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STATUT 
Útvaru vnitřní kontroly a auditu 

v Psychiatrické nemocnici Kosmonosy  

Pro účely vykonávání kontroly a interního auditu v Psychiatrické nemocnici Kosmonosy
(dále jen PNK ) byl v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě zřízen útvar  vnitřní kontroly  a auditu. 

1. ÚČEL STATUTU
Účelem Statutu útvaru vnitřní kontroly a auditu je stanovit jeho postavení, poslání, působnost 
a pravomoci.

2. POSTAVENÍ ÚTVARU VNITŘNÍ KONTROLY A AUDITU

Postavení útvaru vnitřní kontroly a auditu vyplývá z ustanovení §29 zákona o finanční
kontrole.

Vedoucí útvaru vnitřní kontroly a auditu je jmenován a odvoláván ředitelem PNK po
projednání s ministrem zdravotnictví ČR.

Útvar  vnitřní  kontroly  a  auditu  nelze  pověřovat  úkoly,  které  jsou  v rozporu
s nezávislým plněním jemu stanovených úkolů.

3. POSLÁNÍ ÚTVARU VNITŘNÍ KONTROLY A AUDITU

Útvar vnitřní kontroly a auditu přezkoumává a vyhodnocuje správnost finančních a
majetkových operací v PNK, přezkoumává a vyhodnocuje vnitřní kontrolní systém.

Sleduje a vyhodnocuje dodržování obecně závazných právních předpisů, hospodárnost
a efektivnost provozních činností v PNK.

Navrhuje  řediteli  opatření  ke  zdokonalování  a  zvyšování  účinnosti  vnitřního
kontrolního systému.

Zpracovává plány auditů. Zprávy o svých zjištěních předkládá řediteli PNK.

4. NEZÁVISLOST A OBJEKTIVITA

Nezávislost  útvaru  vnitřní  kontroly  a  auditu   je  zabezpečena  jeho  začleněním  do
organizační struktury PNK a funkční náplní stanovené Organizačním řádem .

Zaměstnanci  útvaru  vnitřní  kontroly  a  auditu  postupují  nestranně  a  nezaujatě  a
vyhýbají se střetům zájmů. Při výkonu vnitřní  kontroly auditu nesmí hodnotit takové činnosti
a procesy, za jejichž provádění byli předtím v PNK odpovědni.

Útvar vnitřní  kontroly a auditu nelze(podle §29 odst.3 zákona o finanční kontrole)
pověřovat úkoly, které jsou v rozporu s nezávislým plněním jemu stanovených úkolů.
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Útvar vnitřní kontroly a auditu nenahrazuje:

řídící kontrolu v odpovědnosti příslušných vedoucích zaměstnanců PNK ani metodický
výkon této kontroly,

činnost  jiných  organizačních  útvarů  PNK při  řešení,  vytváření,  zavádění  a  zajištění
vlastního provozu řídících a kontrolních systému včetně stanovených postupů v PNK.

5. ODBORNÁ ÚROVEŇ

Vedoucí  útvaru  vnitřní  kontroly  a  auditu  je  povinen  dbát  o  trvalé  zvyšování  kvalifikace.
Kontrolu a audit mohou vykonávat zaměstnanci, kteří mají předpoklady obsáhnout znalosti a
dovednosti nutné pro řádný výkon.

6. OPRÁVNĚNÍ ÚTVARU VNITŘNÍ KONTROLY A AUDITU

V souladu s Organizačním řádem PNK přísluší vedoucímu útvaru vnitřní kontroly a  auditu
následující pravomoci rozhodnout o:

Stanovení koncepce činnosti útvaru vnitřní kontroly a auditu v souladu se standardy
interního auditu.

Plánovaných, vyžádaných a následných auditech.
Monitorování systémů a procesů organizace.
Požadavcích  na  kteréhokoli  zaměstnance  PNK,  aby  spolupracoval  a  pomáhal  při

plnění uložených úkolů.
Předkládání zpráv z auditů.
Přístupu ke všem informacím, dokladům, systémům, transakcím a majetku organizace.
Při  výkonu  interního  auditu  vstupovat  na  jednotlivá  pracoviště  a zde nahlížet

do písemných  podkladů,  písemné  dokumentace,  databází  automatizovaných  informačních
systémů, které obsahují informace týkající se předmětu auditu,účetnictví nebo jeho vedení a
ostatních agend vedených pomocí prostředků výpočetní techniky, a to v rozsahu nezbytném
k plnění funkcí a úkolů interního auditu.

Požadovat  od  zaměstnanců  auditovaného  útvaru  informace  a  předložení  originálů
dokladů o veškerých skutečnostech souvisejících se zkoumanou činností útvaru,  v němž je
vykonáván interní audit. 

 Požadovat informace od  organizačního útvaru a dalších útvarů, které disponují nebo
mohou disponovat informacemi týkajícími se předmětu auditu, procesu jeho přípravy nebo
okolností spojených s vykonáváním tohoto auditu.

Vyžadovat  v souvislosti  s vykonávaným interním auditem od vedoucích  a ostatních
zaměstnanců  PNK  ústní  nebo  písemná  vysvětlení  ke zkoumané  činnosti  a ke zjištěným
skutečnostem.

