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„Úpln  nejlepší školou pro dosažení efektivní auditní komunikace je možnost, když si 

auditor vyzkouší, jaké to je, když se namísto poskytovatele výsledk  z auditu stává jejich 

p íjemcem.“1 

 

Interní audit je v eské republice pom rn  mladým oborem, který se zde výrazn ji za al 

prosazovat p ibližn  v polovin  90. let 20. století. Tehdy jeho rychlejšímu rozvoji, jakož i rozvoji 

profese interního auditora, významn  p isp lo založení eského institutu interních auditor ,  

o. s., profesního sdružení, které je národním ekvivalentem mezinárodního institutu The Institute 

of Internal Auditors, Inc. Nicmén  zvláštního významu u nás interní audit nabyl v posledních 

zhruba deseti letech a stal se tak perspektivní iniciativou ve zdokonalování systém  ízení 

organizací i podnikatelských subjekt . 

Ve ve ejném sektoru byl interní audit institucionalizován zákonem . 320/2001 Sb.,  

o finan ní kontrole ve ve ejné správ , který vstoupil v ú innost dne 1. ledna 2002. Tímto 

zásadním krokem tedy získala innost interního auditu, v kontextu institucí ve ejné správy, 

oficiální punc finan ní kontroly. Naproti tomu v kontextu podnikatelských subjekt  z stává tato 

innost dobrovolnou iniciativou vlastník  i vrcholových manažer . To však nejde k tíži jejímu 

uplat ování, a zvlášt  pak doce ování, v systémech ízení t chto subjekt . U subjekt  v ziskové 

sfé e se totiž v tomto ohledu otevírá nepochybn  v tší prostor pro racionalitu v souvislosti se 

z izováním a uplat ováním této innosti v jejich vnit ních kontrolních systémech, nebo  u t ch 

vlastník , pop . manažer , kte í iniciují její zavedení pro daný subjekt, existuje p edpoklad 

silného a skute ného v cného zájmu na zajišt ní transparentnosti a efektivnosti v jeho systému 

ízení rizik a ídících a kontrolních proces .2 Také v celé této práci bude pojednáno  

o problematice interního auditu v kontextu podnikatelských subjekt , a to v rovin  teoretické  

i praktické. 

V diplomové práci jsou stanoveny dva cíle, a to cíl teoreticko-metodické ásti a cíl 

aplika n -ov ovací ásti diplomové práce. 

Cílem teoreticko-metodické ásti této diplomové práce je p edstavit innost interního 

auditu v jejím moderním pojetí, vysv tlit význam a úlohu této innosti ve vnit ním kontrolním 

systému podniku a zodpov d t dv  hlavní výzkumné otázky, které zní: „Jaké podn ty a d vody 

by m ly p ivést vlastníky i manažery k rozhodnutí pro zavedení innosti interního auditu do 

systému ízení podniku? Jak a v em m že podniku tato innost p inášet p idanou hodnotu?“ 
                                                 
1 Svoboda, Komunikativní auditor a limity jeho úsp chu, Interní auditor . 4/2011, s. 8. 
2 Tóth, Nové úkoly interního auditu, Ve ejná správa . 3/2012, s. 18. 
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Teoretické aspekty interního auditu, o nichž je pojednáno v teoreticko-metodické ásti 

diplomové práce, primárn  vychází z požadavk  zachycených v uceleném systému všech 

profesních sm rnic upravujících innost interního auditu, kterým je tzv. Mezinárodní rámec 

profesionální praxe interního auditu (dále také „Rámec“). Pro tuto práci jsou v základu zvlášt  

významné ty požadavky, které jsou upraveny v první ásti tohoto Rámce, ásti tzv. Povinných 

sm rnic. 

