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I. Úvodní ustanovení 

 

Tato směrnice definuje pravomoci, odpovědnosti, povinnosti pracovníků odboru Vnitřní 

kontrola a stanovuje postup při provádění vnitřní kontroly (dále též „kontrola“) v Dopravním 

podniku Ostrava a.s. (dále jen ,,DPO“).  

 

II. Stať normy 

II.1 Vnitřní kontrola obecně 

II.1.1 Definice kontroly 

Kontrola je nezávislá, objektivně ujišťovací a konzultační činnost zaměřená na přidávání 

hodnoty a zdokonalování procesů v organizaci. Vnitřní kontrola pomáhá organizaci dosahovat 

jejich cílů tím, že přináší systematický metodický přístup k hodnocení a zlepšování účinnosti 

systému řízení rizik, řídících a kontrolních procesů a správy a řízení organizace. 

 

Vnitřní kontrola sestává z následujících činností: 

 porozumění kontrolovaného objektu, 

 stanovení cíle kontroly, 

 určení požadovaného důkazního materiálu, 

 rozhodnutí o vhodných technikách kontroly, 

 shromáždění a analýzy kontrolovaných podkladů, 

 vyhodnocení zjištění a závěrů kontroly, 

 vypracování kontrolní zprávy, 

 archivace dokumentace kontroly, 

 na základě požadavku vedoucího příslušného útvaru provést kontrolu tohoto útvaru, 

 provádění následných kontrol, 

 provádění mimořádných kontrol. 

 

II.1.2 Cíle kontroly 

Cílem vnitřní kontroly je porovnat objektivní skutečnosti, tzn. pracovní postupy a činnosti 

v návaznosti na dané platné zákony a interní předpisy, poskytnout kontrolovaným příležitost 

zlepšit systém a tím předcházet riziku potencionální ztráty. 

 

II.1.3 Pravomoci pracovníka vnitřní kontroly 

 Vyžadovat od vedoucích zaměstnanců zajištění součinnosti a vytvoření podmínek pro 

řádné vykonávání vnitřní kontroly,  

 Vyžadovat součinnost a spolupráci, při výkonu kontrolní činnosti, od všech 

zaměstnanců společnosti, 

 provádět operativní kontrolní činnosti podle potřeb a pokynů vedení společnosti, 

 v průběhu kontrol mít neomezený přístup k podkladům pro výkon činnosti vnitřní 

kontroly, tj. náhledový přístup do informačních systémů, podkladům, dokladům, 

systémům a operacím, které souvisejí s kontrolovanou činností, včetně informací 
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potřebných pro sestavení ročního plánu vnitřních kontrol, přípravu kontrol a sledování 

opatření k nápravě zjištěných nedostatků, 

 vstupovat na jednotlivá pracoviště DPO, v závislosti na specifických předpisech 

s případným doprovodem, 

 vyhotovovat kopie, opisy, případně výpisy z originálních dokladů a získávat potřebná 

data z informačních systémů v tištěné podobě, 

 navrhovat řediteli a vedení společnosti zřízení pracovních skupin nebo kontrolních 

komisí dle specifičnosti a složitosti kontroly sestavených z členů útvarů společnosti 

DPO popřípadě externích subjektů, 

 provádět kontrolu účinnosti vnitřního kontrolního systému a metodicky vést útvary 

společnosti v oblasti kontrolní činnosti, případně navrhovat řešení. 

II.1.4 Povinnosti pracovníka vnitřní kontroly 

 Pracovníci vnitřní kontroly jsou povinni při své činnosti dodržovat Etický kodex, který 

je přílohou č. 1 této směrnice.  

 Pracovníci vnitřní kontroly se při své činnosti prokazují průkazem – zaměstnaneckou e-

kartou, která je na zadní straně opatřena holografickou nálepkou červené barvy 

s písmenem VK. Vzor průkazu je uveden v příloze č. 2 této směrnice.   

 

II.2 Roční plán vnitřních kontrol 

Pověřený pracovník vnitřní kontroly vypracuje návrh „Ročního plánu vnitřních kontrol“ (dále 

jen ,,plán“), který obsahuje rozpis plánovaných kontrol, včetně jejich popisů (předmět 

kontroly, číslo, kontrolovaný útvar), chronologicky seřazených dle předběžného termínu 

provedení.   

 

Při sestavování plánu se vychází z: 

 subjektivního posouzení předpokládané chybovosti v průběhu procesů (např. z hlediska 

výše svěřených hodnot, úrovně zpracované metodiky) 

 skutečností zjištěných předchozími kontrolami nebo jinými kontrolními orgány, 

 doporučení a návrhů ředitele společnosti, vedoucích úseků a ostatních vedoucích 

zaměstnanců, aniž by však bylo povinností je všechny do tohoto plánu zahrnout. 

