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Interní audit je na UJEP vykonáván v souladu  se zákonem �. 320/2001 Sb. o finan�ní 
kontrole ve ve�ejné správ� a o zm�n� n�kterých zákon� (zákon o finan�ní kontrole), ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis� a v souladu s provád�cí vyhláškou Ministerstva financí �. 416/2004 Sb. 
k zákonu �. 320/2001 Sb. 
 
�lánek 1 - Poslání interního auditu 
1. Interní audit nezávisle a objektivn� prov��uje všechny �innosti univerzity s cílem zjiš�ovat 

fungování vnit�ního �ídícího a kontrolního systému UJEP.  

2. Interní audit nenahrazuje �ídící kontrolu ani �ízení rizik vykonávané odpov�dnými 
vedoucími zam�stnanci. 

 
�lánek 2 - Postavení útvaru interního auditu 
1. Útvar interního auditu (dále také ÚIA) je z�izován jako organiza�n� a funk�n� nezávislý 

útvar v p�ímé pod�ízenosti rektora UJEP.  

2. Útvar interního auditu nemá výkonné pravomoci, nezasahuje do systému p�ímého �ízení. 
Svá zjišt�ní, stanoviska a doporu�ení p�edává rektorovi, který po posouzení jejich obsahu 
m�že v rámci svých kompetencí na�ídit výkonným a �ídícím strukturám realizaci 
p�íslušných opat�ení.  

 
�lánek 3 - P�edm�t a rozsah �innosti 
1. Interní audit nezávisle a objektivn� p�ezkoumává a vyhodnocuje operace, �innosti a vnit�ní 

kontrolní systém UJEP.  

2.  �innost ÚIA je zam��ena zejména na : 

a) dodržování obecn� závazných právních p�edpis�, vnit�ních p�edpis� a norem UJEP, 
b) ochranu ve�ejných prost�edk�, majetku a zájm� UJEP,  
c) kvalitu a v�asnost p�edávaných informací, pln�ní stanovených zám�r� a cíl�, 
d) pln�ní provozních a finan�ních kritérií hospodárnosti, efektivity a ú�elnosti, 
e) hodnocení ú�innosti vnit�ního kontrolního systému.  
 
3. Na základ� svých zjišt�ní p�edkládá ÚIA rektorovi doporu�ení ke zvyšování kvality 

vnit�ního kontrolního systému, k p�edcházení nebo ke zmírn�ní rizik a k p�ijetí opat�ení 
k náprav� zjišt�ných nedostatk�. 

4. Útvar interního auditu zajiš�uje v rámci UJEP též konzulta�ní �innost, jejíž p�ínos spo�ívá 
v systematickém a metodickém p�ístupu p�i hodnocení efektivnosti �ídících a kontrolních 
proces�. Tato konzulta�ní �innost probíhá mimo rozsah auditních akcí a nelze je 
zam��ovat. 

5. Útvar interního auditu nelze pov��ovat úkoly, které jsou v rozporu s nezávislým pln�ním 
jemu stanovených úkol�. 

 

�lánek 4 - Profil auditora 
1. Etické zásady interních auditor� UJEP vycházejí z "Kodexu etiky zam�stnanc� ve ve�ejné 

správ�", z doporu�ení obsažených v "Etickém kodexu mezinárodního institutu interních 
auditor�" a z mezinárodn� uznávaných standard� pro tuto oblast.   

2. Interní audito�i postupují vždy nestrann� a nezaujat� a vyhýbají se st�et�m zájm�. 
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�lánek 5 - Oprávn�ní a povinnosti interních auditor�  
1.  Interní auditor UJEP je oprávn�n : 

a) vyžadovat p�ístup do všech prostor UJEP, do všech dokumentací a evidencí, 
b) využívat pasivního vstupu v plném rozsahu do informa�ních systém�, do díl�ích 

po�íta�ových agend a získávat z nich pot�ebná data, 
c) požadovat p�edložení písemností a originálních podklad� a jejich p�evzetí oproti 

písemnému potvrzení, 
d) vyhotovovat fotodokumentaci, kopie, opisy, tisky z informa�ních systém�,  
e) požadovat od zam�stnanc� UJEP sou�innost, vyžadovat stanoviska, komentá�e a jiné 

informace k zjiš�ovaným skute�nostem, 
f) požadovat zajišt�ní podmínek pro �ádný výkon auditu na míst�, tj. v rámci možností 

auditovaného objektu zajišt�ní pracovního místa v�etn� technického vybavení, 
g) obdržet kopie zpráv a informací p�edaných externími auditory a externími kontrolními 

orgány, 
h) stanovit konkrétní pracovní postupy pro výkon interního auditu a k tomu vytvá�et 

dokumenty.  