Teoreticko-metodická ást této diplomové práce je nejprve uvedena podkapitolou 

zabývající se vznikem a vývojem auditu ve sv t  a u nás, v navazujících podkapitolách je 

pojednáno o tradi ním vs. moderním pojetí innosti interního auditu, Mezinárodním rámci 

profesionální praxe interního auditu. Samostatnou ástí posledn  zmín né podkapitoly je 

teoretický rozbor definice interního auditu a jejích znak  dle Rámce, který je chápán jako 

nejd ležit jší teoretické východisko pro celou diplomovou práci. V další podkapitole je zam ena 

pozornost k vysv tlení vztahu interního auditu k vnit nímu kontrolnímu systému podniku (dále 

také „VKS“) a vnit ním podnikovým kontrolám, jakož i postavení a úlohy interního auditu ve 

VKS. V p edposlední podkapitole této ásti je pojednáno o možných problémech p i z izování  

a za le ování útvaru interního auditu do organiza ní struktury podniku. V jejím rámci je 

upozorn no na hlavní d vody pro z ízení interního auditu v podniku, dále jsou objasn ny 

možnosti zajiš ování jeho služeb a akcentovány jejich výhody a omezení, a kone n  také 

zmín ny konkrétní požadavky obsažené v Rámci, které se pojí s ustavením této innosti a jejím 

formálním nastavením v podniku. Teoretická rovina této práce je poté uzav ena problematikou 

výkonu interního auditu v podniku, p esn ji e eno problematikou organizace a ízení výkonu, 

na niž je podrobn ji navázáno dále v aplika n -ov ovací ásti diplomové práce. 

Cílem aplika n -ov ovací ásti této diplomové práce je vysv tlit filosofii, jakož i obsah 

innosti interního auditu na p íkladu existující jednotky interního auditu operující ve skupin  

spole ností E.ON Czech Group, dále pojednat o praktických aspektech výkonu interního auditu 

v této jednotce, a kone n , v rámci poslední fáze jeho výkonu, fáze monitorování pln ní 

doporu ení auditu, provést analýzu fungování sou asného systému monitorování a ov ování 

pln ní doporu ení auditu a p edložit návrhy a doporu ení pro zvýšení efektivnosti tohoto 

systému. 

Aplika n -ov ovací ást této diplomové práce je uvedena podkapitolami, v nichž je 

p edstaven nejprve koncern E.ON ve sv t , dále pak tuzemská skupina spole ností E.ON, jako  

i její hlavní spole nosti v eské republice. V následujících podkapitolách je již zam ena 

pozornost k charakteristice innosti interního auditu v rámci skupiny E.ON Group, a dále 

podrobn ji, v rámci tuzemské skupiny E.ON Czech Group. Exaktn ji je p itom pojednáno  
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o útvaru interního auditu a jeho lidských zdrojích, uplat ovaném p ístupu k auditu a interní 

auditorské innosti v etapách jeho výkonu. V další ásti diplomové práce je poté úžeji zam ena 

pozornost na praktické aspekty zpracování, podávání a distribuce auditorských zpráv. V jejím 

rámci je pojednáno o systému REDIS, který je IT podporou pro ízení auditních proces , dále  

o innostech na poli dokumentování audit  a o vybraných aspektech zpracovávání a p edávání 

záv re ných zpráv o zjišt ních z vykonaných audit . V poslední podkapitole je v nován prostor 

problematice monitorování a ov ování pln ní doporu ení auditu v daném útvaru interního 

auditu. Ohniskem pozornosti se p itom stávají rozpoznané problémy v interní komunikaci  

v zavedeném systému monitorování a ov ování, jejichž možné p í iny jsou dále analyzovány.  

V textu poslední podpodkapitoly jsou p edloženy návrhy a doporu ení pro zvýšení efektivnosti  

tohoto systému. Postupováno je p itom v návaznosti na rozebrané možné p í iny komunika ních 

problém . 

Diplomová práce na téma „Interní audit ve skupin  podnik  E.ON Czech Group“ byla 

zpracována za pomoci metod popisu, komparace, analýzy a syntézy. K jejímu vypracování byly 

použity pouze literární a jiné prameny, které jsou uvedeny v seznamu použité literatury. 
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Pojem audit je odvozován z latinského výrazu audire, který má sv j p vod již ve 3. stol. 

p ed Kristem a ve svém p vodním významu znamenal slyšet, poslouchat nebo také vyslechnout. 

Poté auditor byl tím, kdo všechny skute nosti slyší.3 V dobách starov kého íma byli auditory 

osoby pov ené k informování senátu o výši státního majetku. Výraz audit se ve staré latin  

rovn ž pojí s vyšet ováním událostí soudního charakteru; tento význam se již vzdálen  p ibližuje 

významu tohoto pojmu v moderní angli tin , kde audit znamená revizi i kontrolu ú t . 

