
 



ZASADY.DOC 

Zásady pro vypracování diplomové práce 
 

I. 

 Diplomovou prací (dále jen DP) se ověřují vědomosti a dovednosti, které student získal 
během studia, a jeho schopnosti využívat je při řešení teoretických i praktických problémů. 
 

II. 

Uspořádání diplomové práce: 

1. Titulní list 5. Obsah DP 

2. Zásady pro vypracování DP 6. Textová část DP 

3. Prohlášení + místopřísežné prohlášení 7. Seznam použité literatury 

4. Abstrakt + klíčová slova česky a anglicky 8. Přílohy 

 

ad 1) Titulním listem je originál zadání DP, který student obdrží na své oborové katedře.  
 

ad 2) Tyto „Zásady pro vypracování diplomové práce“ následují za titulním listem. 

 

ad 3) Prohlášení + místopřísežné prohlášení napsané na zvláštním listě (student jej obdrží na své 
oborové katedře) a vlastnoručně podepsané studentem s uvedením data odevzdání DP. 
V případě, že DP vychází ze spolupráce s jinými právnickými a fyzickými osobami a 
obsahuje citlivé údaje, je na zvláštním listě vloženo prohlášení spolupracující právnické 
nebo fyzické osoby o souhlasu se zveřejněním DP. 

 

ad 4) Abstrakt a klíčová slova jsou uvedena na zvláštním listě česky a anglicky v rozsahu max. 1 

strany pro obě jazykové verze. 

 

ad 5) Obsah DP se uvádí na zvláštním listě. Zahrnuje názvy všech očíslovaných kapitol, 
podkapitol a statí textové části DP, odkaz na seznam příloh a seznam použité literatury, s 
uvedením příslušné stránky. Předpokládá se desetinné číslování. 

 

ad 6) Textová část DP obvykle zahrnuje: 
 Úvod, obsahující charakteristiku řešeného problému a cíle jeho řešení v souladu se 

zadáním DP; 
 Vlastní rozpracování DP (včetně obrázků, tabulek, výpočtů) s dílčími závěry, 

vhodně členěné do kapitol a podkapitol podle povahy problému; 
 Závěr, obsahující celkové hodnocení výsledků DP z hlediska stanoveného zadání. 

 

DP bude zpracována v rozsahu min. 45 stran (včetně obsahu a seznamu použité literatury). 
Text musí být napsán vhodným textovým editorem počítače po jedné straně bílého 
nelesklého papíru formátu A4 při respektování následující doporučené úpravy - písmo 
Times New Roman (nebo podobné) 12b; řádkování 1,5; okraje – horní, dolní – 2,5 cm, levý 
– 3 cm, pravý 2 cm. Fotografie, schémata, obrázky, tabulky musí být očíslovány a musí na 
ně být v textu poukázáno. Budou zařazeny průběžně v textu, pouze je-li to nezbytně nutné, 
jako přílohy (viz ad 8). 



ZASADY.DOC 

Odborná terminologie práce musí odpovídat platným normám. Všechny výpočty musí být 
přehledně uspořádány tak, aby každý odborník byl schopen přezkoušet jejich správnost. U 
vzorců, údajů a hodnot převzatých z odborné literatury nebo z praxe musí být uveden jejich 
pramen - u literatury citován číselným odkazem (v hranatých závorkách) na seznam použité 
literatury. 

Nedostatky ve způsobu vyjadřování, nedostatky gramatické, neopravené chyby v textu 

mohou snížit klasifikaci práce. 
 

ad 7) DP bude obsahovat alespoň 15 literárních odkazů, z toho nejméně 5 v některém ze 
světových jazyků. 
Seznam použité literatury se píše na zvláštním listě. Citaci literatury je nutno uvádět 
důsledně v souladu s ČSN ISO 690. Na práce uvedené v seznamu použité literatury musí 
být uveden odkaz v textu DP. 

 

ad 8) Přílohy budou obsahovat jen ty části (speciální výpočty, zdrojové texty programů aj.), které 
nelze vhodně včlenit do vlastní textové části např. z důvodu ztráty srozumitelnosti.  

 

III. 

 Diplomovou práci student odevzdá ve dvou knihařsky svázaných vyhotoveních, pokud 

katedra garantující studijní obor neurčí jiný počet. Vnější desky budou označeny takto: 
 

nahoře:   Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

   Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 

   Katedra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

uprostřed:    DIPLOMOVÁ  PRÁCE 

 

dole:   Rok     Jméno a příjmení 

 

Kromě těchto dvou knihařsky svázaných výtisků odevzdá student kompletní práci také 
v elektronické formě do IS EDISON včetně abstraktu a klíčových slov v češtině a angličtině. 

 

IV. 

 Diplomová práce, která neodpovídá těmto zásadám, nemůže být přijata k obhajobě. Tyto 
zásady jsou závazné pro studenty všech studijních programů a forem magisterského, resp. 
navazujícího magisterského studia fakulty metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy 
báňské – Technické univerzity Ostrava od akademického roku 2010/2011. 

 

 

 

 

Ostrava 30. 11. 2010    Prof. Ing. Ľudovít Dobrovský, CSc., Dr.h.c. 
     děkan fakulty metalurgie a materiálového inženýrství 
             VŠB-TU Ostrava 



 



 

 

 

 

Abstrakt 

Diplomová práce „Role a působnost interního auditu ve Skupině ČEZ“ se zabývá 

zhodnocením formy zajištění a provádění interního auditu ve Skupině ČEZ. Dále se zabývá 

rozborem vhodnosti organizačního začlenění útvaru interního auditu do organizační struktury 

společnosti. Teoretická část je zaměřena na definování základních pojmů v oblasti interního 

auditu a vymezení legislativního rámce. Dále popisuje jeho druhy a možné formy jeho 

zajištění a provádění. Praktická část diplomové práce je zaměřena na zhodnocení provádění 

interního auditu ve Skupině ČEZ, jeho organizaci a zejména vhodnost zvolené formy 

provádění. 

 

Klíčová slova 

Audit, interní audit, interní auditor, útvar interního auditu. 

 

 

Abstract 
 

The diploma thesis „The Role and Scope of Internal Audit in the Group ČEZ” is dealing with 

an evaluation of the form of assuring and executing internal audit in the Group ČEZ. Next, it 

is dealing with the analysis of appropriateness of organizational incorporation of internal audit 

division to organizational structure of the organization. The theoretical part is aimed at 

defining basic conceptions in the internal audit area, and determination of legislation 

framework. Further, it is dealing with its kinds and possible forms of its assuring and 

implementing. Practical part of the diploma thesis is aimed at evaluating the execution of 

internal audit in the Group ČEZ, its organization and especially appropriateness of chosen 

implementation form. 

 

Keywords 
 

Audit, internal audit, internal auditor, internal audit division. 
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ÚVOD 
 

Interní audit je disciplina, která se zabývá oblastmi, ve kterých existují nebo hrozí rizika, 

spojená s podnikáním. Přináší systematický metodický přístup k hodnocení a zlepšování 

účinnosti systému řízení rizik, řídících a kontrolních procesů v organizaci. Je možné tedy říci, 

že interní audit plní v organizaci funkci poradního orgánu managementu. 

 

Ve své diplomové práci chci více proniknout do oblasti interního auditu. Důvodem mé volby 

tohoto tématu byl fakt, že interní audit v České republice je stále ještě poměrně mladou 

disciplínou. Motivem mého rozhodnutí byla také skutečnost, že více než padesátiletá 

existence interního auditu ve světě, se stále ještě v některých společnostech v České republice 

potýká s nepochopením významu a přínosu interního auditu a to jak ze strany managementu, 

tak i zaměstnanců. V neposlední řadě byla důvodem mého výběru daného tématu bezpochyby 

možnost zpracovávat tuto práci v podmínkách ČEZ, a. s.  

 

Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části se věnuje internímu auditu 

obecně, vymezuje roli a působnost interního auditu, legislativní rámec, dále popisuje rozdíly 

mezi základními druhy interního auditu jako je např. audit finanční situace, forenzní audit, 

ekologický audit, audit operací, aj. Závěr teoretické části podrobněji popisuje možné formy 

zajištění interního auditu ve společnosti, zřízení útvaru interního auditu a jeho postavení v 

rámci organizační struktury společnosti. 

 

Cílem praktické části diplomové práce bylo, na základě teoretických poznatků a získaných 

praktických informací o činnostech interního auditu ve Skupině ČEZ, provést zhodnocení 

provádění interního auditu, jeho organizace a zejména zhodnocení vhodnosti zvolené formy 

provádění interního auditu ve Skupině ČEZ, včetně návrhu možné změny jeho provádění. 
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TEORETICKÁ ČÁST 
 

1. INTERNÍ AUDIT 

1.1 Historický vývoj moderního interního auditu 

Audit provází lidstvo od pradávna. Začátek je datován už 3 500 let před Kristem, kdy 

záznamy z jedné mezopotámské civilizace vykazovaly nepatrné značky vedle čísel finančních 

transakcí, které vyjadřovaly určitý systém verifikace. Také rané egyptské, čínské, perské 

a hebrejské záznamy vypovídají o podobných kontrolních systémech. Z dochovaných 

záznamů vyplývá, že kontrolní systémy obsahovaly neobvykle přímé metody, věřili 

v kontrolu nad financemi. Například Starověký Řím uplatňoval tzv. „slyšení o účtech“, kdy 

jeden úředník porovnával své záznamy se záznamy druhého. Tato ústní verifikace měla 

zabraňovat úředníkům spravujícím fondy v páchání podvodů. Z výše uvedeného „slyšení 

o účtech“ vznikl název audit, z latinského slova audit (slyšení). [14] 

 

Audit v nynější podobě začal během průmyslové revoluce v Anglii, kdy auditorská práce 

zahrnovala důkladné zkoumání písemných záznamů a porovnávání položek v účetních 

knihách s dokladovaným materiálem. Brzy tato činnost překročila oceán. [14] 

 

Pokračujícím vývojem auditu vznikla rovněž disciplína interního auditu. Vznik interního 

auditu byl vyvolán tím, že obchodní a vládní operace se stávaly složitějšími a jejich růst 

limitoval schopnost managementu monitorovat firemní operace. V prvních vývojových 

etapách se interní audit zabýval převážně finančním auditem a vnitřní účetní kontrolou. [14] 

 

I když je interní audit poměrně mladou disciplínou, v některých zemích jako například USA, 

Velké Británii, či v Německu fungují pracoviště interního auditu téměř 50 let. V České 

republice se interní audit začal uplatňovat teprve v polovině 90 let 20 století. [4] 

 

Interní auditorská činnost postupně stále častěji nachází své místo vedle nejvyšší řídící úrovně 

(představenstva, vrcholového managementu nebo dozorčí rady), kterou informuje buď přímo, 

nebo prostřednictvím výboru pro audit. [4] 
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1.2 Moderní pojetí interního auditu 

Jak je zřejmé z předchozí kapitoly audit ve svém pravém slova smyslu nemá v České 

republice příliš dlouhou historii především vzhledem k předchozímu totalitnímu režimu. Začal 

se rozvíjet až po roce 1989. Nejdříve to byl opět externí audit, neboť zákon o účetnictví1
 

stanovil určitým akciovým a obchodním společnostem a družstvům povinnost (pokud splňují 

určitá kritéria) ověřovat účetní závěrku auditorem. Interní audit se začal rozvíjet až později. 

První pracoviště interního auditu byla v České republice zřízena v roce 1992, dnes má interní 

audit největší tradici ve finančních institucích (především v bankách), ve velkých 

průmyslových podnicích a v nadnárodních korporacích. Naopak ve většině malých a středních 

podniků ještě interní audit nemá své stálé místo. [2, 9] 

 

Interní auditoři na celém světě praktikují svou práci rozdílně, podle toho jaký prostor 

k auditování jim určí jejich nadřízení. Jedna definice (uvedena v kapitole 3.1) proto nemůže 

obsáhnout všechny auditorské činnosti. Vzhledem k tomu, že takto široce pojatý audit všech 

činností je relativně mladý, nazývá se obecně „moderním auditem“. [2]  

 

1.3 Role interního auditu a jeho cíle 

Role interního auditu se v čase vyvíjela. Současné moderní pojetí interního auditu je třeba 

chápat jako činnost, která slouží vedení organizace k plnění úloh a funkcí, kterými by se 

zabývalo, kdyby na ně mělo dostatek času. Protože tento čas nemá, využívá služeb interního 

auditu. [5]  

Roli interního auditu v organizaci znázorňuje schéma č. 1.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Ověřování účetní závěrky auditorem stanoví zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, § 20. 
Akciové společnosti, ostatní obchodní společnosti a družstva, pokud ke konci rozvahového dne účetního 
období, za nějž se účetní závěrka ověřuje  a účetního období bezprostředně předcházejícího překročily, nebo již 
dosáhly alespoň dvou ze tří uvedených kritérií: 

- úhrn rozvahy více než 40 mil. Kč, 
- čistý obrat více než 80 mil. Kč, 
- průměrný přepočtený stav zaměstnanců v průběhu účetního období více než 50. Musí mít účetní závěrku 

ověřenu auditorem. 
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Schéma č. 1 Role interního auditu  

Zdroj: DVOŘÁČEK, J. Interní audit a kontrola. 2000. s.7. 

 

Hlavním cílem interního auditu je napomáhat nezávislou, objektivní, hodnotící a konzultační 

činností v souladu se všeobecně respektovanými principy a mezinárodně uznávanými 

standardy k hospodárnému, efektivnímu a účelnému výkonu organizace. Rozsah činností a 

funkční obsah interního auditu stanovuje vedení organizace, dle své potřeby může tyto 

činnosti rozšiřovat nebo redukovat. [4] 

 

K základním činnostem a úkolům interního auditu patří [2]:  

 Provádět neustálou analýzu podniku a jeho organizace, tím sledovat správné řízení 

podniku a zároveň navrhovat vedení vhodná doporučení a opatření. 

 Ověřovat spolehlivosti a vhodnosti informačních systémů podniku. 

 Kontrolovat plnění politiky rozvoje organizace, norem a vnitřních pokynů. 

 Sledovat a revidovat provádění kontrol na všech úsecích činnosti podniku a ve všech 

jeho strukturách a systémech. 

 Informovat vedení o všech nepravidelnostech nebo anomáliích, které byly odhaleny, 

s doporučením, jak je odstranit.  

 Vyhodnocovat a zabezpečovat, aby všechny zdroje podniku, jak lidské, tak materiální, 

byly adekvátně využívány pro dosažení nejlepších výsledků. 

Role interního auditu 

Tradiční Moderní 

Policajt Poradce 

Formální Neformální 

Podnikové předpisy Osobní schopnosti, zkušenosti 

Nátlak Doporučení 

Autorita 

Zdroj autority 

Opatření k nápravě 
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 Spolupracovat, případně realizovat externí auditorskou činnost ve všech podnicích 

s majoritní účastí a usilovat o tuto činnost i v podnicích, v nichž je účast významnější. 

 Věnovat zvláštní pozornost novým tendencím a systémům řízení, přispívat k vytváření 

prostředí otevřeného novým změnám a mentalitě týmové spolupráce. 

 Provádět speciální studie, kterými bude vedením podniku pověřován pro svou znalost 

celého podniku i odvětví, k němuž podnik patří a ekonomické situace prostředí, 

v němž se podnik nachází.  