 

Vypracovaný návrh plánu předloží pověřený pracovník vnitřní kontroly vedoucímu odboru 

Vnitřní kontrola a následně ke schválení řediteli společnosti, a to nejpozději do 30.11. daného 

roku. 

 

Plán je možné aktualizovat i v průběhu roku, ale jen s vědomím vedoucího odboru Vnitřní 

kontrola a souhlasem ředitele společnosti. Tuto změnu iniciovanou vedoucími zaměstnanci na 

základě písemného oznámení zpracuje pověřený pracovník vnitřní kontroly do nového znění 

plánu. 

 

Schválený plán bude k nahlédnutí na intranetu v záložce „Vnitřní kontrola“. 

 

Šablona pro zpracování plánu je k dispozici na intranetu dokumenty\Šablony 

DPO\Ostatní\Vnitřní kontrola\Roční plán vnitřních kontrol. 
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II.3 Fáze vnitřní kontroly 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

II.3.1 Program kontroly 

Na základě schváleného plánu bude před zahájením vnitřní kontroly (kromě mimořádných 

kontrol) písemně zpracován „Program vnitřní kontroly“ (dále jen „program“), který bude 

obsahovat: 

a) Předmět a cíl kontroly, 

b) kontrolované období, 

c) předpokládaný termín vykonání kontroly, 

d) prověřovaný útvar, 

e) náplň kontroly, 

f) seznam požadovaných podkladů pro provedení kontroly, 
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g) jmenný seznam odborných referentů. 

 

Pokud je nezbytně nutné změnit obsah programu z důvodu nových zjištění v průběhu 

kontroly, musí být tato změna provedena a oznámena příslušným vedoucím zaměstnancům. 

 

II.3.2 Zahájení kontroly 

Pověřený pracovník vnitřní kontroly zahájí kontrolu, dle předem zpracovaného programu, 

zasláním oznámení o zahájení vnitřní kontroly (dále jen „oznámení“) vedoucím 

zaměstnancům kontrolovaných útvarů, a to v elektronické podobě. Na základě návrhu 

zúčastněných stran může být dohodnuta úvodní schůzka, na které bude blíže projednán 

program.  

 

II.3.3 Příprava kontroly 

V této fázi kontroly probíhá příprava pracovních dokumentů a sběr informací, s tím souvisí: 

 studium platných obecně závazných právních předpisů, interních norem souvisejících 

s předmětem kontroly a záznamů z předchozích kontrol, 

 předložení, případně zapůjčení všech dokladů, včetně originálů, písemných podkladů 

a dokumentace na základě předávacího protokolu (šablona pro zpracování protokolu je 

k dispozici na intranetu dokumenty\Šablony DPO\Ostatní\Vnitřní kontrola\Předávací 

protokol), 

 vznášení dotazů na vedoucí a ostatní zaměstnance a vyžadování ústních nebo 

písemných vysvětlení k danému předmětu kontroly. 

Veškerá tato dokumentace slouží pracovníkům vnitřní kontroly jako podklad pro vypracování 

zprávy. Danou dokumentací se zároveň zajišťuje objektivita prováděné kontroly a zabraňuje 

se možnému zneužití informací. 

 

II.3.4 Provedení kontroly 

Vnitřní kontrola v této fázi sestává z těchto činností: 

 porovnání skutečnosti v souvislosti s dodržováním obecně závazných právních předpisů 

a interních norem, 

 ověřování informací, 

 komunikace v průběhu kontroly, 

 zjištění z  kontroly, 

 přípravy závěrů z kontroly. 

 

II.3.5 Zjištění z kontroly 

Vnitřní kontrolou mohou být zjištěny shody nebo neshody (dále též ,,nedostatky“) 

v pracovních postupech a činnostech. 

V případě zjištění nedostatků se postupuje následujícím způsobem: 
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 Méně závažné nedostatky 

Při zjištění těchto nedostatků již v průběhu kontroly upozornit vedoucí zaměstnance, 

navrhnout vhodná doporučení, aby došlo neprodleně k odstranění nedostatků. Tato 

skutečnost bude uvedena ve zprávě o provedené kontrole. 

 

 Závažné nedostatky 

Mezi závažné nedostatky mohou patřit například okolnosti, ve kterých figurují 

nesrovnalosti, omyly, neúčinnost, konflikty zájmu a nedostatek řízení a kontroly, které 

by tímto mohly negativně ovlivnit organizaci. 

 

Zjištěné závažné nedostatky budou uvedeny ve zprávě o provedené kontrole s těmito 

náležitostmi: 

 přesná specifikace nedostatku, 

 vedoucí útvaru, jehož se nedostatek týká, 

 termín, do kdy má být nedostatek odstraněn. 
 