Vnímání auditu v jeho dlouhé historii je neodmysliteln  spojeno s ov ováním ú etních 

výkaz , nebo  pouhé ov ování, revidování ú etních záznam  bylo v minulosti smyslem auditu. 

Právn  byl audit poprvé zachycen ve Velké Británii roku 1844 v zákon  o akciových 

spole nostech, který ukládal povinnost akcioná m prov it rozvahy p edkládané editeli 

spole nosti. D ležitým mezníkem v historii auditu byl rok 1900, od kterého byl již audit ve 

Velké Británii povinn  vyžadován a ímž byl položen základ povinnému auditu (Dvo á ek, 

2003). 

Geneze povinného, externího, auditu v eskoslovensku je spojována s Vyhláškou 

federálního ministerstva financí . 63/1989 Sb., o ov ovatelích (auditorech) a jejich innosti. Ta 

se svou úpravou vztahovala pouze k innosti ov ovatel  (auditor ) p i p ezkušování ro ní 

ú etní záv rky a hospoda ení podniku se zahrani ní ú astí a k jejich jmenování.4 Základ 

sou asnému auditu u nás byl položen zákonem . 563/1991 Sb., o ú etnictví a dále zákonem 

NR . 524/1992 Sb., o auditorech a Komo e auditor  eské republiky. 

Interní audit je vývojov  mnohem mladším typem auditu ve srovnání s externím. Vznikl 

zhruba na po átku 20. století ze stále zesilující pot eby ujišt ní podnikového vedení  

o správn  vedeném ú etnictví, soub žn  s jeho nezávislým externím posuzováním, a také  

z pot eby elit zvýšeným rizik m omyl  a podvod  v d sledku rostoucích podnik  (Dvo á ek, 

2003). Velmi zajímavý je však vývoj úlohy interního auditu oproti auditu externímu. Zatímco 

poslání externího auditu se po dobu jeho dlouhého vývoje zásadn  nem nilo, u interního auditu 

tomu bylo (a je dodnes) docela jinak.  

Ve svých po átcích stál interní audit p edevším proti krádežím a podvod m. Ve sv t  se 

interní audit prosazoval nejprve v oblasti bankovnictví a pojiš ovnictví (p ibližn  již na p elomu 

30. a 40. let 20. století), pozd ji našel své uplatn ní i v pr myslových a obchodních podnicích. 
                                                 
3 Šenková, Latinsko- eský, esko-latinský slovník, s. 17. 
4 Vyhláška federálního ministerstva financí . 63/1989 Sb., o ov ovatelích (auditorech) a jejich innosti. 
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Rok 1941 se stal nejvýznamn jším mezníkem v historii interního auditu, nebo  se pojí se 

vznikem profesního sdružení The Institute of Internal Auditors, Inc. (dále jen „IIA“) 

ve Spojených státech amerických, a s ním i skute ná geneze oboru a profese interního auditu.5 

Nicmén  tehdy byla ješt  innost interních auditor  v podnicích zam ena p edevším na kontrolu 

ekonomických proces  a správného uplat ování ú etních pravidel (Müllerová, 2007). Od 50. let 

20. století sm oval interní audit ke sledování efektivity a ú innosti vnitropodnikových proces , 

v 60. letech 20. století byl kladen d raz na finan ní výkaznictví. Další vývojové fáze interního 

auditu pat ily vnit nímu ídícímu a kontrolnímu systému (zejména 70. léta 20. století), etice 

v podnikání (80. léta 20. století) a sm ru podnikání (90. léta 20. století), jak uvádí Kafka (2009).  

Vý et vývojových etap interního auditu tímto samoz ejm  nekon í, interní audit se stále 

vyvíjí a do jeho sou asného, moderního pojetí se odráží nové sv tové trendy. Pravd podobn  

nejvýrazn jší z nich s sebou p ináší d raz na ízení rizik a správu a ízení organizace.6 Blíže  

o moderním pojetí interního auditu je pojednáno v následující podkapitole. 