 

Správné plnění uvedených činností zajistí internímu auditu dosažení následujících cílů [2]: 

 Provádění efektivní interní kontroly. 

 Zabezpečení politiky, norem a pokynů managementu organizace. 

 Neustálé zlepšování řízení organizace. 

 Průběžně informovaný management o všech zjištěních a návrzích opatření k jejich 

odstranění. 

 Zjištění jak jsou plněna navržená opatření a doporučení. 

 Podpora provádění nezbytných změn, inovací, aj.  
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2. DRUHY INTERNÍHO AUDITU 

 

Interní audit je vědecká disciplína, jejímž předmětem je pozorování a poznávání určitých 

skutečností, shromažďování relevantních údajů, jejich vyhodnocení, vypracování závěrů 

a následně jejich sdělení zainteresovaným stranám. Vlastní proces auditu může být zaměřen 

na různé oblasti, k nimž patří [5,11]: 

 audit finanční situace, 

 audit operací, 

 informační audit, 

 forenzní audit, 

 ekologický audit, 

 interní audit jakosti, 

 audit personálního rozvoje, aj. 

2.1 Audit finanční situace 

Audit finanční situace se zabývá zhodnocením současné finanční situace organizace. Nejedná 

se pouze o potvrzení správnosti účetních výkazů, ale také o upozornění na rizika a navržení 

opatření ke zlepšení situace. Hodnotí efektivnost společnosti. Zabývá se kontrolou finančních 

operací, ověřuje jejich autentičnost, přesnost a také soulad se stanovenými normami.2 Ke 

zjištění finanční situace je zpravidla využívána analýza na základě poměrových ukazatelů. 

Mezi základní poměrové ukazatele auditu finanční situace patří ukazatele výnosové situace 

(rentabilita, nákladovost), ukazatele finanční stability a způsobu financování (zadluženost, 

likvidita, aktivita) a ukazatele kapitálového trhu, které vyjadřují, jak kapitálový trh hodnotí 

vývoj společnosti a jakou očekávají budoucnost. [2] 

2.2 Audit operací 

Cílem auditu operací je ověření správného fungování provozu organizace, odstraňování 

nedostatků a navrhování zlepšení. Audit operací se snaží uskutečnit celkovou hloubkovou 

studii organizace a jejich operací.  Audit operací se v rostoucím počtu organizací stává hlavní 

funkcí útvaru interního auditu. [3,2] 

Audit operací [3]: 

 Zaměřuje se na manažerské cíle, iniciativy a strategii. 
                                                 
2
 Jedná se např. o zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, zákon č. 593/1992 

Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, apod.  
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 Posuzuje manažerské cíle a úkoly (tzn. KDO, CO, KDY, KDE, PROČ a JAK 

uskutečňuje činnosti organizace). 

 Zaměřuje se na plnění požadavků kladených na manažery. 

 Je orientován na budoucnost. 

 Je partnerem managementu při přidávání hodnoty. 

 Navrhuje kontrolní systémy umožňující zvládnutí klíčových rizik. 

 Rozvíjí ukazatele a kritéria pro posuzování efektivnosti, hospodárnosti a účinnosti. 

 

2.3 Informační audit 

Informačním auditem je nazývána auditorská činnost, která se zabývá zhodnocením vhodného 

využití, efektivnosti, spolehlivosti a ochrany informací. Cílem informačního auditu je ověření 

zpracovávání dat v organizaci, analýza rizik, fyzická bezpečnost instalací dat, vývoj a využití 

techniky systémů a bezpečnost poskytovaných informací. [2] 

 

Mezi nejhlavnější cíle informačního auditu patří [2]: 

 Ověřování funkce informatiky a bezpečnosti informací. 

 Ověření existence interní kontroly informačních systémů organizace. 

 Ověřování reálnosti, správnosti, včasnosti a úplnosti souborů získaných 

z informačních systémů organizace. 

 Ujišťování managementu i ostatních pracovníků, že jsou informace z informačních 

systémů reálné a správně zpracované. 

 Vylučování nebo snižování možností ztráty dat (např. chybou zařízení, virem, apod.) 

řízením archivu dat.  

 Předcházení, či odhalování podvodů, které by vznikly chybným použitím různých 

interních informací, nebo přístupem nepovolaných osob k určitým informacím. 

 

2.4 Forenzní audit 

Forenzní audit se zabývá činnostmi, které jsou zaměřeny proti vzniku podvodného jednání 

a hospodářské kriminality, ke které může v organizaci docházet. [2] 

Účinná strategie proti podvodným jednáním by měla být založena na firemní kultuře, 

aktivnímu přístupu k posuzování rizik a na adekvátní reakci, pokud jakékoliv konkrétní 

podezření vznikne. Některé organizace provádějí forenzní audit v rámci interního auditu, 

nastavením kontrolních mechanismů, zabraňujícím případným pokusům, mají speciální útvar 
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forenzního auditu, jiné mají rozděleno oddělení interního auditu na dvě samostatné části 

procesní audit a forenzní audit, nebo je součástí procesních auditů. Některé organizace jej 

provádějí ve spolupráci s externími forenzními specialisty, některé forenzní audit neprovádějí 

vůbec.3  

 

2.5 Ekologický audit 

Ekologický audit souvisí s ochranou životního prostředí. Představuje soustavné, 

dokumentované a objektivní vyhodnocování řídícího systému podniku a kontrolu procesů, 

které mohou mít dopad na životní prostředí. Může se jednat např. o pravidelný proces 

sledování a kontroly způsobu těžby či podmínek skladování určitých surovin (např. ropných 

produktů, chemikálií, aj.), technologických postupů (např. výroba energie a chemická 

výroba), či finálních výrobků (např. freonové náplně chladicích systémů). Kromě sledování 

a vyhodnocování ekologické zátěže je dále ekologický audit spojen např. s vypracováváním 

studií ekologické únosnosti, analýzou současné situace, prognózování budoucí ekologické 

situace, aj., neboli komplexním poradenstvím při rozvoji ekologicky orientovaného řízení 

společnosti. V současné době nachází ekologický audit největší uplatnění v chemickém 

průmyslu, kde jsou velká rizika ohrožování životního prostředí, dále pak v oblasti provozu 

jaderných elektráren, ale také v jiných odvětvích průmyslu (např. v automobilovém průmyslu, 

strojírenském průmyslu, dřevozpracujícím průmyslu). Minimální role, kterou musí interní 

audit v oblasti ekologie hrát, je schopnost rozpoznání ekologických problémů, které plynou 

z technologických postupů nebo produktů organizace. [11] 

Radou Evropské unie byla již v roce 1993 přijata směrnice č. 1836/93 (EMAS Eco-

Management and Audit Scheme), která vyzývá průmyslové podniky společenství, stanovily 

a uváděly do praxe cíle a programy týkající se životního prostředí.4 

                                                 
3
 Dle ankety ČIIA, o.s., provedené v roce 2010 bylo zjištěno, že např. společnosti RWE Transgas, a.s., ČEPS, 
a.s., Allianz pojištovna, a. s., a  AEGON Česká republika provádějí forenzní audity, přestože nemají 
samostatný útvar forenzního auditu. Z ankety dále vyplynulo, že v těchto výše uvedených společnostech bylo 
v rámci výkonu interního auditu odhaleno podvodné jednání. [21] 

4
 Eco Management and Audit Scheme - EMAS je jedním z dobrovolných nástrojů ochrany životního prostředí. 
Představuje aktivní přístup podniku ke sledování, řízení a postupnému snižování dopadů činností organizace na 
životní prostředí. Je určen pro organizace provozující činnost v soukromé sféře (akciové společnosti, 
společnosti s ručením omezeným ad.) i pro organizace státní a veřejné správy (ministerstva, městské úřady ad.), 
nebo jejich části (výrobní jednotky, detašovaná pracoviště). Byl zřízen Evropskou unií, za účelem zjišťování a 
sledování vlivu činností organizací na životní prostředí a zveřejňování informací formou jednotlivých 
environmentálních prohlášení (prohlášení k životnímu prostředí). 
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Podniky musí přijímat ekologickou politiku, která kromě toho, že bude splňovat všechny 

normativní požadavky v oblasti ekologie, musí obsahovat závazky určené k trvalému 

a rozumnému zlepšování jejich ekologického chování. [2] 

 

2.6 Interní audit jakosti 

Audit jakosti je systematické a nezávislé zkoumání s cílem stanovit zda činnosti v oblasti 

jakosti a s nimi spojené výsledky jsou v souladu s plánovanými záměry, zda se realizují 

efektivně a jsou vhodné pro dosažení cílů. Předmětem auditu jakosti mohou být finální 

výstupy výrobní činnosti, které mohou mít charakter materiálu, polotovaru, finálního výrobku 

– tzv. produktový audit. Smyslem auditu v tomto případě je prokázat, že jakost finálního 

výstupu odpovídá požadavkům zákazníka. Dále jsou předmětem auditu jakosti podmínky, 

jaké jsou realizovány v jednotlivých etapách a stádiích výroby výrobku s ohledem na 

zabezpečování jakosti – tzv. systémový audit. Smyslem je prověřit výrobní systém s ohledem 

na stabilizaci a garanci výstupní jakosti. Mezi další druhy auditu jakosti patří dále audit 

výrobkový, nebo audit služeb. [2] 

 

Úsilí o jakost je v poslední době v České Republice mj. spojováno se zaváděním tzv. ISO 

norem. Audit jakosti provádějí specializované firmy. Výsledkem auditu jakosti je udělení 

certifikátu v rámci norem ISO. [11] 

 

Výše uvedené druhy auditů nelze mezi sebou jednoznačně oddělovat, protože se mnohdy 

navzájem prolínají. [2]  

 

Klíčem k porozumění současné role a hloubky interního auditu uvnitř organizací je samotná 

definice interního auditu, která je součástí Mezinárodního rámce profesionální praxe interního 

auditu. 
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3. MEZINÁRODNÍ RÁMEC PROFESIONÁLNÍ PRAXE 
INTERNÍHO AUDITU 

 

Interní audit v České republice se při výkonu své činnosti řídí zejména příslušnou legislativou 

České republiky, legislativou Evropského společenství, mezinárodně uznávanými standardy, 

statutem interního auditu, případně manuálem pro interní audit jednotlivých společností. 

Všude ve světě je interní audit vykonáván v různém právním, kulturním a ekonomickém 

prostředí, uvnitř organizací odlišných svým zaměřením, velikostí a strukturou, 

prostřednictvím vlastních zaměstnanců, externích konzultantů, nebo kombinovaně. Tyto 

rozdíly mohou sice ovlivňovat praktický výkon interního auditu v daném prostředí. Má-li 

však interní audit plnit své poslání a roli, musí být vždy jeho činnost v souladu 

s Mezinárodním rámcem profesionální praxe interního auditu. [9] 

 

Rámec profesionální praxe interního auditu, (dále jen Rámec nebo IPPF) poprvé schválila 

správní rada Institutu interních auditorů v roce 1999. Součástí Rámce byla Definice interního 

auditu, Standardy, Etický kodex, Doporučení pro praxi, Praktické a rozvojové pomůcky 

a výkladový slovník základních pojmů. [9] 

Důsledkem probíhajících rychlých změn v profesi interního auditu ustanovilo představenstvo 

Institutu Interních Auditorů (dále jen IIA) v roce 2006 mezinárodní řídící výbor a pracovní 

skupinu, jejímž cílem byla revize Rámce, jeho struktury a postupů. Výsledkem tohoto úsilí 

bylo vydání nového Mezinárodního Rámce pro profesionální praxi, který po celosvětovém 

připomínkovém řízení vstoupil v platnost 1. ledna 2009. [1] 

 

Mezinárodní rámec pro profesionální praxi zdůrazňuje svoji mezinárodní platnost a je v něm 

posílena závaznost jednotlivých součástí, čemuž odpovídá i rozdělení Rámce na součásti 

povinné a silně doporučované. Nově byly do Rámce začleněny Interpretace k jednotlivým 

standardům, a tzv. Stanoviska. Praktické návody nahradily Praktické a rozvojové pomůcky. 

[20] 

Závazné směrnice se skládají ze dvou kategorií:  

 ZÁVAZNÉ SMĚRNICE – s těmito směrnicemi je vyžadován plný soulad. 

 DŮRAZNĚ DOPORUČENÉ SMĚRNICE – soulad s těmito směrnicemi je důrazně 

doporučen. [1] 

Rozdíly mezi Rámcem profesní praxe 2002 – 2008 a Mezinárodním rámcem profesionální 

praxe 2009 jsou uvedeny v příloze č. 5. 
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IPPF dnes představuje logicky provázaný systém, jenž usnadňuje interpretaci a aplikaci 

přístupů, metodik a postupů vhodných pro obor nebo profesi interního auditu. Cílem IPPF je 

napomáhat odborníkům a všem zainteresovaným stranám, aby byli citliví k rozvíjejícímu se 

trhu a zvyšující se poptávce po vysoce kvalitních službách interního auditu. Novelou Rámce 

pro profesní praxi interního auditu nedošlo ke změně definice interního auditu, Etický kodex 

doznal pouze kosmetických úprav, nejvíce změn bylo provedeno ve Standardech. [20] 

3.1 Definice interního auditu 

Definice interního auditu obsahuje základní cíl, charakter a rozsah působnosti interního 

auditu. Vymezuje jeho poslání a roli uvnitř organizace. 

„Interní audit je nezávislá, objektivně zjišťovací a poradenská činnost zaměřená na přidávání 

hodnoty a zdokonalování procesů v organizaci. Interní audit pomáhá organizaci dosahovat 

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

systému řízení rizik, řídících a kontrolních procesů a řízení a správy organizace.“ [1] 

Jednotlivé pojmy definice [2,9]: 

 Nezávislost je jedním ze základních předpokladů výkonu interního auditu ve 

společnosti. Vedoucí interního auditu by měl být v organizační struktuře podřízen 

přímo vedoucímu orgánu (např. generálnímu řediteli), který má možnost náležitě 

podporovat interní audit při plnění jeho úkolů.  

 Objektivita je nestranný a nezaujatý postoj interního auditora, který mu umožňuje 

dosahování výsledků při výkonu činnosti, ve které má sám důvěru.  

 Ujištění spočívá v tom, že interní auditor předkládá vedení názor na obecnou či 

specifickou oblast činnosti nebo procesu v organizaci. Na základě těchto názorů je pak 

vedení schopno rozpoznat případná ohrožení, provést řízení rizika a případně se 

přizpůsobit potřebným změnám. 

 Konzultační činností má interní audit pomoci při identifikaci rizik nebo hrozeb pro 

společnost, při řešení vzniklých problémů a navrhovaní možných řešení. 

 Přidaná hodnota je hodnota nebo užitek, který má společnost vytvářet pro své klienty, 

zákazníky a ostatní zainteresované subjekty. Ve výkladu pojmů zveřejněných IIA je 

přidaná hodnota definována jako hodnota, která je poskytována tím, že jsou 

zdokonalovány možnosti dosažení cílů stanovených společností, že jsou 

identifikovány možnosti zdokonalování procesů a tím jsou snižovány expozice vůči 

riziku prostřednictvím ujišťovacích a konzultačních služeb. 
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 Interní audit pomáhá společnosti tím, že se zaměřuje na cíle společnosti a způsoby, jak 

jsou tyto cíle dosahovány na všech provozních úrovních.  