2.  Interní auditor je povinen : 
a) oznámit prov��ovanému útvaru zam��ení auditu, termín zahájení, v�cný a �asový 

rozsah, 
b) p�edložit vedoucímu prov��ovaného útvaru pov��ení k provedení auditu, 
c) p�i provád�ní auditu se �ídit principy hospodárnosti a ú�elnosti, 
d) p�i výkonu auditu respektovat a pokud možno nenarušovat plynulý chod 

prov��ovaných pracoviš�, 
e) zachovávat diskrétnost a ml�enlivost o všech pr�b�žných zjišt�ních,  zajistit 

získané materiály i vlastní dokumentaci proti zneužití nepovolanou osobou, 
f) nezapojovat se do žádných �inností, které by vedly k oslabení jejich nezávislosti, 

nezavád�t žádné postupy a ne�init �ídící rozhodnutí, 
g) trvale zvyšovat svoji kvalifikaci. 

 
 
�lánek 6 - Metodika �innosti 
1. Interní audit je vykonáván na podklad� st�edn�dobého a ro�ního plánu. 

a) St�edn�dobý plán stanoví priority auditní �innosti na víceleté období, odráží pot�eby 
UJEP z hlediska dosavadních výsledk�, dlouhodob�jších zám�r� a cíl�, zohled�uje 
rizikové oblasti. 

b) Ro�ní plán vychází ze st�edn�dobého plánu, up�es�uje v�cné zam��ení, rozsah a typy 
jednotlivých audit�, jejich cíle a �asové rozvržení. Dále obsahuje odbornou p�ípravu 
interních auditor�, úkoly v konzulta�ní �innosti. 

2. Plán interního auditu zpracovává ÚIA, p�íprava je projednávána s rektorem UJEP, rektor 
plán schvaluje. P�i p�íprav� plánu auditu jsou zohled�ovány nám�ty a požadavky na 
provedení auditu, které vzejdou od odborných útvar� a sou�ástí UJEP. 

3. V od�vodn�ných p�ípadech realizuje ÚIA na vyžádání rektora konkrétní audit mimo 
schválený ro�ní plán. 

4. Po ukon�ení auditu zpracuje ÚIA „Zprávu z auditu“, se zprávou prokazateln� seznámí 
vedoucího prov��ovaného útvaru (p�ípadn� p�edá p�íslušný vý�atek zprávy dalším 
dot�eným subjekt�m).  

5. ÚIA p�edá Zprávu z auditu v�etn� doporu�ení k p�ijetí opat�ení, bez zbyte�ného odkladu 
rektorovi. 
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6. Zjistí-li ÚIA v pr�b�hu auditu závažné nedostatky nebo porušení p�edpis�, informuje o 
této skute�nosti neprodlen� rektora. 

7. Zjistí-li interní auditor, že nebyla realizována odpovídající opat�ení ur�ená na základ� 
oznámení �ídící kontroly nebo návrhu ÚIA, je povinen na tuto skute�nost písemn� 
upozornit rektora.  

8. Výsledky interního auditu jsou p�edkládány rektorovi v ro�ní zpráv�, která obsahuje 
zejména hodnocení obecné kvality vnit�ního kontrolního systému, analýzu závažných 
nedostatk� a doporu�ení ke zkvalitn�ní �ízení a kontroly. Na základ� t�chto doporu�ení 
p�ijímá rektor odpovídající opat�ení. 

9. Ro�ní zpráva interního auditu UJEP a následná p�ijatá opat�ení jsou podkladem pro 
vypracování ro�ní zprávy o výsledcích finan�ních kontrol ur�ené správci rozpo�tové 
kapitoly dle zákona �. 320/2001Sb. 

10.P�ípravu, vlastní provád�ní a dokumentování interního auditu podrobn�ji �eší metodika 
provád�ní interního auditu na UJEP. 

 
�lánek 7 - Personální zabezpe�ení interního auditu  
 Funkci útvaru interního auditu m�že plnit zam�stnanec UJEP zvláš� pov��ený rektorem 

k zajiš�ování interního auditu. Pro takto pov��eného zam�stnance (tj. interního auditora 
UJEP) platí všechna ustanovení tohoto statutu jako pro útvar interního auditu. 

 
�lánek 8 - Vztah interního auditu k vn�jším subjekt�m 

P�i výkonu své �innosti je interní auditor UJEP oprávn�n spolupracovat s externími 
subjekty, nap�. s �eským institutem interních auditor�, externím auditorem, útvary 
interního auditu ostatních orgán� ve�ejné správy, není-li to v rozporu s  právními p�edpisy 
o ochran� utajovaných skute�ností, s právními p�edpisy o ochran� osobních údaj� nebo 
zájmy UJEP. 

 
�lánek 9 – Záv�re�ná ustanovení 
 Tato sm�rnice rektora je vydávána s ú�inností dne 1.1.2005 a zárove� nahrazuje Sm�rnici 

rektora �. 4/2004 "Z�ízení útvaru interního auditu na UJEP" ze dne 5.3.2004.  
        
 
Zpracovala Ing. Lenka Semerádová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Ústí nad Labem dne 9. 12. 2004    Doc. PhDr. Zden�k Havel, CSc. 
                  rektor 
 