V eské republice je interní audit pom rn  mladým oborem, který se ve svém sou asném, 

moderním pojetí za al prosazovat až v polovin  90. let 20. století. Od roku 1995 pe uje v R 

o rozvoj profese interního auditu eský institut interních auditor  (dále jen IIA), profesní 

sdružení, které je národním institutem mezinárodní organizace The Institute of Internal Auditors, 

Inc. Zásadní událostí pro rozvoj interního auditu v eském právním prost edí bylo p ijetí zákona 

.  320/2001 Sb., o finan ní kontrole ve ve ejné správ .7 Tento právní p edpis poprvé uložil 

povinnost z ídit funkci interního auditu orgán m ve ejné správy. Upravuje p sobnost interního 

auditu ve ve ejné správ , nap . eší funk ní nezávislost interního auditu a postavení jeho útvaru 

v orgánech ve ejné správy. U státních institucí má tedy interní audit „oficiální punc“ finan ní 

kontroly a je ustálenou, „ex lege“ ur enou inností. Citeln  se zakotvuje v systémech ízení 

organizací s p sobností na státní i mezinárodní úrovni8, avšak i systémech ízení 

podnikatelských subjekt . Po právní stránce je ale pro tyto subjekty nepovinný a jeho z ízení 

souvisí vždy s rozhodnutím ídících orgán , resp. ídících pracovník  daného subjektu.  

U subjekt  v ziskové sfé e proto vystupuje jako dobrovolná podnikatelská i manažerská 

iniciativa.9 Postupným vývojem moderního pojetí interního auditu tak získává jeho innost stále 

v tšího docen ní (Dvo á ek, 2003). 

                                                 
5 <http://www.theiia.org/theiia/about-the-institute/>. 
6 V odborných publikacích se asto na místo pojm  „ ízení rizik“a „ ízení a správa spole ností“ užívá anglických ekvivalent  
„risk management“ a „corporate governance.“ Kafka, Pr vodce pro interní audit a risk management, s. 15. 
7 <http://www.interniaudit.cz/ciia/>. 
8 Dvo á ek (2003) tvrdí, že také v systémech ízení nadstátních organizací, nap . orgán  Evropské unie, nachází interní audit své 
uplatn ní. 
9 Tóth, Nové úkoly interního auditu, Ve ejná správa . 3/2012, s. 18. 
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N kte í auto i10 rozlišují dv  koncepce interního auditu, které ozna ují jako tradi ní  

a moderní pojetí interního auditu. Tato pojetí vychází z letitého vývoje významu a úlohy 

interního auditu ve sv t . V mnohých ohledech mohou být vnímány protikladn ; v jejich 

celkovém srovnání se zrcadlí zna ný posun ve vývoji interního auditu jakožto innosti i profese 

interního auditora. 

Tradi ní pojetí interního auditu bylo založeno na zjiš ování skute ného stavu a d sledné 

kontrole. Jak již bylo nazna eno v p edchozí kapitole, ve svém po átku sm ovala innost 

interního auditu proti podvod m a krádežím, prvo adým cílem bylo zajišt ní ochrany majetku. 

Tradi n  tedy smyslem práce interního auditora byla kontrola a revize správnosti vedení 

ú etnictví, v etn  uplat ování ú etních pravidel, a vnitropodnikových proces  (Müllerová, 

2007). Tímto se innost interního auditu stávala kontrolou ostatních podnikových kontrol. 

Dvo á ek (2003) tvrdí, že v tradi ním pojetí m l interní auditor v podniku postavení „policajta“, 

jehož autorita byla formální a vycházela z podnikových p edpis . Metodologie jeho práce 

spo ívala v politikách, innostech a jednání v souladu s platnými p edpisy. 

Naproti tomu moderní pojetí interního auditu se vyzna uje „jako prodloužení funkce 

ízení.“11 V tomto pojetí se interní auditorská innost soust e uje na zvýšení efektivnosti ízení 

vnitropodnikových proces  cestami neustálého zdokonalování nastavených systém  a metod 

ízení. Namísto kontrolního orgánu je interní audit uznán za poradní a sou ást podnikového 

vedení. Interní auditor vystupuje v roli poradce, který vedení podniku p edkládá jednak svá 

stanoviska ke stavu systému ízení, ale i návrhy k jeho zlepšení a zdokonalení (Trune ek a kol., 

2004). Jeho autorita je dle moderního pojetí neformální a vychází z osobních schopností  

a zkušeností auditora. Metodologie jeho práce je orientována na cíle definované podnikem, 

strategie a procesy ízení rizika (Dvo á ek, 2003). 