 Řídící a kontrolní procesy jsou hlavní zásady, postupy a činnosti, které jsou součástí 

řídícího a kontrolního systému a mají zajistit, že se rizika pohybují v mezích, která 

byla určena v procesu řízení rizik. 

Řízení správy společnosti je proces, při kterém orgány společnosti používají stanovené 

postupy, které jim umožňují dohlížet na rizikové a kontrolní procesy a tím kontrolovat, řídit 

a monitorovat dosahování cílů společnosti.  

 

3.2 Etický kodex 

Etický kodex obsahuje základní zásady a předpoklady chování jednotlivců nebo organizací při 

výkonu interního auditu. Popisuje minimální požadavky kladené na postoje a modely 

chování, nestanovuje však konkrétní požadované činnosti. Z výše uvedeného vyplývá hlavní 

cíl Etického kodexu Institutu interních auditorů, kterým je podpora etické kultury v profesi 

interního auditu. Etický kodex je pro profesi interního auditu nezbytný a důležitý, neboť 

etická kultura je založena na důvěře, která je vkládána do jejího objektivního ujišťování 

o řízení rizik, kontrolách a správě společnosti. [1] 

Skládá se ze dvou částí [1]: 

1. Základní zásady (principy), které jsou důležité pro profesi a praxi interního auditu. 

 Integrita – vytváří důvěru. 

 Objektivita – interní auditor se nenechá při tvorbě svého úsudku ovlivňovat. 

 Důvěrnost – interní auditor respektuje vlastnictví, hodnotu informací. 

 Kompetentnost – interní auditor má potřebné vědomosti, dovednosti 

a zkušenosti. 

2. Pravidla jednání, která popisují normy pro chování, které se od interního auditora 

očekávají.  

 

3.3 Standardy 

Má-li interní audit naplňovat řádně své odpovědnosti, musí být vždy jeho činnost ve shodě 

s Mezinárodními Standardy pro profesionální praxi interního auditu vydanými IIA (dále jen 

Standardy). Cílem Standardů je vymezení základních principů praxe interního auditu, 

poskytnutí rámce pro provádění a podporu širokého spektra interního auditu, vytvoření 

základny pro hodnocení výkonu interního auditu a podpora zdokonalených organizačních 
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procesů a postupů. Mezinárodní Standardy pro profesionální praxi interního auditu jsou 

založeny na základních zásadách a poskytují rámec pro výkon interního auditu a jeho 

podporu. Standardy, usnadňují práci auditora, vytyčují určité minimální povinné požadavky 

na auditora a na jeho práci. [1] 

 

Struktura Standardů zahrnuje [1]: 

 Základní standardy – obsahují zásadní požadavky a vlastnosti týkající se útvarů 

a subjektů poskytujících služby interního auditu. 

 Standardy pro výkon – popisují charakter služeb interního auditu a poskytují 

kvalitativní kritéria, na jejichž základě lze činnost interního auditu hodnotit. 

 Prováděcí standardy – doplňují Základní standardy i Standardy pro výkon interního 

auditu a obsahují požadavky týkající se zjišťovacích a poradenských činností.  

 

Standardy jsou souborem závazných požadavků skládajících se ze základních požadavků 

kladených na profesionální praxi interního auditu a na hodnocení jeho výkonu (viz tabulka 

č. 1) jsou aplikovatelné mezinárodně jak na fyzické, tak i právnické osoby. Dále se Standardy 

skládají z interpretací, které vysvětlují pojmy nebo význam daných požadavků. [1] 

 

Tabulka č. 1 Mezinárodní Standardy pro profesní praxi interního auditu  

Základní standardy 

1000 Účel, pravomoci a odpovědnosti. 

1100 Nezávislost a objektivita. 

1200 Odbornost a náležitá profesní péče. 

1300 Program pro zabezpečení a zvyšování kvality interního auditu. 

Standardy pro výkon interního auditu 

2000 Řízení interního auditu. 

2100 Charakter práce. 

2200 Plánování zakázky. 

2300 Realizace zakázky. 

2400 Předávání výsledků. 
2500 Monitorování. 

2600 Rozhodnutí o přijetí rizika vedením společnosti 
Zdroj: Autorka 

3.4 Stanoviska, doporučení pro praxi a praktické návody 

Stanoviska napomáhají všem zainteresovaným stranám, včetně osob mimo profesi interního 

auditu, při pochopení důležitých záležitostí týkajících se řízení a správy společnosti, rizik 
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a kontrolního řídicího systému. Dále podporují vymezení vzájemných rolí a odpovědností 

interního auditu. [1] 

 

Doporučení pro praxi obsahují přístupy, metodiky a nástroje, nikoli však detailní popisy 

procesů a postupů. Přestavují vodítko, které by mělo napomáhat interním auditorům při 

aplikaci Etického kodexu a Standardů. Zahrnuté přístupy, metodiky a nástroje se vztahují 

k řešení problémů jak v mezinárodním, tak také v národním nebo odvětvovém měřítku. Stejně 

tak se vztahují k různým typům zakázek a právním nebo regulatorním otázkám. [1] 

 

Praktické návody umožňují rozpracování směrnic na úroveň nástrojů a postupů. Zahrnují 

podrobné procesy a postupy, plány a postupná řešení pro provádění činnosti interního auditu, 

např. nástroje, metody, plány a postupná řešení včetně příkladů jejich výstupů (např. 

stanoviska obsahující pohled IIA na role a odpovědnosti interního auditu ve vztahu ke 

konkrétnímu problému). [1] 

 

3.5 Směrnice OECD pro nadnárodní společnosti 

Směrnice OECD pro nadnárodní podniky představují doporučení dobrého podnikatelského 

chování podniků těch zemí, na které se Směrnice vztahují, ale také na operace ostatních 

podniků na celém světě. 5  

Jedná se vlastně o pravidla schválená vládami příslušných zemí. Směrnice představují 

doporučení, která vlády společně adresují nadnárodním společnostem. Obsahují zásady 

a standardy dobré praxe, která je slučitelná s planými právními předpisy jednotlivých zemí. 

Dodržování těchto směrnic ze strany podniků je dobrovolné a není právně vynutitelné. 

Pro účely směrnic není zapotřebí přesně definovat nadnárodní společnosti. Obvykle to jsou 

podniky nebo jiné organizační jednotky zřízené ve více než jedné zemi, které jsou navzájem 

provázány. Směrnice se týkají všech nadnárodních společností (jak mateřských tak 

i dceřiných společností). 

                                                 
5
 OECD (Organization for Economic Cooperation Development) - Mezinárodní organizace pro hospodářskou 
spolupráci a rozvoj (OECD) byla založena v roce 1960 v Paříži. V současné době má OECD celkem 32 členů. 
Česká republika se stala členem OECD v roce 1995. Mezi hlavní cíle OECD patří podpora udržitelného 
ekonomického růstu, zvyšování zaměstnanosti, udržení finanční stability, zdravý hospodářský růst členských 
i nečlenských zemí a rozvoj světového obchodu. Směrnice OECD jsou zveřejněny na níže uvedené webové 
adrese Ministerstva financí http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/mez_ekon_organizace_12363.html. [cit. 

2011-01-11]. 
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4. INTERNÍ A EXTERNÍ AUDIT 

 

Interní audit se uskutečňuje prostřednictvím vlastních pracovníků společnosti, jeho provádění 

závisí vždy na společnosti, na vedení společnosti a na pracovnících, kteří útvar interního 

auditu řídí. [2] 

 

Externí audit bývá nejčastěji spojován s auditem finančních výkazů. V současné době se však 

záběr externího auditu rozšiřuje a zahrnuje i další oblasti, např. audit jakosti, managementu, 

ekologický audit, apod. Externí auditor je fyzická nebo právnická osoba zapsána do seznamu 

auditorů, nezávislá jak na státních orgánech, tak na vedení auditované společnosti a ostatních 

zájmových skupinách. [11] 

 

Základní rozdíly mezi interním a externím auditem znázorňuje tabulka č. 2. 

 

Tabulka č. 2 Základní rozdíly mezi interním a externím auditem  

Interní auditor Externí auditor 

Je zaměstnancem organizace. 
Je nezávislým smluvním partnerem - není zaměstnancem 
společnosti. 

Slouží potřebám organizace. 
Slouží třetím stranám, které potřebují spolehlivé finanční 
informace. 

Při vyhodnocovaní řídících a kontrolních mechanizmů, 
které mají zajistit naplnění záměrů a cílů společnosti, 
se zaměřuje na budoucnost. 

Zaměřuje se na přesnost a srozumitelnost minulých dějů 
vyjádřených ve formě finančních výsledků. 

V každé auditované činnosti se zaměřuje na prevenci 
podvodné činnosti. 

O prevenci a detekci podvodu se zajímá jen tehdy, jsou-li 

podvodem ovlivněny finanční výsledky. 

Je nezávislý na činnostech, které audituje, avšak je 
vstřícný k potřebám managementu. 

Je nezávislý na managementu a orgánech společnosti 
věcně i mentálně. 

Posuzuje činnosti nepřetržitě. 
Pravidelně posuzuje doklady sloužící jako podklad pro 
finanční sumarizaci, obvykle jednou ročně. 

Zdroj: SAWYER, B. Lawrence. Interní audit. 2002. s. 19. 

 

Z výše uvedeného je možné identifikovat možné formy zajištění činnosti interního auditu 

v organizaci, kterými se budu zabývat v následující kapitole. 
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5. FORMY ZAJIŠŤOVÁNÍ ČINNOSTI INTERNÍHO AUDITU 

 

Současná doba je ovlivněna nejen ekonomickou a finanční situací, ale především neustálými 

změnami v okolí organizace i v ní samotné, zvyšuje se potřeba nejrůznějších konzultantů, 

a tedy rovněž konzultačních a zjišťovacích služeb. Poskytovatelé těchto služeb ať již interní, 

či externí často dokážou kvalitně řešit dílčí problémy. To vše vede ke zvyšující se poptávce 

po moderním interním auditu. [9] 

 

V České republice má dnes interní audit největší tradici ve finančních institucích (především 

v bankách), ve velkých průmyslových podnicích a nadnárodních korporacích. Interní audit 

zde bývá zřízen ve formě útvaru, či podobě funkčního místa interního auditora. [2] 

Existují tři základní formy vykonávání interního auditu [9]: 

 Interně zajišťovaný interní audit (insourcing). 

 Externě zajišťovaný interní audit (outsourcing). 

 Společný interní audit (cosourcing). 

 

5.1 Interně zajišťovaný interní audit 

Jde o stále nejrozšířenější formu výkonu činnosti interního auditu ve společnosti, která 

spočívá čistě ve zřízení útvaru interního auditu nebo příslušného funkčního místa. Útvar 

interního auditu, resp. interní auditor se tak stává nositelem poslání role interního auditu 

uvnitř společnosti. [9] 

Výhody [2, 9]: 

- Nejlepší znalost prostředí společnosti, které lze dosáhnout v relativně krátké 

době. 

- Znalosti a dovednosti z oblasti interního auditu problematiky, kterou se 

společnost zabývá. 

- Úspěšnost této formy se odvíjí od znalostí a schopností vedoucího útvaru 

interního auditu. 

- Optimálně velký útvar interního auditu, složen ze specialistů v daném oboru, 

může pracovat lépe, než externí poskytovatel. 

- Management a výbor pro audit mají zajištěn objektivní zdroj informací. 

- Management má lepší možnost sledování vnitřního kontrolního systému. 

- Ve společnosti zůstává hodnotný manažerský trénink. 
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Nevýhody [2, 9]: 

- Vysoké náklady na interní audit (zatížení režijními a fixními náklady). 

- Časově delší období na očekávané výstupy, z důvodů omezených lidských 

zdrojů.  

- Úspěšnost této formy se odvíjí od znalostí a schopností vedoucího útvaru 

interního auditu. 

- Nižší flexibilita v oblasti lidských zdrojů. 

- Nutnost investice do dalšího vzdělávání auditorů. 

- Může dojít k úniku informací společnosti.  

 

5.2 Externě zajišťovaný interní audit 

Externí zajišťování interního auditu neboli outsourcing je v poslední době stále více rozšířená 

forma zajištění interního auditu. Na jedné straně zde existuje velký tlak nejrůznějších 

auditorských firem na to, aby bylo využíváno jejich služeb, a činností interního auditu se 

zároveň mnohem více specializují a vyžadují ve větší míře vysoce odborné znalosti. Na straně 

druhé existuje vyšší tlak na komplexnost poskytovaných služeb, na vyšší míru zohlednění 

specifik jednotlivých společností a individuální přístup. Externí zajišťování interního auditu je 

vždy zajišťováno na smluvním základě. [9] 

Výhody [2,9]: 

- Transparentní provázanost vynaložených nákladů se souvisejícími přínosy 

(variabilní náklady lze flexibilně řídit). 

- Jasné zákaznické hledisko, management se může rozhodovat, protože zná 

náklady každé externí zakázky. 

- Znalosti a dovednosti z oblasti interního auditu. 

- Externisté mohou být experty na konkrétní problematiky. 

- Dlouhodobé zkušenosti s aplikací interního auditu v různém prostředí. 

- Vyšší flexibilita v oblasti lidských i časových zdrojů (do větší firmy pošlou 

více zaměstnanců). 

- Nadnárodní poradenské či auditorské společnosti, které mají pobočku 

v hostitelské zemi, mohou zabezpečit lepší mezinárodní a kulturní pokrytí tím, 

že šetří cestovní náklady, zdokonalují jazykové schopnosti, lépe rozumí 

kultuře dané země. 
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Nevýhody [2, 9]: 

- Nižší znalost specifického prostředí organizace. 

- Neznalost cílů organizace. 

- Neznalost přístupu managementu. 

- Vytrácí se hodnotný manažerský trénink. 

- Management a výbor pro audit ztrácejí objektivní zdroj informací. 

- Společnosti se stávají závislé na těchto poskytovatelích, neboť získávají o 

společnosti klíčové znalosti. 

- Zaměstnanci externích dodavatelů slouží své firmě, nikoliv klientovi.  

- Může dojít k úniku informací společnosti.  

 

5.3 Společný interní audit 

Jedná se o formu zajištění interního auditu, která se snaží o využití výhod obou výše 

zmíněných forem vykonávání interního auditu. Tato forma předpokládá jak založení útvaru 

interního auditu v organizaci, jehož vedoucí je nositelem poslání a role interního auditu, tak 

i garantem smluvního vztahu o outsourcingu interního auditu. [9] 

 

První kroky vedoucí ke zřízení útvaru interního auditu ve společnosti jsou stejné jako u interní 

formy s jediným, zato však podstatným rozdílem. Vše zde nezávisí pouze na osobě vedoucího 

interního auditu, ale tato osoba již od počátku využívá spolupráce s externí poradenskou 

firmou. To může již na začátku vést k urychlení formálního nastavení (změny v Organizačním 

řádu společnosti, Statutu útvaru interního auditu, Manuálu interního auditu, aj.) 

a k rychlejšímu a efektivnějšímu vymezení postavení a role interního auditu v dané 

společnosti. Míra zapojení externí firmy je vyšší v případech obecných ustanovení, v případě 

specifik organizace naopak nižší. Osobou odpovědnou za výkon činnosti interního auditu je 

v této formě zajišťování, stejně jako při interně zajišťovaném interním auditu, vedoucí útvaru 

interního auditu. Samotné poskytování služeb interního auditu se však může lišit případ od 

případu. Možný postupný vývoj společného interního auditu a odhad zapojení jednotlivých 

spolupracujících stran v prvním roce je uveden v tabulce č. 3. [9] 

 

 

 

 



 21 

Tabulka č. 3 Příklad vývoje společného interního auditu. 