 

II.3.6 Oznámení výsledků kontroly 

Dle rozsahu zjištěných nedostatků je na zvážení pověřeného pracovníka vnitřní kontroly, 

jakým způsobem seznámí příslušné vedoucí zaměstnance s výsledky z kontroly, a to buď 

písemnou formou, nebo na osobní schůzce.  

 

Účelem je projednat sporné otázky, upozornit na chyby v systémech a umožnit vedoucím 

zaměstnancům objasnit konkrétní skutečnosti svým vyjádřením, které bude v případě 

nesouhlasného stanoviska písemně zasláno na odbor Vnitřní kontrola a následně založeno ke 

zprávě.  

 

Vyžadují-li zjištěné závažné nedostatky z probíhající kontroly okamžitou pozornost, přičemž 

zpráva bude zpracována v delším časovém horizontu, pověřený pracovník vnitřního kontroly 

seznámí vedoucího útvaru se zjištěnými nedostatky ještě v průběhu kontroly, a to buď osobně, 

nebo elektronicky v MS Outlook. 

 

Na základě tohoto oznámení přijme neprodleně vedoucí útvaru kroky k odstranění nedostatků 

ještě před ukončením kontroly a v určeném termínu, tzn. po obdržení zprávy z provedené 

kontroly, zpracuje ve dvojím vyhotovení písemnou zprávu „Opatření“, která musí obsahovat 

způsob, jakým byl nedostatek odstraněn. Oba výtisky obdrží vedoucí úseku kontrolovaného 

útvaru, který se k provedenému opatření vyjádří jedním z těchto způsobů: 

 souhlas s provedeným opatřením, 

 souhlas s provedeným opatřením, ale s nařízením provedení kontroly 

 realizovaného opatření pracovníky Vnitřní kontrola, 

 nesouhlas s provedeným opatřením s uvedením důvodu, popř. uvedením  direktivního 

nového opatření (cyklus se pak opakuje). 

Jeden výtisk s příslušným vyjádřením bude zaslán pověřenému pracovníkovi vnitřní kontroly 

a založen ke zprávě, druhý výtisk zůstane na útvaru odborného vedoucího úseku. 

 

Za realizaci opatření při zjištění závažných a méně závažných nedostatků přebírají 

odpovědnost příslušní vedoucí pracovníci. 
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II.3.7 Zpráva z kontroly 

O zjištěních z vykonané vnitřní kontroly se pořizuje zpráva, která musí obsahovat: 

1) číslo jednací dané kontroly,  

2) kontrolovaný útvar, 

3) předmět a zaměření kontroly, kontrolované období, 

4) termín provedení, 

5) interní dokumenty související s předmětem kontroly a použité podklady, 

6) zjištění z  kontroly,  

7) doporučení a opatření k odstranění zjištěných nedostatků ve stanoveném 

termínu, 

8) jména pracovníků vnitřní kontroly a rozdělovník. 

 

S výsledky kontroly jsou seznámeni ředitel společnosti, vedoucí odboru Vnitřní kontrola, 

příslušní vedoucí úseku a vedoucí odborů, kterým bylo zasláno oznámení.  

 

Zpráva může obsahovat přílohy, které dokládají zjištění uvedená ve zprávě, případně 

podrobnější údaje, které s ohledem na stručnost nejsou v této zprávě uvedeny (tabulky, 

schémata atd.). 
 

V případě jakýchkoliv nesrovnalostí k vydaným zjištěním obsažených ve zprávě požádá 

kontrolovaný o dotaz vedoucího zaměstnance, který v případě nedostatku informací pro 

vysvětlení, požádá písemně pověřeného pracovníka vnitřní kontroly o bližší vyjádření 

k případnému dotazu.  

 

II.3.8 Archivace dokumentace kontroly 

Zprávy a dokumentace související s předmětem kontroly budou uchovávány na odbor Vnitřní 

kontrola, a to v souladu se spisovým a skartačním řádem společnosti DPO. 

 

III. Seznámení s obsahem normy 

 

S obsahem normy seznámení vedoucí organizačních útvarů společnosti všechny své 

zaměstnance. 

 

IV. Závěrečná ustanovení 

 

Kontrolou dodržování ustanovení této normy je pověřen vedoucí odboru Vnitřní kontrola. 

Za aktuálnost obsahu této normy odpovídá zpracovatel. 
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V. Seznam příloh 

 

Příloha č. 1: „Etický kodex“ 

Příloha č. 2: „Vzor průkazu“ 

http://www.dpo.cz/soubory/spolecnost/povinne/2014/2014-15/vnitrni-kontrola-priloha-1.pdf
http://www.dpo.cz/soubory/spolecnost/povinne/2014/2014-15/vnitrni-kontrola-priloha-2.pdf