 V p edchozí kapitole v nované vzniku a vývoji auditu, resp. i interního auditu, ve sv t   

a u nás, byly nazna eny hlavní události v období jeho dlouhého vývoje. V kontextu dále již jen 

interního auditu jde o více než stoleté období vývoje jeho úlohy, sm ování a významu v r zném 

právním, kulturním i ekonomickém prost edí. P es zna né rozdíly v  praktickém výkonu 

interního auditu, v r zných subjektech a kdekoli na sv t , musí být jeho innost v souladu 

                                                 
10 Dvo á ek; Kafka; Trune ek a kol. 
11 Dvo á ek, Interní audit a kontrola, s. 8. 
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s ur itými profesními sm rnicemi, má-li tedy naplnit své poslání. Kafka (2009) uvádí, že 

systémem všech sm rnic upravujících innost interního auditu je tzv. Mezinárodní rámec 

profesionální praxe interního auditu (dále jen „Rámec“ nebo „IPPF“). 

 Tento Rámec je ú inný od 1. ledna 2009, kdy nahradil d ív jší Rámec profesionální praxe 

interního auditu vydaný v roce 2002. Na jeho p íprav  se podíleli odborníci z celého sv ta pod 

záštitou Mezinárodního institutu interních auditor  (IIA), celosv tov  uznávanou organizací, 

která podporuje rozvoj profese interního auditu a její standardizaci v globálním m ítku. Zásadní 

zm nou ve struktu e nového Rámce je jeho rozd lení do dvou ástí, které pojímají kategorii 

povinných sm rnic a kategorii d razn  doporu ovaných sm rnic ( IIA, 2009). 

 Povinnými sm rnicemi se rozumí takové sm rnice, s nimiž je vyžadován plný soulad. Pro 

profesní praxi interního auditu je nezbytný soulad s principy, které tyto sm rnice zachycují. 

Povinné sm rnice se skládají z: 

 Definice interního auditu, 

 Etického kodexu, 

 Mezinárodních standard  pro profesní praxi interního auditu (dále jen „Standardy“). 

Závaznost výše uvedených kapitol Rámce je zvlášt  zesílena u Standard . Ta je zd raz ována 

slovem „muset“, které Standardy opakovan  používají, pouze ve výjime ných p ípadech užívají 

výrazu „m l by“ tam, kde dané okolnosti zd vod ují p ípadnou odchylku ( IIA, 2009). Blíže  

o jednotlivých kapitolách povinných sm rnic bude pojednáno v následujících podkapitolách. 

 D razn  doporu ované sm rnice tvo í druhou ást Rámce, která zahrnuje rovn ž t i 

kapitoly. Se sm rnicemi zat íd nými v této ásti je soulad d razn  doporu ován. Tyto sm rnice 

rozpracovávají širokou škálu ešení ke spln ní požadavk  stanovených v povinných sm rnicích. 

D razn  doporu ované sm rnice se skládají z: 

 Stanovisek, 

 Doporu ení pro praxi, 

 Praktických pom cek. 

Soubor d razn  doporu ených sm rnic vznikl jako rádce / doporu ení pro interní auditory, nebo  

se o ekává, že tyto budou užívat se svým odborným úsudkem ( IIA, 2009). Pro úplný p ehled  

o všech kapitolách Rámce bude v dalším textu také pojednáno o sm rnicích d razn  

doporu ovaných. O jejich obsahu, pouze okrajov , bude pojednáno v poslední podpodkapitole. 
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 Definice interního auditu se ve starších publikacích objevují v r zném zn ní v d sledku 

snah o její revizi vzhledem k  neustále se formující úloze a významu interního auditu v ase. 