Časové období 
(roky): 

Úkoly: 
Zapojení 

vedoucího útvaru 

IA v % 

Zapojení 
externí firmy v 

% 

2-3 
Formální zřízení útvaru IA v organizaci (změna v 

organizačním řádu a schválení statutu útvaru). 
50 50 

1 
Metodické nastavení IA (vypracování a schválení manuálu 

IA) 
10 90 

2 
Zpracování formulářů pro dokumentaci auditu včetně 

prvního "testovacího auditu". 
20 80 

2 

Metodická pomoc se zpracováním Katalogu rizik organizace, 
jako podkladu pro řádné plánování interního auditu včetně 

prvotní identifikace rizik organizace.  
40 60 

2 
Příprava strategického plánu IA a ročního plánu auditních 

úkolů pro následující rok. 
30 70 

2 
Komunikace a schválení strategického plánu IA a ročního 

plánu auditních úkolů pro následující rok. 
50 50 

Zdroj: KAFKA, T. Průvodce pro interní audit a risk management. 2009. s. 163. 

 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že na úvod by měla být role externí poradenské firmy spíše 

manažerská než výkonná, postupně však musí přecházet právě do role výkonné. Jednotlivé 

kroky vedoucího útvaru interního auditu a externí firmy probíhají souběžně. Opravdovým 

manažerem interního auditu se, jak je již výše uvedeno, postupně stává vedoucí interního 

auditu, který následně sám vyhodnocuje a komunikuje s managementem společnosti (či 

dozorčí radou) témata auditních úkolů a potřeby zdrojů auditu. Nejpozději po dvou letech 

společného auditu by mělo dojít k tomu, že dominantní roli bude hrát vedoucí útvaru 

interního auditu a externí poradenská společnost zde zajistí činnosti z důvodu nedostatečné 

interní personální kapacity či s ohledem na specializovanost vyžadovaných služeb, změny 

v legislativě, standardech nových trendech v profesi. [9] 

 

Přínosy ze spolupráce interního a externího auditora pro obě strany vyplývají především [2]: 

 Z úspor nákladů a času při výkonu příslušných auditorských úloh. 

 V dokonalejším pochopení auditovaných oblastí a předkládání kvalitnějších zpráv 

vedení společnosti, v odstranění duplicit. 

 V identifikaci rizikových oblastí v počátečním stadiu prací externího auditu 

odkazováním na zjištění interního auditu. 

 V informovanosti o specifických technikách auditu, rozvíjených jednotlivými 

auditory.  

Existuje celá řada argumentů ve prospěch externích dodavatelů, stejně tak existuje řada 

argumentů ve prospěch domácího interního auditu. Každá společnost by si měla sama 

posoudit, která forma zajišťování interního auditu bude pro ni ta nejvýhodnější. [2] 
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6. INTERNÍ AUDIT ZAJIŠŤOVANÝ VLASTNÍM ÚTVAREM 

 

Pokud se společnost rozhodne pro zajišťování interního auditu vlastními zaměstnanci, zřizuje 

útvar interního auditu, který představuje určitého nositele poslání interního auditu uvnitř dané 

společnosti. Nositelem rozhodnutí o zřízení útvaru interního auditu je vrcholové vedení 

společnosti. V některých případech to může být dáno legislativou např. ve veřejné správě.6  

[5] 

6.1 Zřízení a organizační uspořádání útvaru interního auditu 

Prvním krokem pro zřízení útvaru interního auditu je rozhodnutí o jeho postavení 

a působnosti v rámci organizace. [5] 

 

Mezi nejvýznamnější skutečnosti, které ovlivňují rozhodování o zřízení útvaru, patří [2]: 

 Velikost a typ organizace, 

 ekonomická situace, 

 informační a komunikační systémy, 

 dostatečnost personálních a materiálních zdrojů,  

 úroveň systému vnitřního řízení a kontroly, ad.  

 

Co se týče velikosti organizace, není přesně určeno, kolik zaměstnanců by mělo připadat na 

jednoho auditora. Literatura uvádí, že pro bankovní sektor je to asi 100 zaměstnanců na 1 

auditora, v průmyslovém podniku by to mělo být kolem 1000 zaměstnanců na 1 auditora. [5] 

 

V definici interního auditu je uvedeno, že interní audit je nezávislá a objektivní činnost. 

Z toho také vychází místo začlenění útvaru interního auditu do organizační struktury 

společnosti. Aby útvar vykonával svou funkci správně, musí být nezávislý na jiných útvarech. 

V zájmu nezávislosti a objektivity nesmí útvar interního auditu, vedoucí interního auditu, ani 

jednotliví auditoři suplovat liniové vedoucí pracovníky společnosti ve výkonných činnostech 

(např. při tvorbě systémů, zpracování dokumentů, návrzích mechanismů řízení a vedení, 

apod.). [5] 

 

                                                 
6
    Konkrétně zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. 
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Doporučení pro praxi 1110 -1 (související standard) uvádí:7
 

„Uspořádání, v rámci, kterého vedoucí interního auditu funkčně podléhá orgánům 

společnosti a zároveň je organizačně začleněn pod generálního ředitele společnosti, 

napomáhá dosažení organizační nezávislosti. Vedoucí interního auditu musí podávat zprávy 

takovému organizačnímu stupni ve společnosti, který internímu auditu umožňuje plnění jeho 

funkcí.“ 

V českých podmínkách může být interní audit v akciových společnostech podřízen [2]: 

 vrcholovému managementu (který jej logicky ke své práci potřebuje, neboť interní 

audit představuje servis pro vrcholový management), 

 představenstvu (které ale může chtít využívat interní audit pro kontrolu vrcholového 

managementu), 

 dozorčí radě, resp. výboru pro audit, který společnost vytváří v souladu se zákonem 

č. 93/2009 Sb., o auditorech, (blíže viz kapitola 6.3). 

Příklad začlenění útvaru interního auditu do organizační struktury společnosti znázorňuje 

schéma č. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma č. 2 Jeden z modelů možného zařazení útvaru interního auditu do organizační 

struktury společnosti 

Zdroj: DVOŘÁČEK, J. Interní audit a kontrola. 2000. s.62. 

 

Neujasněnost v podřízenosti interního auditu má za následek poměrně nízké používání jeho 

služeb. [2] 

 

                                                 
7
  Zdroj: BÁČOVÁ, J., ŠENFELD, A.: Mezinárodní Rámec profesní praxe interního auditu. [CD-ROM]. Praha, 

2009. 

 

 

Dozorčí rada 
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6.2 Základní dokumenty útvaru interního auditu 

Organizační uspořádání útvaru interního auditu ve společnosti musí mít možnost opírat se o 

celou řadu nástrojů. K těmto nástrojům patří základní dokumenty [2]: 

 Statut (norma auditorské činnosti). 

 Organizační a pracovní řád. 

 Plán auditorské činnosti.  

V následujícím textu je blíže popsán Statut a jím doporučovaný Manuál interního auditu.  

 

6.2.1 Statut interního auditu 

Statut útvaru interního auditu je základním písemným dokumentem, který uvnitř organizace 

vymezuje auditní činnost a její vztah k ostatním činnostem organizace. Statut útvaru interního 

auditu obsahuje [9]: 

a) poslání a předmět práce útvaru interního auditu, 

b) povinnosti vedoucího a pracovníků útvaru interního auditu, 

c) definici nezávislosti a její konkrétní podobu uvnitř organizace,  

d) odpovědnost vedoucího a pracovníků útvaru interního auditu, 

e) pravomoci vedoucího a pracovníků útvaru interního auditu, 

f) odkaz a návaznost na Standardy. 

 

Statut schvalují orgány společnosti, musí být v souladu s Definicí interního auditu, Etickým 

kodexem a se Standardy. Za pravidelné ověřování aktuálnosti statutu je odpovědný vedoucí 

útvaru interního auditu. [2] 

 

Kompetence 

Kompetence útvaru interního auditu [2]: 

 Vystupuje zcela nezávisle na ostatních odděleních společnosti. 

 Řídí se vlastními kritérii při plnění své auditorské činnosti a při zpracování 

auditorských zpráv. 

 Má volný přístup k účetnictví, dokladům, archivu dat a dalším zdrojům informací 

organizace. 

 Může požádat o spolupráci kteréhokoliv zaměstnance organizace za účelem co 

nejlepšího plnění svěřených úkolů. 

 Dbá na dodržování norem a pokynů vedení organizace. 
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 Sleduje plnění opatření doporučených v auditorských zprávách. 

 Ke zpracování ročního plánu auditorské činnosti žádá vedení podniku o připomínky 

a doporučení, které pak zahrnuje do plánu auditu.  

 

Organizace 

Veškeré úkoly, jak obecně auditorské, tak specifické podle konkrétního pracovního zařazení 

bývají upraveny organizačním řádem společnosti. Schéma č. 3 znázorňuje příklad 

organizace útvaru interního auditu. [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma č. 3. Příklad organizace útvaru interního auditu 

Zdroj: DVOŘÁČEK, J. Interní audit a kontrola. 2000. s. 83. 

 

Odpovědnost 

Útvar interního auditu je odpovědný za kvalifikovaný, efektivní a profesní výkon interního 

auditu v souladu s platnými právními předpisy, příslušnými předpisy Evropských 

společenství, mezinárodně uznávanými standardy a interními pokyny organizace. [2] 

 

6.2.2 Příručka pracovních postupů (manuál) 

V návaznosti na Statut je doporučováno vydání tzv. Manuálu interního auditu. Manuál 

interního auditu stanovuje jednotné zásady pracovních postupů pro výkon interního auditu 

v prostředí dané společnosti. Upravuje zejména administrativní zajištění výkonu interního 

auditu, včetně přístupu k řízení rizik, způsob přípravy a provádění auditu, zásad zpracování 

auditorské dokumentace, předávání, uchovávání a komunikace výsledků auditu. Manuál bývá 
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doplněn o vzory formulářů, které se k auditu používají. Jedná se o pověření k auditu, 

oznamovací dopis, program auditu, záznam o zjištění interního auditora, obsahový list 

auditorské dokumentace, záznam z projednání o zjištěních z vykonaného auditu, zpráva 

o zjištěních z vykonaného interního auditu, dotazník pro zabezpečení a zvyšování kvality 

interního auditu a formulář pro monitoring plnění přijatých doporučení. [9] 

 

6.3 Výbor pro audit 

V roce 2009 byl Poslaneckou sněmovnou ČR schválen nový Zákon o auditorech. Nová 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 vyvolala 

nezbytnost úpravy příslušné legislativy také u nás. Hlavním cílem vzniku nového zákona byla 

snaha uvést do souladu českou legislativu s výše uvedenou novou směrnicí Evropského 

parlamentu a Rady. Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (dále jen 

zákon) implementuje do českého právního řádu směrnice Evropského parlamentu a Rady 

týkající se povinného auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek a upravuje 

postavení a činnost statutárních auditorů, auditorských společností a asistentů auditora, 

postavení a působnost Komory auditorů České republiky a Rady pro veřejný dohled nad 

auditem. Zákon obsahuje řadu ustanovení, která přinášejí zcela nové požadavky, anebo která 

se významným způsobem liší od právní úpravy do té doby platné, uvádí do souladu českou 

právní úpravu se směrnicí 2006/43/ES. [29] 

 

Statut Výboru pro audit musí důsledně vycházet z výše uvedeného zákona.  

Subjekt veřejného zájmu zřizuje výbor pro audit, není – li dále stanoveno jinak. Výbor pro 

audit je orgánem subjektu veřejného zájmu a má 3 členy, nestanoví – li stanovy nebo jiný 

obdobný zakladatelský dokument subjektu veřejného zájmu počet vyšší. Nejméně 1 člen tohoto 

výboru musí být nezávislý na auditované osobě a musí mít nejméně tříleté praktické 

zkušenosti v oblasti účetnictví nebo povinného auditu (§ 44 zákona č. 93/2009 Sb., 

o auditorech a o změně některých zákonů). 8 

Výše zmiňovaný zákon od Výboru pro audit požaduje zejména [10]: 

 sledovat postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, 

                                                 
8
 Subjekty veřejného zájmu jsou definovány (§ 2 písm. m) jako právnické osoby, které jsou založeny podle 

českého práva a jejichž převoditelné cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu 
kteréhokoli členského státu Evropské unie nebo smluvního státu dohody o Evropském hospodářském 
prostoru. Subjektem veřejného zájmu je mj. také obchodní společnost nebo družstvo nebo konsolidující účetní 
jednotka, pokud průměrný přepočtený stav zaměstnanců obchodní společnosti nebo družstva nebo 
konsolidačního celku za bezprostředně předcházející účetní období převýšil 4 000 zaměstnanců. 
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 hodnotit účinnost vnitřní kontroly organizace, vnitřního auditu a případně systémů 

řízení rizik,  

 sledovat proces povinného auditu účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky  

 posuzovat nezávislost statutárního auditora a auditorské společnosti,  

 doporučovat auditora, aj.  

Obecně je výbor pro audit pomocným nástrojem interní auditorské činnosti ze strany dozorčí 

rady.  

 

6.4 Hodnocení kvality interního auditu 

Hodnocení kvality interního auditu vychází z požadavků Standardů, kde existuje povinnost 

vypracovat a pravidelně aktualizovat program pro zabezpečení a zvyšování kvality interního 

auditu. Program zahrnuje opakované interní a externí hodnocení kvality a průběžné interní 

monitorování. Každá část programu by měla být navržena tak, aby napomáhala interním 

auditorům přidávat ve společnosti hodnotu a zdokonalovat její procesy. V neposlední řadě by 

měla poskytovat managementu ujištění, že je interní audit prováděn v souladu se Standardy a 

Etickým kodexem. [9] 

 

Program musí zahrnovat jak interní, tak externí hodnocení. 

Interní hodnocení musí zahrnovat [1]: 

 Průběžné sledování výkonnosti funkce interního auditu. 

 Pravidelné prověrky prováděné prostřednictvím sebehodnocení nebo 

s využitím jiných osob v rámci společnosti, které mají dostatečné znalosti 

postupů interního auditu.  

Externí hodnocení musí být provedeno minimálně jednou za pět let odborně způsobilým a 

nezávislým hodnotitelem nebo externím hodnotícím týmem.  

 

Hodnocení kvality interního auditu je pro společnost velmi důležité, neboť nejenže přináší 

ucelený strukturovaný přehled o aktuálních aktivitách interního auditu, ale rovněž vytváří 

prostor ke zlepšení, ke zvýšení efektivnosti poskytování služeb interního auditu. V neposlední 

řadě hodnocení interního auditu poskytuje ujištění, že interní audit je vykonáván v souladu se 

Standardy a srovnání s nejlepší praxí. [9] 
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PRAKTICKÁ ČÁST 
Praktická část diplomové práce je zaměřena na provádění interního auditu ve Skupině ČEZ.  

 

7. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SKUPINĚ ČEZ 

 

Představení společnosti 

V rámci této analýzy je nutné zmínit, že danou společností je při následném představení 

myšlena Skupina ČEZ, jako konsolidovaný celek, jehož mateřskou společností je právě 

zmiňovaná akciová společnost ČEZ, a. s. 