Odebírat v odůvodněných případech originály dokladů, u nichž hrozí nebezpečí jejich
zneužití nebo ztráty, přičemž jejich převzetí musí auditovanému útvaru nebo osobě písemně
potvrdit  „Potvrzením  o  převzetí  originálů  dokladů“.  Auditovanému útvaru  nebo  osobě  je
ponechána kopie dokladů.

Vyhotovovat fotokopie, videozáznamy, opisy, popř. výpisy z těchto dokladů, získávat
potřebná data z  informačních systémů v tištěné podobě, případné kopie souborů a databází
v elektronické podobě.

Používat telekomunikačních zařízení a informačních technologií auditovaného útvaru
v případech, kdy jejich použití je nezbytné pro výkon auditu. 
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Jednat se všemi vedoucími a ostatními zaměstnanci bez ohledu na jejich postavení 
v hierarchii řízení.

 V rámci systému následné kontroly, sledovat, prověřovat a vyžadovat od    
odpovědných vedoucích zaměstnanců PNK informace, zda přijatá opatření k odstranění 
zjištěných nedostatků byla splněná a navržená doporučení realizována, nebo že odpovědný 
vedoucí zaměstnanec PNK převzal odpovědnost za riziko neprovedení nápravných opatření 
nebo nevyužití doporučení oddělení interního auditu.

7.   POVINNOSTI  ZAMĚSTNANCŮ ÚTVARU VNITŘNÍ KONTROLY A AUDITU

Postupovat při své činnosti a ve vztazích uvnitř PNK tak, aby nebyla narušená jejich 
nezávislost a objektivita.

Při provádění auditu postupovat kvalifikovaně a profesionálně v souladu s právními 
normami, interními předpisy a „Pokyny ministerstva financí k jednotnému uplatňování 
závazných pravidel  a doporučení pro výkon interního auditu“.

Upozorňovat na nežádoucí skutečnosti a rizika, která ovlivňují nebo v budoucnosti 
mohou ovlivnit činnost PNK.

Oznámit odpovědnému vedoucímu zaměstnanci PNK zahájení auditu.

Při zahájení auditu předložit odpovědnému vedoucímu zaměstnanci „Pověření 
k provedení auditu“ a seznámit jej s „Programem auditu“ a požadavky auditu na zabezpečení 
jeho hladkého průběhu.

Zachovávat obezřetnost, diskrétnost a mlčenlivost o všech skutečnostech zjištěných při
své činnosti.

Zabezpečit veškeré potřebné podklady pro zprávu o zjištěních z provedeného auditu, 
jakož i veškerou vlastní dokumentaci a učinit nezbytná opatřená proti jejich zneužití.

Zajistit ochranu  a bezpečné uložení odebraných originálních dokladů.

Informovat  odpovědného  vedoucího  zaměstnance  auditovaného  útvaru  o  průběhu
prováděného auditu.

Zpracovat  písemnou  zprávu  z auditu,  tuto  projednat  s odpovědným  vedoucím
zaměstnancem. O projednání zprávy z auditu pořídit písemný záznam.

Po ukončení auditu neprodleně předat osobně auditovanému útvaru   převzaté doklady,
pominou li důvody jejich převzetí.

Ukládat  dokumentaci  a  pracovní  materiály  z provedených  auditů  v souladu  se
Spisovním a skartačním řádem PNK. 

8. POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ  PNK    PŘI  VÝKONU INTERNÍHO AUDITU

Respektovat  nezávislou  činnost  interního  auditu  vyplývající  s ustanovení  zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole v platném znění.

Umožnit zaměstnancům útvaru vnitřní kontroly a auditu provádějících audit, vstup do
prostor útvarů,  objektů, zařízení,  provozů a do jiných prostor PNK , je-li  to  nezbytné pro
provádění auditorské činnosti. 

Vytvořit odpovídající materiální a technické podmínky pro provedení auditu tak, aby
nebyl narušen výkon činností příslušného útvaru .
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Určit odpovědné osoby pro zajištění hladkého průběhu auditu.

Podávat a předkládat pracovníkům útvaru vnitřní  kontroly a auditu ve stanovených
lhůtách požadované informace, originály dokumentů, záznamy a jiné materiály, včetně jejich
zapůjčení pro zhotovení kopií.

Podávat  pracovníkům útvaru  vnitřní  kontroly a  auditu  úplné a  pravdivé  informace
z auditované oblasti.

Odpovědnými vedoucími zaměstnanci PNK podávat útvaru vnitřní kontroly a auditu
písemné informace o tom, že přijatá opatření k odstranění zjištěných nedostatků byla splněna
a  navržená  doporučení  realizována,  nebo  že  odpovědný  vedoucí  zaměstnanec  převzal
odpovědnost za riziko neprovedení nápravných opatření nebo nevyužil doporučení oddělení
interního auditu.

Zpracovala  : Ing.Dana Kočová - vedoucí útvaru vnitřní kontroly a auditu

Schválila : Ing. Dana Kolářová,MBA – ředitelka PN Kosmonosy
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