Nicmén  všechny tyto definice spojují shodné atributy interního auditu, které jsou pro n j 

p ízna né a neodmyslitelné. V sou asnosti je již jednotn  uplat ována definice interního auditu, 

která je zaštít na Rámcem a obsahuje navíc n které další podstatné znaky. Jak již bylo d íve 

uvedeno, tato definice je sou ástí povinných sm rnic Rámce, s nimiž je vyžadován plný soulad 

pro profesionální praxi interního auditu, a zní: 

 „Interní audit je nezávislá, objektivn  ujiš ovací a poradenská innost zam ená na 

p idávání hodnoty a zdokonalování proces  v organizaci. Interní audit pomáhá organizaci 

dosahovat jejích cíl  tím, že p ináší systematický metodický p ístup k hodnocení a zlepšování 

ú innosti systému ízení rizik, ídících a kontrolních proces  a ízení a správy organizace.“12 

 Jednotlivé atributy i podstatné znaky citované definice interního auditu dále 

rozpracovávají „Standardy“, a to prost ednictvím formulací jednotlivých požadavk , jejich 

interpretacemi a kone n  i konkrétními výklady pojm . Také v následujícím textu je k nim 

zam ena zvláštní pozornost.  

 Interní audit je innost, která musí být nezávislá a objektivní. Práv  nezávislost  

a objektivita jsou t mi nejd ležit jšími a výchozími znaky interního auditu, které se ve 

Standardech objevují v etných souvislostech. Vykládá je jeden ze Základních standard  

a navazující Interpretace, dle kterých „nezávislost znamená nep ítomnost podmínek, za kterých 

je ohrožena schopnost interního auditu nebo jeho výkonného vedení vykonávat odpov dnosti 

interního auditu nezaujatým zp sobem.“13 Dále objektivita je vnímána jako požadavek na 

lov ka, má být t sn  spjata s osobností interního auditora. Interpretace vysv tluje objektivitu 

jako „nezaujatý myšlenkový postoj, který umož uje interním auditor m provád t zakázky 

takovým zp sobem, který zajiš uje d v ru ve výsledek jejich práce a zamezuje p ijímání 

kompromis  ohledn  její kvality.“14 

innost ujiš ovací a innost poradenská jsou následujícími atributy interního auditu, 

které staví na nezávislosti a objektivit  p i výkonu auditorské práce. Jejich vysv tlení je 

zakotveno ve Výkladu pojm , který je také sou ástí povinných Standard . Ujiš ovacími 

službami se dle výkladu rozumí „objektivní posouzení pr kazného materiálu, jehož cílem je 

poskytnutí nezávislého zhodnocení proces  ízení a správy spole nosti, ízení rizik a ídících  

                                                 
12 IIA, Mezinárodní rámec profesní praxe interního auditu, s. 21. 
13 IIA, Mezinárodní rámec profesní praxe interního auditu, s. 35. 
14 IIA, Mezinárodní rámec profesní praxe interního auditu, s. 35. 
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a kontrolních systém  dané spole nosti.“15 Ujiš ovací služby jsou poskytovány systematickým 

a komplexním zp sobem vlastníkovi, pop . vrcholovému manažerovi a jsou závaznou inností 

interního auditu, viz Kafka (2009). Poradenské služby se od služeb ujiš ovacích zásadn  odlišují 

svojí dobrovolností a orientací na pot eby klienta, kterým m že být nap . provozní management. 

Dle Standard  se od poradenských služeb o ekává „p inášení p idané hodnoty a zdokonalení 

ízení a správy spole nosti, ízení rizik a ídících a kontrolních proces , aniž by interní auditor 

p ebíral ídící odpov dnost.“16 

Definováním poradenských služeb tak byly p edeslány další podstatné znaky interního 

auditu, kterými jsou p idaná hodnota a zdokonalení. Interní audit jako innost ujiš ovací 

a poradenská p ináší organizaci jako celku „p idanou hodnotu prost ednictvím zdokonalování 

možností, jak dosáhnout cíl  spole nosti, prost ednictvím identifikace oblasti pro zdokonalení 

proces  a/nebo prost ednictvím snižování expozice v i riziku.“17 

Z dosavadního rozboru definice interního auditu je patrný d raz na vnímání celistvé 

organizace, jíž má interní audit napomáhat v dosahování jí sledovaných cíl . Jeho posláním, jak 

dále navazuje definice, je p inášet organizaci systematický metodický p ístup k hodnocení  

a zlepšování ú innosti systému ízení rizik, ídících a kontrolních proces  a ízení a správy 

organizace. V dalším výkladu tedy zbývá vysv tlení klí ových pojm , kterými jsou systém 

ízení, ízení rizik, ídící a kontrolní procesy a ízení a správa organizace. 