 

Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí 

střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. V této oblasti se 

Skupina ČEZ řadí k 10 největším energetickým uskupením v Evropě a to jak z hlediska 

instalovaného výkonu, tak i podle počtu zákazníků. V České republice je dominantním 

výrobcem elektřiny, provozovatelem distribuční soustavy na většině území a nejsilnějším 

subjektem na velkoobchodním a maloobchodním trhu s elektřinou. 

 

Hlavním předmětem podnikání koncernu je tedy výroba, obchod a distribuce v oblasti 

elektrické a tepelné energie, těžba uhlí a obchod se zemním plynem. 

 

Akcie mateřské společnosti ČEZ, a. s., jsou obchodovány na pražské a varšavské burze 

cenných papírů, kde jsou také významnou součástí burzovních indexů. Nejvýznamnějším 

akcionářem společnosti k 31. 12. 2009 je Česká republika zastoupená Ministerstvem financí 

České republiky s podílem téměř 70 % základního kapitálu. Zbývající akcie vlastní fyzické 

a právnické osoby. Společnost sídlí na adrese Duhová 2/1444, Praha 4, 140 53. 

 

Aktivní společnosti Skupiny ČEZ sídlí mimo Českou republiku také v Polsku, Bulharsku, 

Rumunsku, Nizozemsku, Německu, Maďarsku, Albánii, Turecku, Srbsku a na Slovensku.  
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Základ dnešní podoby Skupiny ČEZ byl položen v roce 2003 a 2004, kdy se energetická 

společnost ČEZ spojila s distribučními společnostmi (Severočeská energetika, 

Severomoravská energetika, Středočeská energetická, Východočeská energetika 

a Západočeská energetika) a rovněž zahájila zahraniční expanzi nákupem zahraničních 

akvizic. Současně došlo k restrukturalizaci na Skupinu ČEZ holdingového typu s procesním 

uspořádáním společností.  

 

K 31. 12. 2009 zahrnovala Skupina ČEZ včetně mateřské společnosti ČEZ, a. s., celkem 119 

podnikatelských subjektů. Z uvedeného počtu jich 85 mělo své sídlo v zemích střední 

a západní Evropy, z toho 54 v České republice. V jihovýchodní Evropě a Turecku sídlilo 34 

společností. Zahraniční společnosti Skupiny ČEZ k 31. 12. 2009 přispěly do provozního zisku 

před odpisy (EDBITDA) částkou 30,8 mil. Kč, a mají více než čtvrtinový podíl na celkových 

aktivech Skupiny. Význam zahraničního portfolia Skupiny ČEZ každoročně rostl díky novým 

akvizicím a zvyšování výkonnosti Skupiny ČEZ, která se v roce 2009 rozrostla o další 

společnosti v Turecku a Albánii. Zároveň se rozšířila působnost na německém trhu a to 

prostřednictvím akvizice těžařské a elektrárenské společnosti MIBRAG. V roce 2009 byl 

založen společný podnik se slovenskou společnosti JAVYS, jehož úkolem je výstavba dalšího 

jaderného bloku v lokalitě Jaslovské Bohunice na Slovensku. K dalším činnostem Skupiny 

ČEZ patří jaderný výzkum, telekomunikace, informatika, projektování, výstavba a údržba 

energetických zařízení, těžba surovin, zpracování vedlejších energetických produktů a jiné. 

 

Z celkového objemu elektrické energie vyrobené v České republice připadají na Skupinu ČEZ 

téměř tři čtvrtiny. Skupina ČEZ provozuje 2 jaderné elektrárny, 15 uhelných výrobních zdrojů 

na území ČR, 3 uhelné zdroje v zahraničí, 34 vodních elektráren včetně 3 přečerpávacích, 

3 lokality s větrnými elektrárnami a 7 slunečních elektráren. Diverzifikované portfolio 

elektráren umožňuje pružně reagovat na požadavky zákazníků a zároveň poskytovat služby 

nutné pro spolehlivý provoz elektrizační soustavy. Při řízení výroby klade Skupina ČEZ důraz 

na zvyšování produktivity, ta se během čtyř let zvýšila o více než polovinu. Dlouhodobé 

snižování nákladů a zvyšování efektivity jsou základními kameny úspěchu Skupiny ČEZ na 

liberalizovaném trhu s elektřinou.  

 

S cílem pokračovat v tomto trendu zahájila Skupina ČEZ program obnovy uhelných 

elektráren Skupiny ČEZ v hodnotě přibližně 100 mld. Kč. Program předpokládá komplexně 

obnovit 11 bloků hnědouhelných elektráren, postavit 2 nové hnědouhelné bloky, každý 
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o instalovaném výkonu 660 MW, a ukončit provoz celkem 14 neefektivních hnědouhelných 

bloků. 

 

Dle předběžných zpráv o hospodaření Skupiny ČEZ za rok 2010 zveřejněných na webových 

stránkách ČEZ, a. s., www.cez.cz jsou výsledky hospodaření roku 2010 v meziročním 

srovnání s rokem 2009 nižší. Snížení výsledků roku 2010 je ovlivněno krizí, která postihla 

energetický sektor s mírným zpožděním. Z výše uvedeného důvodu a v neposlední řadě 

i z důvodů očekávaných změn na energetickém trhu připravila Skupina ČEZ pro období do 

roku 2015 stabilizační a konsolidační program „Nová vize“, s cílem finanční stabilizace. 
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8. INTERNÍ AUDIT VE SKUPINĚ ČEZ 

 

V kapitole č. 5 jsou teoreticky a velmi obecně vysvětleny tři formy zajištění interního auditu, 

jak je dokládá a popisuje současná dostupná literatura. Česká literatura však podrobný rozbor 

konkrétních možností použití a zajištění těchto forem neuvádí. Po konzultaci s hlavním 

auditorem ČEZ a. s., mi bylo toto tvrzení potvrzeno. Jedná se o individuální řešení 

jednotlivých společností. Pro zvolení konkrétní možné formy zajištění interního auditu 

neexistuje žádné doporučení nebo zobecnění. Mezinárodní Standardy připouštějí možnost 

zajišťování služeb interního auditu vlastním útvarem interního auditu, nákupem služeb 

interního auditu na trhu a kombinací obou způsobů. Standardy přitom nerozlišují, zda se jedná 

o společnost prostou (jedinou), či společnost holdingového uspořádání. Standardy řeší tuto 

otázku pouze v obecné rovině, proto zde vzniká velký prostor pro individuální přístup 

jednotlivých společností.  

 

Jednotlivé společnosti Skupiny ČEZ (holdingu) jsou zcela samostatnými právními subjekty, 

mohou proto, v souladu se Standardy služby interního auditu řešit například nákupem a to 

zcela nebo částečně v rámci holdingu, nebo i mimo něj.  

 

Vzhledem k výše uvedenému je možné konstatovat, že volba vhodné formy zajištění interního 

auditu ve společnostech jednotlivých i  nadnárodních je závislá na individuálním přístupu 

vedení těchto společností. Možná i toto je důvodem pro to, že společnosti zpravidla informace 

o systému řešení interního auditu nezveřejňují, vlastně k tomu nemají žádný důvod, neexistuje 

žádné legislativní nařízení.  

 

Podrobně je výkon interního auditu ve Skupině ČEZ rozebrán a analyzován v dalších částech 

této diplomové práce.  
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Výkon interního auditu ve Skupině ČEZ  
 

Způsob provádění, zadávání a objednávání služeb interního auditu, včetně potřebných 

řídících, pracovních dokumentů a výstupů interních auditů znázorňuje schéma č. 4 uvedené 

níže.  

   D. Pracovní výstupy 

 
                                                     A. Výkon interního auditu 
 provádí 
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Schéma č. 4 – Výkon interního auditu ve Skupině ČEZ   

 

Zdroj: zpracováno dle Kontextového schématu – Zásady provádění interního auditu ve Skupině ČEZ  
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K části A schématu: 

Ve Skupině ČEZ je zřízen útvar interního auditu v mateřské společnosti ČEZ, a. s. Služby 

interního auditu jsou ČEZ, a. s., poskytovány dceřiným českým i zahraničním společnostem 

na komerčním základě, v rozsahu a za podmínek, které jsou stanoveny v příslušných 

smlouvách o provádění interního auditu. Tyto služby útvar interního auditu ČEZ, a. s., 

poskytuje na vyžádání statutárního orgánu příslušné dceřiné společnosti, a po schválení 

představenstva ČEZ, a. s. Na každý interní audit v dceřiné společnosti Skupiny ČEZ je 

uzavírána smlouva o dílo. Auditovaná společnost se smluvně zaváže, že vytvoří podmínky 

pro provedení interního auditu v souladu s řídícími dokumenty pro interní audit ve Skupině 

ČEZ. Interní audit v ČEZ, a. s., je prováděn na základě pověření k auditu.  

 

Pokud by útvar interního auditu ČEZ, a. s., kapacitně nebyl schopen požadavky na interní 

audit dceřiných společností pokrýt, mohou tyto služby nakupovat externě.  

 

K části B a C schématu: 

Interní audity jsou útvarem interního auditu ČEZ, a. s., vykonávány v souladu s: 

- Mezinárodním rámcem profesionální praxe interního auditu,  

- příslušnou legislativou dle tématu prováděného interního auditu, 

- řídícími dokumenty Skupiny ČEZ, 

- metodikou útvaru interního auditu ČEZ, a. s. 

 

K části D schématu: 

V souladu se Standardem 2010
9
 je plánování interního auditu ve společnostech Skupiny ČEZ 

plně v kompetenci ředitele útvaru interního auditu ČEZ, a. s. Ředitel shromáždí požadavky 

jednotlivých společností na audity (dceřiné společnosti si zpracovávají samy plány auditů), 

provede jejich selekci z hlediska závažnosti a zpracuje návrh plánu interních auditů na období 

jednoho roku.
10

 Po projednání návrhu plánu s jednotlivými vedoucími zaměstnanci 

společností je definitivní návrh plánu projednán s Výborem pro audit ČEZ, a. s., a předložen 

ke schválení představenstvu ČEZ, a. s. Potřeby pro výkon interního auditu jsou posuzovány 

a hodnoceny z pohledu dostupných zdrojů a možností útvaru interního auditu.  

                                                 
9
  Standard 2010 - Plánování (Na základě vyhodnocení rizik musí vedoucí útvaru interního auditu vytvořit plány, 

které jsou v souladu s cíli společnosti, stanoví priority výkonu interního auditu). 
10

  Jako zdroj námětů pro interní audit slouží jednak analýza rizik, dále pak podněty auditorů vyplývající z jejich 

znalostí společností, prováděného monitoringu a možných problémů v souvislosti se změnami legislativy. 
Závažnost je dána především rizikem, které se s daným problémem váže.  
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Následně ředitel útvaru interního auditu určuje, dle zadaného druhu interního auditu, vedoucí 

jednotlivých týmů. Při plnění úkolů týkajících se činností interního auditu bývá do auditních 

týmů zařazen zaměstnanec - specialista, který není auditorem, ale také i externí osoba, pokud 

se jedná o interní audit se specializovaným zaměřením. Důvodem je potřeba zajistit, v souladu 

se Standardy, aby audit byl proveden s řádnou profesionální péčí, tedy i s patřičnou 

odborností. Nelze očekávat, ani u početně silněji obsazeného útvaru auditu, že bude mít 

odborníky na veškeré činnosti, které se ve společnosti zajišťují. A pro velké nadnárodní 

společnosti to platí především. Proto také standardy zařazování specialistů do týmů 

připouštějí, a dokonce doporučují. 

 

Příkladem takových auditů může být audit „BOZP investičních akcí v ČEZ, a. s.“, provedený 

v roce 2009, který se týkal aplikace zákona č. 309/2006 Sb., v podmínkách ČEZ, a. s., a do 

týmu byl zařazen externí specialista vlastnící certifikát koordinátora BOZP. Dalším takovým 

příkladem mohou být audity informačních systémů, které jsou v tak velké společnosti, jako je 

Skupina ČEZ velmi rozsáhlé. Pro tyto audity se používá spolupráce s auditory významných 

firem, které se touto problematikou zabývají. 

 

Výběr specialisty se v ČEZ, a. s., provádí na základě jeho profesní způsobilosti, 

a s předchozím souhlasem jeho přímého nadřízeného jej jmenuje ředitel útvaru interního 

auditu. Externí osobu ze společnosti mimo Skupinu ČEZ lze do auditního týmu zařadit pouze 

se souhlasem představenstva ČEZ, a. s., a představenstva, resp. jednatelů společnosti, v níž 

audit probíhá. Auditoři mohou při řešení specifických otázek využít rovněž služeb 

konzultanta. Konzultant není členem týmu auditorů a je seznamován pouze s informacemi 

nezbytnými k odbornému posouzení úzkého problému předmětu auditu. Konzultanti jsou 

vybírání ředitelem útvaru interního auditu na základě ověření jejich profesní způsobilosti 

a jsou písemně zavázání k mlčenlivosti.  

 

V návaznosti na provedený interní audit poskytuje vedoucí týmu auditorů auditovanému 

útvaru nejprve ústní informace o případných nesouladech, slabých místech, nedostatcích, 

chybách, apod. Představenstvu, resp. jednatelům příslušné auditované společnosti pak 

předkládá závěrečnou zprávu o výsledcích auditu. Souhlas k uvolnění informací z auditů 

v rámci Skupiny ČEZ uděluje představenstvo společnosti, ve které se audit uskutečnil. 

Souhlas musí mít písemnou formu a je vystavován pro každý audit zvlášť. Reakcí na 
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závěrečnou zprávu o provedeném auditu je opatření k nápravě k výsledkům provedeného 

auditu. 

Specifika provádění interního auditu 

Výše uvedené však neplatí všeobecně pro všechny dceřiné společnosti Skupiny ČEZ. 

Výjimkou je například společnost Severočeské doly, a. s., která má zřízen vlastní útvar 

interního auditu. Tento útvar je však zaměřen především na ekonomickou oblast, proto si 

interní audity zaměřené na ekonomiku Severočeské doly, a. s., provádějí vlastním útvarem 

a interní audity z oblasti techniky, provozu, aj. si objednávají u ČEZ, a. s. Vlastní útvar 

interního auditu má rovněž společnost ČEZ Distribuce, a. s., dále některé společnosti Skupiny 

ČEZ v Bulharsku a Rumunsku. Těmto výše uvedeným společnostem provádí útvar interního 

auditu ČEZ, a. s., na zakázku pouze vybrané audity. Jedná se například o audity zaměřené na 

systém řešení neoprávněných odběrů, problematiku ztrát v sítích, řešení pohledávek za 

zákazníky, měření a fakturace elektřiny, apod. Do auditních týmů bývají zařazení rovněž 

auditoři výše uvedených společností, a to zejména z důvodu překonání jazykové bariéry, ale 

také aby se seznámili s přístupy a metodikou auditorů z ČEZ, a. s. Další audity v těchto 

společnostech, které provádějí auditoři z ČEZ, a. s., jsou z oblasti ekonomické agendy, slouží 

zejména pro přenos metodických přístupů ČEZ, a. s., do útvarů interních auditů daných 

společností. 

