podnikového 
financování při správě a řízení věcí veřejných v působnosti centrální vlády. Na základě této změny či 
v souladu s touto změnou má nyní každá Rada1150 vedoucího nevýkonného člena Rady, který se 
pravidelně setkává s dalšími nevýkonnými členy správní rady s cílem zajistit, aby byly jejich názory 
chápány a aby si byl státní tajemník vědom jakýchkoliv obav (mimo jiné i to, aby státní tajemník touto 
cestou zajistil tyto záležitosti bez excesů sám). Díky tomu nevýkonní členové Rady / představenstva 
podporují státního tajemníka v jeho roli předsedy Rady / Představenstva, který spolupracuje s vládou 
jako předseda představenstva a je ve spojení i s nevýkonnými členy Rady / představenstva. 

Prohlášení o správě veřejných záležitostí1151 

V létech 2011 / 12 se navrhuje nahradit stávající ZSIC1152 prohlášením o správě a řízení. To by 
znamenalo dát dohromady na jedno místo to, co je požadováno pro existující ZSIC a čerpat širší 
vykazování o správě veřejných záležitostí, z nichž většiny se již týkají požadavky na základě 
dodržení1153-nebo-vysvětlení jako součásti zpráv o správě veřejných záležitostí. 

                                                           
1148 Též „průhlednost“. 

1149 Kolegiátního orgánu. 

1150 Též „představenstvo“. 

1151 Též „o správě věcí veřejných“. 

1152 Zprávu o systému vnitřní kontroly. 

1153 Též „soulad“ nebo „shoda“. 
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NAO1154 má rovněž identifikovat a vyznačit řadu způsobů, které by vykazování o zprávě veřejných 
záležitostí mohlo posílit a podpořit, že se vedení bude zabývat těmito body. To napomůže zajistit, 
aby prohlášení o správě veřejných záležitostí používalo vhodné zveřejňování a lépe doložilo 
vykazování o věrohodnosti. 

Interní audit 

Jsou navrženy změny, které se týkají způsobu organizování interního auditu, a to že útvar interního 
auditu je organizován centralizovaně do skupiny či sdílené služby za účelem jasného propojení na 
strategické cíle útvarů, pružnějšího nakládání s lidmi a využívání zdrojů, tzn. modelu, který povede 
k větší stimulaci inovací při poskytování rozvoje a příležitosti pro kariéru. To bude provedeno 
prostřednictvím účinné angažovanosti zainteresovanými stranami na řízení rizik, a zajištění toho, aby 
interní audit mohl napomáhat pozitivnímu a hmatatelnému přínosu k úspěchu a imperativů 
organizace, týkajících se dodávky jeho služeb. 

                                                           
1154 Vnitrostátní schvalující osoba. 