Systém ízení lze chápat jako „soubor mnoha vzájemn  provázaných princip  a pravidel, 

které paraleln  a koordinovan  eší více problém  najednou v zájmu dosažení spole ného 

cíle.“18 Jinak e eno systém ízení je komplexní ízení, již ne ízení jednotlivostí, ale ízení 

v záb ru celku v zájmu dosažení sledovaných cíl . 

ízení rizik vykládá jeden ze Standard  pro výkon interního auditu a k n mu navazující 

Interpretace. Úlohou interního auditu v oblasti ízení rizik je zhodnocení ú innosti procesu a úsilí 

o jeho zdokonalování. Dle interpretace jako ú inný vyhodnocuje interní auditor proces ízení 

rizik mj. za situace, kdy: „[…], významná rizika jsou identifikována a ohodnocena; v reakci na 

rizika jsou podnikány p im ené kroky, které dávají do souladu velikost rizika s rizikovou 

tolerancí spole nosti.“19 

ídící a kontrolní procesy jsou dalšími pojmy z definice interního auditu. Jejich 

vysv tlení je sou ástí Výkladu pojm , kde jsou tyto definovány jako: „Zásady, postupy  

                                                 
15 IIA, Mezinárodní rámec profesní praxe interního auditu, s. 59. 
16 IIA, Mezinárodní rámec profesní praxe interního auditu, s. 61. 
17 IIA, Mezinárodní rámec profesní praxe interního auditu, s. 59. 
18 Trune ek a kol., Interní manažerský audit, s. 29. 
19 IIA, Mezinárodní rámec profesní praxe interního auditu, s. 47. 
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a innosti, které jsou sou ástí rámce ízení a kontroly, a které mají zajistit, že rizika jsou 

udržována v mezích tolerance rizika, která je stanovena prost ednictvím procesu ízení rizik.“20 

Kone n  ízení a správa organizace je ve Výkladu pojm  vymezena jako: „Kombinace 

proces  a struktur zavedených orgány spole nosti za ú elem informování, kontroly, ízení  

a monitorování innosti organizace sm rem k dosažení jejích cíl .“21 Úlohou interního auditu  

v této návaznosti je op t hodnotit a poskytovat doporu ení ke zlepšení procesu ízení  

a správy organizace prost ednictvím specificky ur ených cíl , nap . podporou vhodných 

etických a hodnotových kritérií ve spole nosti, p edáváním informací ohledn  rizik a vnit ního 

kontrolního systému organiza ním úrovním v rámci spole nosti aj. ( IIA, 2009). 

 Etický kodex je vedle Definice interního auditu další sou ástí povinných sm rnic IPPF, 

nebo také v po adí druhým ze šesti d íve vyjmenovaných prvk  IPPF dle jeho terminologie.  Pro 

profesi interního auditora je nezbytný a d ležitý proto, nebo  ta je založena na d v e, která je 

vkládána do jejího nezávislého a objektivního ujiš ování v záležitostech ízení rizik, ídících  

a kontrolních proces  a správy a ízení organizace. Je dokumentem, který svou podstatou 

p esahuje rámec Definice. Jeho cílem je „podpora etické kultury v profesi interního auditu.“22 

 Etický kodex obsahuje tzv. „základní zásady“ a „pravidla jednání“ jakožto dv  jeho 

významné kategorie. V jejich rámci uvádí a dále p ibližuje ty i základní zásady, které jsou 

d ležité pro praxi interního auditu, resp. i ty i pravidla jednání popisující normy chování, které 

se od interního auditora o ekává. Tyto zásady nebo také hodnoty Etický kodex pojmenovává 

jako „integrita“, „objektivita“, „d v rnost“ a „kompetentnost.“  

 Standardy p edstavují ucelený soubor závazných požadavk , jejichž podstata spo ívá 

v tzv. Základních zásadách. Obsahují principy, které p i výkonu své práce uplat ují interní 

audito i po celém sv t . Jejich cíle jsou v Rámci vymezeny následovn : 