 

Společnosti Skupiny ČEZ v dalších zemích zejména v Německu, Maďarsku, Polsku a na 

Slovensku nemají vlastní útvary interního auditu. Interní audity provádí rovněž útvar 

interního auditu ČEZ, a. s. Co se týká německé společnosti MIBRAG (nová akvizice Skupiny 

ČEZ), zde se role vlastníka teprve konsoliduje. Lze ale očekávat, že i v této společnosti bude 

přijat obdobný koncept provádění interního auditu, jako je v Bulharsku a Rumunsku. 

V ostatních zemích jako např. v Irsku, Srbsku, Bosně a Hercegovině, aj. se jedná o tak malé 

společnosti, nebo spíše zastoupení, kde není třeba audity provádět. Stačí provést povinný 

účetní audit. 

 

Rovněž útvar interního auditu ČEZ, a. s., neprovádí sám všechny interní audity pro svou 

společnost. Pokud jde o interní audity se speciálním zaměřením, kdy se jedná o náročnou 

problematiku např. problematiku bankovních derivátů, pojišťovnictví, informační bezpečnost, 

aj., je jejich provádění zadáváno specializované firmě (např. auditorské společnosti tzv. 

„Velké čtyřky“), která pak doplňuje auditorký tým ČEZ, a. s. Pokud se jedná o audity 
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„drobnější“ např. aplikaci zákona č. 309/2006 Sb.,11
 jsou pro doplnění auditorských týmů 

ČEZ, a. s., osloveny menší firmy, které mají certifikát akreditační agentury.  

 

Z výše uvedeného vyplývá, že ve Skupině ČEZ je využívána kombinovaná forma zajišťování 

interního auditu. Některé druhy interního auditu jsou prováděny vlastními útvary interního 

auditu (např. ČEZ, a. s., ČEZ Distribuce a. s., Severočeské doly, a. s., aj.), dále je služba 

interního auditu nakupována dceřinými společnostmi Skupiny ČEZ přednostně od mateřské 

společnosti. Může být také nakupována od externí specializované společnosti a to především 

v případě, kdy je prováděn interní audit se speciálním zaměřením. V tomto případě je o tyto 

specialisty z externích společností doplněn auditní tým ČEZ, a. s. 

 

Velmi zjednodušeně, pro snadnější představu je forma zajištění a provádění interního auditu 

ve Skupině ČEZ znázorněna v tabulce č. 4. 

 

Tabulka č. 4 Formy zajištění a provádění interního auditu ve Skupině ČEZ 

Skupina ČEZ 
IA prováděn 

vlastním útvarem 

nákup služeb 
IA ČEZ, a.s. 

nákup služeb 
IA externě, pro 

doplnění týmu 
IA ČEZ, a.s. 

mateřská společnost ČEZ, a. s. ano ne  ano 

dceřiné společnosti bez vlastního útvaru IA ne ano ano 

dceřiné společnosti s vlastním útvarem IA ano ano ano 
Zdroj: Autorka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
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9. ÚTVAR INTERNÍHO AUDITU V ČEZ, a. s. 
 

Posláním útvaru interního auditu v ČEZ, a. s., je přispívat k tvorbě přidané hodnoty 

prostřednictvím nezávislých a objektivních zjišťovacích a konzultačních služeb pro potřeby 

všech součástí organizační struktury a statutárních orgánů Skupiny ČEZ. Ujišťuje orgány 

jednotlivých společností Skupiny o tom, že všechna rizika, zejména významná, jsou známá 

a jsou pod kontrolou. Iniciuje zlepšování činností a snižování podnikatelských rizik a tím 

přispívá k dosahování cílů Skupiny ČEZ. [17] 

 

9.1 Výbor pro audit v ČEZ 

V souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech (viz kapitola 6.3) byl v ČEZ, a. s., 

v květnu 2009 na základě rozhodnutí valné hromady zřízen Výbor pro audit, který provádí 

dohled nad činností útvaru interního auditu.  

 

Výbor pro audit ČEZ, a. s., je orgán společnosti, který, aniž je tím dotčena odpovědnost členů 

představenstva nebo dozorčí rady, zejména sleduje postup sestavování závěrky, 

konsolidované účetní závěrky, proces povinného auditu účetní závěrky a konsolidované 

účetní závěrky, posuzuje nezávislost statutárního auditora a auditorské společnosti a hodnotí 

účinnost vnitřní kontroly, vnitřního auditu a případně systému řízení rizik. 

 

Výbor pro audit ČEZ, a. s., má 5 členů, které volí a odvolává valná hromada z členů dozorčí 

rady a třetích osob. Členové Výboru pro audit se scházejí zpravidla 1 krát za dva měsíce 

a jinak dle potřeby. Členové výboru pro audit nemohou být členy představenstva ČEZ, a. s. 

nebo prokuristy. Nejméně jeden člen tohoto výboru musí být nezávislý na společnosti a musí 

mít nejméně tříleté praktické zkušenosti v oblasti účetnictví nebo povinného auditu. Výbor 

pro audit si volí svého předsedu a místopředsedu, rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů 

svých členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. Výbor pro audit je 

způsobilý se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Jednání 

výboru pro audit se řídí platným jednacím řádem. 

Členové Výboru pro audit ČEZ, a. s., se účastní valné hromady společnosti a jsou povinni 

seznámit valnou hromadu s výsledky své činnosti. 
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V roce 2009 se uskutečnila 4 řádná zasedání Výboru pro audit ČEZ, a. s., taktéž tomu bylo 

v roce 2010. 

9.2 Organizační uspořádání útvaru interního auditu v ČEZ, a. s. 

Útvar interního auditu je nezávislý na výkonném vedení společnosti, je přímo podřízen 

představenstvu společnosti ČEZ, a. s. Představenstvo uplatňuje své pravomoci vůči útvaru 

prostřednictvím předsedy představenstva, tj. generálního ředitele. Generální ředitel rozhoduje 

o obsazení pracovního místa ředitele útvaru interního auditu, po projednání v představenstvu. 

Ředitel útvaru interního auditu má odpovědnost za správné fungování útvaru interního auditu. 

Konkrétní zařazení útvaru interního auditu do organizační struktury společnosti ČEZ, a. s., je 

upraveno Organizačním řádem ČEZ, a. s. (viz schéma č. 5). 

 

Nad činností útvaru interního auditu provádí v rozsahu svých pravomocí dohled 

představenstvo společnosti, a jak je již výše uvedeno, také Výbor pro audit ČEZ, a. s. 

Výsledky auditní činnosti útvaru interního auditu ČEZ, a. s., jsou reportovány představenstvu 

ČEZ, a. s., Výboru pro audit ČEZ, a. s., a v rámci Skupiny ČEZ pak statutárním orgánům 

jednotlivých auditovaných společností. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma č. 5 Část základní organizační struktury společnosti ČEZ, a. s. 

Zdroj: Organizační řád ČEZ, a. s.  

 

V současnosti je útvar interního auditu v ČEZ, a. s., vnitřně diferencován, má 2 oddělení. 

Jedná se o Oddělení auditů procesu a Oddělení ekonomických auditů, která byla zřízena z 

důvodu jednoduššího řízení zaměstnanců. Jak jsem již dříve uvedla, pro každý audit se 

vytvářejí auditorské týmy, jejichž složení odpovídá tématu daného auditu. Auditoři se do 

týmů zařazují bez ohledu na to, do kterého oddělení jsou organizačně zařazeni. Útvar 

VALNÁ HROMADA 

Výbor pro audit DOZORČÍ RADA 

PŘEDSTAVENSTVO 

Divize generálního ředitele 

generální ředitel 

Interní audit 
ředitel interního auditu 
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interního auditu pracuje na principu týmové práce, kde jsou jednotlivé činnosti provázané, 

navazují jedna na druhou a ve smyslu zásad zabezpečení jakosti jsou na sobě také navzájem 

závislé. Díky tomu lze řešit i problém spojený s mnohostranností odbornosti auditora. 

Auditoři se při své práci dotýkají i oblastí, které na první pohled s tématem auditu nesouvisí. 

Na základě společné diskuse v týmu a společným vyhodnocováním získaných poznatků 

dochází k odpovídajícím závěrům. 

 

V letech 2004 - 2005 prošel útvar interního auditu ČEZ, a. s., celkovou reorganizací. 

Významnou změnou, které předcházelo začlenění distribučních společností do Skupiny ČEZ, 

bylo sloučení útvarů interních auditů těchto společností a mateřské společnosti ČEZ, a. s., do 

jednoho (jak je již dříve uvedeno s výjimkou společností Severočeské doly, a. s., ČEZ 

Distribuce, a. s., a distribučních společností v Bulharsku a Rumunsku). Tím došlo 

k centralizaci výkonů auditních činností a v rámci Skupiny ČEZ k úspoře 12 zaměstnanců 

interního auditu, což představovalo 30% celkového stavu auditorů. V současné době má útvar 

interního auditu ČEZ, a. s., 19 auditorů (údaj platný k 1. 1. 2011). V roce 2009 provedli 

zaměstnanci útvaru interního auditu celkem 50 auditních šetření, v roce 2010 celkem 69 

auditních šetření a pro rok 2011 je naplánováno provedení 61 auditních šetření. Kolik 

auditních šetření bylo provedeno přímo v ČEZ, a. s., a kolik v dceřiných společnostech 

Skupiny ČEZ (včetně zahraničních) demonstruje níže uvedená tabulka č. 5. Audity 

v dceřiných společnostech byly útvarem interního auditu ČEZ, a. s., provedeny na základě 

smluvního vztahu.  

Tabulka č. 5 Počty uskutečněných a plánovaných auditních šetření útvarem interního auditu  

Rok 
Počet uskutečněných IA 

v ČEZ, a. s.  

Počet uskutečněných IA 
v ostatních společnostech 

Skupiny ČEZ 

Počet uskutečněných IA ve 
Skupině ČEZ celkem 

2009 21 29 50 

2010 29 40 69 

2011 plán 13 48 61 

 

         

Zdroj: Zpracovala autorka z interních podkladů ČEZ, a. s.  
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9.2.1 Základní dokumenty interního auditu ve Skupině ČEZ 

K základním dokumentům týkajícím se činnosti interního auditu ve Skupině ČEZ, v souladu 

s Doporučením pro praxi 1000-1 patří, Statut útvaru interního auditu ČEZ, a. s., (dále jen 

Statut), který je doplněn o Manuál interního auditu. V ČEZ, a. s., se „Manuál“ nazývá Zásady 

provádění interního auditu ve Skupině ČEZ. 

 

Statut vymezuje účel, poslání, organizační začlenění, působnost, odpovědnost a pravomoci 

útvaru interního auditu v ČEZ, a. s. Aktuální Statut byl schválen představenstvem ČEZ, a. s., 

dne 28. 6. 2010. 

 

Schválení Statutu vedením společnosti usnadňuje periodické posouzení adekvátnosti role 

interního auditu. V případech pochybností/nedorozumění představuje Statut formální 

písemnou dohodu s vedením a orgány společnosti týkající se činnosti interního auditu uvnitř 

organizace. 

 

Dokument Zásady provádění interního auditu ve Skupině ČEZ stanovuje odpovědnost a 

pravomoci při provádění interních auditů ve Skupině ČEZ, vymezuje práva a povinnosti 

zaměstnanců právních subjektů Skupiny ČEZ při výkonu činností zajišťovaných útvarem 

interního auditu ČEZ, a. s., a upravuje formu a postup provádění auditů a způsob distribuce 

výstupů z interních auditů. 

 

Zahrnuje řešení vztahů a působnosti jednotlivých zúčastněných stran při akcích, zejména 

auditech a auditních šetřeních, při systematické objektivní analýze, ověřování a hodnocení 

funkčnosti, účinnosti, efektivnosti a hospodárnosti aktivit dceřiných společností, uvedených 

v tabulce č. 6. Pro tyto společnosti je tento dokument závazný. [18] 

 

Pro útvar interního auditu ČEZ, a. s., je však závazný při provádění interního auditu vždy, tzn. 

i při provádění interního auditu v ostatních dceřiných společnostech. V případech, kdy je 

interní audit prováděn ve společnosti, která k tomuto dokumentu nepřistoupila, není pro ni 

závazný, má jej však k dispozici. Jak jsem již zmínila výše, na každý audit na zakázku je 

uzavírána smlouva, kterou se mj. auditovaná společnost smluvně zaváže, že vytvoří podmínky 

pro provedení daného auditu dle interního dokumentu ČEZ, a. s. Jediný rozdíl je, že si tato 

společnost sama rozhodne, jak s výsledky tohoto auditu naloží. 
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Tabulka č. 6 Právní subjekty Skupiny ČEZ, pro které je dokument Zásady provádění interního 

auditu ve Skupině ČEZ závazný 

Obchodní firma 

ČEZ, a. s. 

ČEZ Správa majetku, s.r.o. 

ČEZ ICT Services, a. s. 

ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. 

ČEZ Prodej, s.r.o. 

ČEZ Měření, s.r.o. 

ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. 

ČEZ Logistika, s.r.o. 

ČEZ Distribuční služby, s.r.o. 

ČEZ Energetické služby, s.r.o. 

ČEZ Teplárenská, a.s. 
Zdroj: Zásady provádění interního auditu ve Skupině ČEZ 

 

9.2.2 Působnost a pravomoci útvaru interního auditu 

Do působnosti útvaru interního auditu v ČEZ, a. s., patří [17]: 

 Provádění auditů veškerých podnikatelských a podpůrných procesů v rámci 

společností Skupiny ČEZ.  

 Monitorování procesů a činností společností Skupiny ČEZ, zejména z hlediska rizik 

při naplňování strategie a cílů společností. 

 Identifikace těchto rizik a spoluúčast na jejich řízení. 

 Hodnocení účinnosti a efektivnosti vnitřního kontrolního systému ve společnostech 

Skupiny ČEZ.  

 Konzultační a poradenská činnost pro statutární orgány a vrcholový management 

jednotlivých společností. 

 Vystupuje zcela nezávisle na ostatních útvarech společností Skupiny ČEZ. 

 Provádí plánované, vyžádané, následné audity a kontroly ve společnostech Skupiny 

ČEZ. 

 Sleduje efektivnost hlavních i podpůrných podnikatelských procesů ve všech 

společnostech Skupiny ČEZ. 

 Při plnění své auditorské činnosti a při zpracování auditorských zpráv se řídí vlastními 

kritérii. 
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9.2.3 Realizace a postupy auditorů při provádění interních auditů 

Každý interní audit vyžaduje důkladnou administrativní a odbornou přípravu, která je 

předpokladem úspěšného a efektivního výkonu auditu.  

Při plnění auditorské profese a jednotlivých prováděných interních auditů musí auditoři [18]: 

 Nezávisle, objektivně a dokumentovaně prověřit, zanalyzovat a hodnotit jak správnost 

koncepcí, přístupů, tak i funkčnosti všech prvků a složek vztahujících se k řízení 

a výkonům útvarů společnosti, s cílem ověřovat správnost jejich chodu a dostačující 

efektivnost při dosahování stanovených funkcí, parametrů a kritérií a hodnotit potřebu 

zavedení opatření pro zdokonalení nebo nápravu stavu. 

 Systematicky vyhledávat a nezávisle kriticky, konstruktivně posuzovat nesoulady 

reality se stanovenými Standardy a určovat příčiny daného stavu. 

 Posuzovat adekvátnost a efektivnost postupů ve vztahu k plnění daných funkcí při 

realizaci programů společnosti, určovat příčiny a podstatu příčin zjištěných 

nedostatků. Vydávat doporučení a podněty pro nápravná opatření na základě výsledků 

kritických systémových analýz z průběhu a závěrů auditů.  

 Transformovat výsledky z provedených auditů na informace a podklady k rozhodování 

o nápravných opatřeních pro vedoucí auditovaných útvarů a představenstvo či 

jednatele auditované společnosti.  

 Podle potřeby se musí účastnit jednání, jež jsou vedena mezi výkonnými útvary 

společnosti a partnery společnosti jako pozorovatelé, po předchozím schválení člena 

vedení společnosti, pod jehož procesní kompetenci jednání přísluší. 

 Při práci aplikovat stanovené auditní techniky a k tomu požadovat spolupráci od 

kteréhokoliv zaměstnance společnosti, jenž jim umožní efektivní prověření 

příslušného tématu. 

 Po dobu auditu v dané společnosti musí mít přístup ke všem potřebným informacím 

v tištěné i elektronické podobě, s výjimkou informací, jejichž ochrana je řešena 

zvláštním obecně platným právním předpisem nebo k jejichž neposkytnutí je 

auditovaná společnost smluvně zavázána. 

 

9.3 Hodnocení kvality interního auditu ve Skupině ČEZ 

Interní audit by měl aspirovat na určitou kvalitu své práce. Základem je, aby interní audit měl 

zapracované vlastní kontrolní mechanismy včetně nástrojů hodnocení kvality své práce. 

Současně je velmi důležité využívat nezávislé externí posouzení kvality, tzv. Quality 
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Assurance Review. Nezávislé hodnocení kvality práce interního auditu posuzuje, zda jsou 

činnosti interního auditu skutečně prováděny v souladu s mezinárodními standardy Institutu 

interních auditorů. 

 

Skupina ČEZ se stala jako jedna z prvních českých společností, jejíž představenstvo 

iniciovalo externí audit na posouzení kvality vlastního interního auditu. Interní audit Skupiny 

ČEZ získal v roce 2006 nezávislé posouzení kvality své práce v souladu s mezinárodními 

standardy.  Hodnocení kvality interního auditu prováděla firma Euro Trend, s.r.o.  

 

Protože standardy požadují, aby se v mezidobí mezi externími hodnoceními interního auditu 

provedlo rovněž interní posouzení interního auditu, bylo v ČEZ, a. s. v roce 2009 toto interní 

posouzení provedeno. Na jeho základě a v souvislosti s úpravou mezinárodních standardů (od 

1. 1. 2009) byly upraveny jednak některé postupy provádění interního auditu a rovněž interní 

dokumenty, vztahující se k internímu auditu.  

 

9.4 Náklady na interní audit  

Co se týká podrobného rozkrytí nákladů na interní audit jednotlivých společností, nejsou 

nikde zveřejňovány, jedná se o jejich interní údaje.  

 

Z tohoto důvodu si také ČEZ, a. s., nechala zpracovat obecný benchmarking (srovnání) 

nákladů na interní audit (viz příloha č. 3 a 4) s podobnými společnostmi nejen v USA, ale 

také v „ostatních zemích světa“ (tj. včetně České republiky). Jedná se sice o dosti nekonkrétní 

data, ale podrobné rozkrytí nákladů na interní audit většinou žádná společnost nezveřejňuje, 

nemá k tomu ani důvod. Toto srovnání může sloužit managementu společnosti k obecnému 

přehledu, jak si například společnost stojí ve srovnání nákladů na interní audit ve vztahu 

k aktivům, (případně tržbám, či zisku), oproti jiným obdobným společnostem. Podobné 

informace tedy stačí pro obecné porovnání interního auditu s ostatními obdobnými 

společnostmi.12
 

                                                 
12

  Uvedený benchmarking je převzat z materiálu firmy Euro-Trend, s.r.o., která prováděla hodnocení interního 
auditu v ČEZ, a. s., jak to požadují Standardy. Srovnání je údajně provedeno především na základě využití 
databáze Global Auditing Information Network (GAIN) a je zpracováno z údajů ke konci roku 2005. Do 
srovnání jsou zařazena pracoviště interního auditu s obdobnou velikostí, jako je pracoviště interního auditu 
ČEZ, a. s., tj. s počtem interních auditorů od 16 do 25 osob. 
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10. ZHODNOCENÍ ZAJIŠTĚNÍ INTERNÍHO AUDITU VE 
SKUPINĚ ČEZ, DLE PLATNÉ LEGISLATIVY ČESKÉ 
REPUBLIKY 

 

Provedla jsem zhodnocení zajištění interního auditu v rámci Skupiny ČEZ dle platné 

legislativy České republiky. Níže uvádím právní aspekty mající vliv na postup provádění 

interního auditu v rámci Skupiny ČEZ. Jedná se především o dodržování obchodního 

zákoníků, živnostenského zákona, zákoníku práce a zákona o dani z příjmů a zákonů 

souvisejících s problematikou zachování obchodního tajemství jednotlivých společností, aj.  

 

A. Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen OZ) 

Na základě disponování více než 40 % hlasovacích práv na dceřiné společnosti se ČEZ, a. s., 

stává dle § 66 písm. a) OZ ovládající osobou, tj. společností mateřskou, která fakticky 

vykonává přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na řízení jiné osoby. Jestliže jsou jedna nebo 

více osob podrobeny jednotnému řízení tvoří tyto osoby s řídící osobou holding.  

Z tohoto důvodu existují následující možnosti: 

 

1. Fúze 

Na základě fúze (§ 38 OZ) vzniká jediná právnická osoba s vnitřní organizační strukturou. 

V tomto případě by se řídilo provádění interního auditu vnitřními předpisy dané společnosti.  

Skupina ČEZ je strukturována jako faktický holding, z tohoto důvodu nelze tuto variantu 

použít.  

 

2. Uzavření ovládací smlouvy 

ČEZ, a. s., je ovládající osobou na základě majetkových práv, může pro úpravu vztahů 

s ovládanými osobami v rámci faktického holdingu uzavřít „ovládací smlouvu“ (dle § 190b 

OZ). Je-li tato smlouva uzavřena je ovládající osoba oprávněna udílet statutárnímu orgánu 

řízené osoby pokyny. V tomto případě by bylo možné podmínky a postupy provádění 

interního auditu v rámci holdingu stanovit podrobně v této ovládací smlouvě. 

V současné době nemá ČEZ, a. s, s dceřinými společnostmi uzavřeny ovládací smlouvy. 

Z tohoto důvodu nelze tuto variantu použít. 
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3. Faktický holding bez uzavření ovládací smlouvy 

Není-li uzavřena ovládací smlouva (dle § 190b), nesmí ovládající osoba využít svého vlivu 

k tomu, aby prosadila přijetí opatření nebo uzavření takové smlouvy, z níž může ovládané 

osobě vzniknout majetková újma, ledaže vzniklou újmu uhradí. 

V takovém případě lze, interní audit v rámci majetkového holdingu bez uzavření ovládací 

smlouvy, provádět útvarem interního auditu (nebo jinými zaměstnanci) ovládající osoby 

v ovládané osobě pouze na základě rozhodnutí představenstva ovládané osoby, a uzavřením 

smlouvy o dílo mezi ovládající a ovládanou osobou, dle § 536 a násl. OZ.  Výsledky auditu 

jsou však obchodním tajemstvím auditované společnosti a jen ta může na základě § 18 OZ 

udělit svolení k jeho užití a stanovit podmínky takového užití tak, aby jí nemohla být 

ovládající osobou způsobena újma.  

Ve Skupině ČEZ nejsou uzavřeny ovládací smlouvy, proto je využívána tato varianta. 

 

B. Zákon č. 455/1991 Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 

Činnost auditorů – fyzických osob není dle § 3 odst. 2, písm. e) živnostenského zákona 

živností. Pojem „interní audit“ není v živnostenském zákoně uváděn, pro objednatele má ale 

charakter konzultační a poradenské činnosti.  

ČEZ, a. s., měla před novelou Živnostenského zákona (novela od 1. 7. 2008) živnostenský list 

na předmět podnikání - činnost ekonomických a organizačních poradců. V současnosti, 

v rámci dané firmy, není třeba mít na tuto činnost živnostenské oprávnění.  

 

C. Typy smluv a pracovně-právní vztahy  

Pokud je interní audit v dceřiné společnosti prováděn auditory ČEZ, a. s., jedná se o smluvní 

vztah, tzn. je nutné uzavření smlouvy o dílo mezi ČEZ, a. s. a příslušnou dceřinou 

společností. Zaměstnanci ČEZ, a. s., mohou být dle § 42 Zákoníku práce vysláni v rámci 

jejich pracovní doby na pracovní cestu mimo sjednané místo výkonu práce. Tato podmínka 

musí být mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem dohodnuta. 13
  

Zaměstnanci ČEZ, a. s., mají tuto podmínku dohodnutou v pracovních smlouvách.  

 

 

                                                 
13

 § 42 ZP Pracovní cestou se rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce 
mimo sjednané místo výkonu práce. Zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na dobu nezbytné potřeby na 
pracovní cestu jen na základě dohody s ním. Zaměstnanec na pracovní cestě koná práci podle pokynů 
vedoucího zaměstnance, který ho na pracovní cestu vyslal. 
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V případě, že jsou k auditu přizvání odborníci mimo ČEZ, a. s, mohou být použity tyto 

možnosti:  

 Smlouva o dílo mezi ČEZ, a. s., a danou osobou. (zákon č 40/1964 Sb., občanský 

zákoník, a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník). 

 Dohoda o provedení práce mezi ČEZ, a. s., a danou osobou (zákon 262/2006 Sb., 

zákoník práce). 

 Dohoda o pracovní činnosti (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

 Písemná dohoda mezi ČEZ, a. s., a zaměstnavatelem dané osoby o dočasném přidělení 

k výkonu práce k jiné právnické osobě (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Všechny tyto možnosti jsou ve Skupině ČEZ využívány.  

 

D. Cena za služby - zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu a zákon č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty 

ČEZ, a. s., a dceřiné společnosti Skupiny ČEZ jsou subjekty (právnické osoby) ekonomicky 

propojené a subjekty mající zvláštní vztah k plátci (§ 23 odst. 7 zákona o dani z příjmu). 

Z tohoto důvodu musí být cena za služby interního auditu stanovena jako cena obvyklá 

v daném místě a čase, tak jako by byla sjednána mezi subjekty nezávislými v běžných 

obchodních podmínkách.  

Liší-li se ceny sjednané mezi spojenými osobami od cen, které by byly sjednány mezi 

nezávislými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek a 

není-li tento rozdíl uspokojivě doložen, upraví správce daně základ daně poplatníka o zjištěný 

rozdíl. Tento paragraf také vysvětluje pojem spojené osoby. 14
 

V případě, že by správce daně upravil základ daně o zjištěný rozdíl, mělo by to vliv rovněž na 

zákon o dani z přidané hodnoty. 

 

Otázkou však zůstává, co je cena obvyklá. V případě služeb interního auditu nejde o činnost 

zcela běžnou, proto se srovnání velmi obtížně hledá. Tyto ceny nejsou nikde zveřejňovány, 

rovněž auditorské společnosti tzv. velké čtyřky15
 tyto informace nezpřístupňují. Při stanovení 

smluvní ceny je tedy možné srovnatelně přihlédnout k hodinovým sazbám za služby externích 

auditorů, právníků, apod. Nebo lze využít také stanovení ceny na základě kalkulace 

odborného útvaru, např. dle hodinové sazby auditora.  
                                                 
14

  § 23 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb.,  
15

 Auditorské společnosti tzv. „Velké čtyřky“ - je mezinárodní síť poradenských společností, která poskytuje 
auditorské, daňové a poradenské služby. Jedná se o společnosti PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, 

KPMG a Deloitte. 
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ČEZ, a. s., má stanoveny ceny za službu interního auditu na základě kalkulace odborného 

útvaru. Má stanoveny hodinové sazby auditora a vrchního auditora ČEZ, a. s. Při stanovení 

těchto sazeb bylo přihlíženo k hodinovým sazbám za služby externích auditorů, právníků. 

 

E. Nakládání s informacemi 

V souvislosti s výše uvedeným je rovněž nutné posoudit, jak je možné nakládat s výsledky 

auditu a auditních šetření. Dle § 17 obchodního zákoníku jsou tyto informace obchodním 

tajemstvím. 16
 Na základě § 18 obchodního zákoníku má podnikatel provozující podnik, na 

který se obchodní tajemství vztahuje výlučné právo s tímto tajemstvím nakládat, zejména 

může udělit svolení k jeho užití a stanovit podmínky takového užití. 

 

Ve smlouvě o dílo uzavírané mezi ČEZ, a. s., a auditovanou společností Skupiny ČEZ, lze 

sjednat možnosti a podmínky pro další využití těchto informací představenstvem mateřské 

společnosti, auditující smluvní strany, včetně podmínek přístupu majoritních akcionářů 

k těmto informacím.  

 

Při nakládání se získanými výsledky auditu a ostatními získanými informacemi je však nutné 

dodržovat také následující právní předpisy, zejména: 

 Zákon č. 586/1992 Sb., obchodní zákoník, 

 Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, 

 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, 

 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,  

 Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, 

 Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, aj. 

 

Problematika obchodního tajemství je z mého pohledu citlivým tématem v souvislosti 

s poskytováním konzultačních služeb obecně. V této souvislosti se nabízí otázka co je lepší -

zaměstnávat interní auditory jako kmenové zaměstnance, nebo služby interního auditu 

nakupovat externě. Jak zaměstnance, tak i externí dodavatele lze sice smluvně zavázat 

                                                 
16 § 17 Předmětem práv náležejících k podniku je i obchodní tajemství. Obchodní tajemství tvoří veškeré 

skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikem, které mají skutečnou nebo 
alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně 
dostupné, mají být podle vůle podnikatele utajeny a podnikatel odpovídajícím způsobem jejich utajení 
zajišťuje. 
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k mlčenlivosti, případně nastavit různé sankce, ale v případě úniku informací, nelze zcela, 

nějakým odškodněním, vrátit vše do původního stavu.  

 

V ČEZ, a. s., je při nakládání s auditní zprávou a získanými informacemi postupováno 

v souladu s výše uvedenými podmínkami. Auditní zpráva a výsledky auditu jsou vedoucím 

auditního týmů předávány vždy představenstvu auditované společnosti. Pouze představenstvo 

dané společnosti rozhoduje o případné další distribuci těchto informací. Současně i 

pracovníci auditního týmu jsou vázáni obchodním tajemstvím vůči jakýmkoli třetím osobám. 

Tímto jsou výše uvedené podmínky splněny. 
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11. ZHODNOCENÍ ORGANIZAČNÍHO ZAČLENĚNÍ 

ÚTVARU INTERNÍHO AUDITU V ČEZ, a. s. 

 

Na základě získaných teoretických poznatků, jsem dospěla k názoru, že začlenění útvaru 

interního auditu do organizační struktury společnosti může nabývat nejrůznějších podob. 

V českých společnostech bývá interní audit nejčastěji podřízen vrcholovému managementu, 

představenstvu nebo dozorčí radě.  

 

Organizační začlenění útvaru interního auditu, v rámci kterého je vedoucí interního auditu 

funkčně podřízen představenstvu, resp. předsedovi představenstva, který je zároveň 

generálním ředitelem, tak jak je to v ČEZ, a. s., napomáhá dosažení organizační nezávislosti. 

Toto začlenění útvaru interního auditu poskytuje orgánům společnosti pravidelné a objektivní 

informace, ujištění o tom, že jednotlivé procesy v organizaci jsou účinné, nebo naopak je 

vedení společnosti včas informováno o případných rizicích, kterým je společnost vystavena. 

Tyto včasné informace slouží vrcholovému vedení k jejich správnému strategickému 

rozhodování k dosahování stanovených cílů společnosti. 

 

Ředitel interního auditu ČEZ, a. s., je v permanentním kontaktu s vedením společnosti. 

Účastní se zasedání statutárních orgánů, což mu dává možnost sledovat nejen krátkodobé, ale 

také strategické cíle společnosti, dále pak možnost okamžité reakce k určitým záležitostem.  

 

Organizační začlenění útvaru interního auditu v ČEZ, a. s., je plně v souladu se Standardy: 

 1110 Organizační nezávislost „Vedoucí interního auditu musí podávat zprávy 

takovému organizačnímu stupni ve společnosti, který internímu auditu umožňuje 

plnění jeho funkcí. Vedoucí interního auditu musí nejméně jednou ročně potvrdit 

orgánům společnosti, organizační nezávislost funkce interního auditu.“ 

 1111 – Přímá vzájemná součinnost s orgány společnosti „Vedoucí interního auditu 

musí komunikovat a být ve vzájemné součinnosti přímo s orgány společnosti.“ 
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12. SHRNUTÍ, NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

 

Jak jsem již podrobněji zmínila v praktické části této diplomové práce je interní audit ve 

Skupině ČEZ zajišťován kombinovanou formou. Tzn. mateřská společnost ČEZ, a. s., má 

zřízen útvar interního auditu, který na smluvním základě poskytuje služby interního auditu 

dceřiným společnostem Skupiny ČEZ, a to jak v České republice, tak i v zahraničí. 

V některých společnostech Skupiny ČEZ, které mají vlastní útvary interního auditu (např. 

Severočeské doly, a. s., ČEZ Distribuce, a. s., aj. však provádí auditoři ČEZ, a. s., na zakázku 

pouze některé audity. Současně je ve Skupině ČEZ využíváno rovněž služeb externího 

dodavatele interního auditu. V těchto případech je interní audit prováděn za spolupráce 

interních auditoru ČEZ, a. s., a externí společnosti nebo externí osoby (specialisty na určitou 

specifickou oblast).  

 

SWOT analýza forem zajišťování interního auditu 

V této kapitole se věnuji problematice SWOT analýz. Tato metoda dle mého názoru 

umožňuje nalézt potřebný pohled na určité skutečnosti. Použití metody předpokládá zjištění 

a zaznamenání silných (angl. Strength) a slabých (angl. Weakness) stránek, dále příležitostí 

(angl. Opportunities) a hrozeb (angl. Threats) jednotlivých forem provádění interního auditu. 

Pomocí SWOT analýzy je možné komplexně vyhodnotit zvolenou formu provádění interního 

auditu, nalézt případné problémy, ale také možnosti, jak dál. 

 

Vzhledem ke skutečnostem, které jsou výše uvedeny, rozebírám pomocí SWOT analýzy 

všechny tři formy provádění interního auditu viz tabulka č. 7, 8 a 9. Jedná se o interní audit 

zajišťovaný vlastními zaměstnanci (insourcing), interní audit zajišťovaný externí poradenskou 

společností (outsourcing) a společný interní audit, kdy je auditorský tým ustaven jak 

z vlastních auditorů, tak externích specialistů (cosourcing).  
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Tabulka č. 7 SWOT analýza zajišťování interního auditu vlastními zaměstnanci (insourcing) 

S   Silné stránky W   Slabé stránky 
S

tr
en

g
th

 

 

 nejlepší znalost cílů, prostředí a procesů 

společnosti, Skupiny 

 každodenní přítomnost, průběžný přístup 

k podkladům, informacím, kontaktům  

 permanentní dialog s managementem, okamžitá 

prevence nenadálých problémů 

 loajalita 

 strategické informace zůstávají ve společnosti 

W
ea

k
n
es

s 

 nedostatečná výměna používaných know-how 

mezi auditory, z jiných společností, oborů 

 chybí benchmarking 

 omezená flexibilita, prodleva s výsledky 

auditů 

 jazyková bariéra mimo ČR 

 může dojít k narušení nezávislost (osobní 

vazby, závislost na auditované společnosti) 

O   Příležitosti T   Hrozby 

O
p
p

o
rt

u
n
it

ie
s 

  

 pracovníci útvaru interního auditu slouží jako 

„hnízdo“ nových manažerů 

 

 T
h

re
at

s 

 v případě nutnosti posílení útvaru interního 

auditu může dojít k nedostatku 

kvalifikovaných pracovních sil 
 

 

 

Tabulka č. 8 SWOT analýza zajišťování interního auditu nákupem od externího dodavatele 
(outsourcing) 

S   Silné stránky W   Slabé stránky 

S
tr

en
g

th
 

 

 praxe v mezinárodním prostředí, jazykové i 

legislativní znalosti  

 specialisté z různých oborů 

 flexibilita lidských zdrojů 

 využití benchmarkingu z jiných společností 

 nezávislost na vedení společnosti z důvodu 

neexistence dlouhodobých kontaktů 

W
ea

k
n
es

s 

 neznalost strategií a cílů společnosti 

 chybějící každodenní přítomnost 

 zhoršený, omezený přístup k informacím 

 chybí dlouhodobý plán 

 auditoři slouží své společnosti, nikoliv 

auditované 

 

O  Příležitosti T   Hrozby 

O
p

p
o

rt
u

n
it

ie
s 

 

 v případě rozhodnutí o zřízení útvaru interního 

auditu ve společnosti je možnost získání externího 

specialisty jako svého zaměstnance 

T
h

re
at

s 

 může dojít k postupné závislosti na externí 

poradenské společnosti, která získala o 

auditované společnosti klíčové informace 

 zneužití informací o společnosti 
 

 

 

Tabulka č. 9 SWOT analýza společného zajišťování interního auditu, kdy je vlastní tým 
auditorů doplněn externisty (cosourcing) 

S   Silné stránky W   Slabé stránky 

S
tr

en
g

th
 

 

 efektivní mix know-how  

 flexibilita lidských zdrojů 

 interní tým auditorů je doplněn experty jen 

v případě, že jsou třeba 

W
ea

k
n
es

s 

 v případě změny plánu auditu je třeba 

dodatečného vyjednávání s externí společností 

 potřeba delšího času k naplánování a 

rozvržení spolupráce 

 může dojít ke snížení odpovědnosti externího 

auditora 

O   Příležitosti T   Hrozby 

O
p
p

o
rt

u
n
it

ie
s 

 

 jednoznačný zájem externích dodavatelů o 

spolupráci  
 

T
h

re
at

s 

 ukončení smlouvy externí společností 

 zneužití informací o společnosti 
 

Zdroj: Autorka 
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Prostřednictvím SWOT analýz zajišťování interního auditu se potvrdilo, že interní audit 

prováděný všemi výše uvedenými formami využívá výhod, ale má i nevýhody.  

 

Mezi hlavní silné stránky insourcingu patří permanentní přítomnost a komunikace 

s managementem a s tím související případná okamžitá prevence nenadálých problémů, 

naopak díky této vazbě může dojít k narušení nezávislosti interního auditora. K hlavním 

silným stránkám outsourcingu patří zejména flexibilita lidských zdrojů a využití 

benchmarkingu jiných společností (různých oborů), naopak nevýhodou je absence každodenní 

přítomnosti a také možné zneužití informací. Hlavní výhodu cosourcingu shledávám 

především v tom, že smíšený tým vlastních a externích auditorů využívá jak know-how 

Skupiny ČEZ, tak i benchmarkingu jiných společností, naopak při této formě provádění 

interního auditu je potřeba delšího času k naplánování a rozvržení spolupráce a také mj. může 

dojít ke snížení odpovědnosti externího auditora.  

 

Vzhledem k výše uvedenému si myslím, že není možné jednoznačně říci, která forma zajištění 

je pro danou společnost ta nejlepší. Co se např. osvědčilo v jedné společnosti, se nemusí 

odsvědčit i v druhé. Hledání tzv. „nejlepší praxe“ (best practice) neznamená okopírování 

formy provádění interního auditu od jiné společnosti, ale jde o zcela individuální řešení, které 

je závislé na specifických podmínkách konkrétní společnosti. Při rozhodování o formě 

provádění interního auditu je dále nutné zvážit přímé indikátory, kterými jsou mj. náklady na 

interní audit a přínosy z této služby vyplývající.  

 

Například Skupina E.ON, která působí ve shodném oboru podnikání jako Skupina ČEZ, má 

k činnosti interního auditu založenu samostatnou společnost E.ON Audit Services GmbH se 

sídlem v Düsseldorfu, která má organizační složky v jednotlivých zemích působení. V  rámci 

holdingového uspořádání v České republice provádí interní audity organizační složka E.ON 

Audit Services CZ, která má pracoviště v Brně. [33] 

 

Odlišně jsou služby interního auditu zajišťovány v rámci Skupiny SABMiller. Koncepce 

organizace interního auditu ve Skupině SABMiller (jejíž součástí je mj. Plzeňský Prazdroj) 

vychází z jejího celkového podnikatelského modelu. Ten je založen na decentralizovaném 

přístupu s orientací na národní trhy a silnými rozhodovacími pravomocemi na úrovni 

jednotlivých zemí. Proto těžiště fungování interního auditu je na úrovni jednotlivých zemí, 

resp. společností v těchto zemích působících. Na úrovni skupiny je pouze relativně malé 



 53 

oddělení interního auditu, které vytváří a aktualizuje centrální metodologii, organizuje 

globální audity, sumarizuje plány a výsledky činností jednotlivých zemí. [22] 

 

Údaje, které jsem měla k dispozici od ČEZ, a. s., neobsahovaly skutečnosti týkající se 

rozkrytí nákladů na interní audit, rovněž pro mne nebyly dostupné tyto údaje z jiných 

nadnárodních společností (je to jejich obchodní tajemství), neměla jsem tedy možnost 

zhodnotit interní audit z tohoto hlediska. 

 

Vzhledem k výše uvedenému, dále k velikosti Skupiny ČEZ a počtu zemí, ve kterých má 

majetkovou účast, a zejména k odlišné mentalitě jednotlivých národů a existující jazykové 

bariéře si myslím, že je lepší mít utvořeny útvary, nebo funkční místo interního auditora 

v každé z řízených společností Skupiny ČEZ.  

 

V menších společnostech, např. v Irsku, Bosně a Hercegovině a Srbsku, navrhuji případné 

využití kumulace této funkce, tzn. na část pracovní doby. 

 

V případě realizace interního auditu v těchto společnostech, by tito auditoři byli zařazováni do 

auditorských týmů (společně s auditory z ČEZ, a. s.). Jednak z důvodu překonání jazykové 

bariéry, protože činnost auditora spočívá rovněž v komunikaci a kontaktu se zaměstnanci 

daných společností, tak i z důvodů lepších znalostí všech procesů, činností a firemní kultury 

daných společností. Současně by tito auditoři prováděli ve svých společnostech případné 

následné audity. 

 

V případě využití výše navržené formy zajištění interního auditu by metodické vedení zůstalo 

zachováno stejně jako dosud, v gesci ředitele útvaru interního auditu v ČEZ, a. s.  

 

Rovněž by mělo být v souladu se Standardy zachováno organizační začlenění těchto útvarů, 

nebo funkce interního auditora do organizačních struktur jednotlivých společností. Měla by 

zůstat zachována podřízenost přímému vedení společnosti. Z tohoto důvodu navrhuji využít 

stejný model jako je v ČEZ a. s. 
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ZÁVĚR 

 

Jak jsem již zmínila v úvodu mé diplomové práce, mým cílem bylo zhodnotit formu zajištění 

a provádění interního auditu ve Skupině ČEZ, vhodnost organizačního začlenění útvaru 

interního auditu do organizační struktury společnosti. Důvodem výběru tohoto tématu 

diplomové práce, bylo proniknout do problematiky interního auditu, ale také bezpochyby 

možnost zpracovávat toto téma ve Skupině ČEZ, přestože nejsem zaměstnancem žádné ze 

společnosti Skupiny ČEZ. 

 

Pro zpracování této práce jsem potřebovala teoretickou znalost dané problematiky, kterou 

jsem čerpala z dostupné literatury a dalších zdrojů a popsala jsem ji v první části této 

diplomové práce.  

 

Druhá část mé práce je zaměřena na praktický výkon interního auditu ve Skupině ČEZ, 

zhodnocení vhodnosti zvolené formy provádění interního auditu, a jeho organizace. Současně 

jsem provedla zhodnocení správnosti zajišťování interního auditu s legislativou České 

republiky. V závěru praktické části práce jsem pomocí SWOT analýz jednotlivých forem 

provádění interního auditu zjistila silné a slabé stránky těchto forem a stručně popsala formu 

provádění interního auditu dalších dvou nadnárodních společností, což postavilo základní 

kámen mé úvaze o návrhu mého doporučení pro Skupinu ČEZ.  

 

Stanovené cíle nebyly jednoduché, jak se mi při výběru tohoto tématu na první pohled zdálo. 

Pravděpodobně největším problémem při zpracování diplomové práce byl zejména sběr 

konkrétních informací týkajících se nákladů na interní audit jak nadnárodních společností, tak 

i poskytovatelů těchto služeb, tj. poradenských společností. Tato data nejsou nikde 

zveřejňována, společnosti si je střeží, protože i správně nastavený interní audit, včetně 

nákladů na interní audit je jejich know-how. Z tohoto důvodu, byla pro mne tato data 

nedostupná. 

 

Přínos diplomové práce shledávám hlavně v tom, že došlo k vytvoření zjednodušeného 

teoretického rámce pro interní audit. Rozbor a SWOT analýzy jednotlivých forem zajištění 

interního auditu mohou sloužit jako vodítko při rozhodování o zřízení a dlouhodobém 

využívání služeb interního auditu ve společnostech, kde interní audit doposud nenašel své 

místo, nebo při zvažování možné změny formy provádění interního auditu.  
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Zjištěnými poznatky o činnosti interním auditu jsem došla k názoru, že k tomu, aby interní 

audit plnil svou funkci, měl by nejenom identifikovat nedostatky, ale také navrhovat jejich 

nápravu, poskytovat rady a případná doporučení. K tomu potřebuje nejen podporu 

managementu společnosti, ale také pochopení jednotlivých zaměstnanců. Jen tak bude mít 

interní audit patřičnou pozici, respekt a bude pro společnost přínosem. 

 

Věřím, že tato práce bude přínosem potencionálním pokračovatelům v dalším rozpracování 

této problematiky a samozřejmě také pro interní audit ve Skupině ČEZ.  
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IPPF  Rámec profesionální praxe interního auditu 

ČIIA  Český institut interních auditorů 

IA  Interní audit 

IIA  Institut interních auditorů 

OZ  Obchodní zákoník 

benchmarking srovnání 

Cosourcing kombinovaná forma zajištění IA vlastními zaměstnanci a externisty 

Insourcing forma zajištění IA vlastními zaměstnanci 

Outsourcing nákup činnosti interního auditu od externího dodavatele 