 „vymezit základní principy praxe interního auditu, 

 poskytnout rámec pro provád ní a podporu širokého spektra služeb interního auditu, 

p inášejících p idanou hodnotu, 

 vytvo it základnu pro hodnocení výkonu interního auditu, 

                                                 
20 IIA, Mezinárodní rámec profesní praxe interního auditu, s. 61. 
21 IIA, Mezinárodní rámec profesní praxe interního auditu, s. 61. 
22 IIA, Mezinárodní rámec profesní praxe interního auditu, s. 25. 
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 podporovat zdokonalené organiza ní procesy a postupy.“23 

Standardy se primárn  skládají z tzv. Základních požadavk  vážících se na profesionální 

praxi interního auditu a na hodnocení jeho innosti a z Interpretací, které dále rozpracovávají  

a vysv tlují použité pojmy a formulace. Pro jejich správné pochopení a užití je t eba se ídit 

Základními požadavky, jejich interpretacemi, ale také i konkrétními výklady zvláštních pojm , 

kterým Standardy p ikládají zvláštní význam a za azují je do kapitoly zvané „Výklady pojm .“ 

Již tradi n  se Standardy lení do t í ástí; tvo í je „Základní standardy“, „Standardy pro 

výkon interního auditu“ a „Provád cí standardy.“ Základní standardy zachycují elementární 

požadavky a vlastnosti týkající se útvar  a subjekt , které poskytují služby interního auditu. Dále 

Standardy pro výkon interního auditu p ibližují vlastní podstatu inností v rámci interního 

auditu. Tyto Standardy také specifikují kvalitativní kritéria k hodnocení innosti interního auditu. 

Kone n  Provád cí standardy jsou nadstavbou k p edešlým dv ma uvedeným adám standard . 

Provád cí standardy zapracovávají požadavky ve vztahu k ujiš ovacím a poradenským službám 

( IIA, 2009). 

 Jinými kapitolami (prvky) Rámce, ke kterým dosud nebyla zam ena pozornost v samo-

statných podkapitolách, jsou „Stanoviska“, „Doporu ení pro praxi“ a „Praktické pom cky.“ Ty 

spole n  vytvá í siln  doporu ované sm rnice Rámce, které tedy nejsou závazné, nicmén  

soulad s nimi je siln  doporu ován. Smyslem následujícího textu je pouze nazna it jejich 

význam a obsahové zam ení. 

 Ú elem Stanovisek je napomáhat všem zainteresovaným stranám v širokém okruhu 

zájemc  o problematiku interního auditu, stojícím i mimo profesi, p i pochopení d ležitých 

záležitostí z oblasti ízení a správy spole nosti (corporate governance), ízení rizik (risk 

management) a ídícího a kontrolního systému. 

 Soubor dalších siln  doporu ovaných sm rnic p edstavují Doporu ení pro praxi, která 

mají být metodickým vodítkem pro interní auditory p i aplikaci Etického kodexu a Standard . 

Sm rnice obsahují p ístupy, metodiky a úvahy, avšak nepopisují podrobn  procesy a postupy. 

Zde obsažené postupy se dotýkají problém  v mezinárodním, národním a odv tvovém m ítku. 

 Poslední kapitola Rámce, Praktické pom cky, obsahuje již podrobné rozpracování 

postup  pro provád ní innosti interního auditu. Pro tento ú el zahrnují sm rnice v nich 

obsažené mj. nástroje a metody, plány a postupná ešení v etn  p íklad  výstup  ( IIA, 2009). 

                                                 
23 IIA, Mezinárodní rámec profesní praxe interního auditu, s. 31. 
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 Již v úvodní podkapitole, která byla v nována historickému vývoji auditu, resp. i vývoji 

interního auditu a následn  i koncepcím jeho pojetí, bylo vysv tleno, že interní audit dnes (a  již 

u podnikatelských subjekt  nebo orgán  ve ejné správy) není pouhým kontrolním i revizním 

orgánem. P vodní innosti interní auditorské práce do jisté míry p evzali do svých rukou externí 

audito i a interní audit byl postupn  uznán za orgán poradní a sou ást vrcholného vedení daného 

subjektu. Nicmén  p estože je v praxi p sobnost interního auditu mnohem širší, m li by být stále 

p edevším interní audito i t mi, kdo se stanou garanty pr kazné, v rohodné a správné evidence  

a samoz ejm  ú etnictví, nebo  práv  to je objektem vnit ní a vn jší kontroly (Schiffer, 2009). 

Pro podrobn jší seznámení s problematikou vnit ního ízení je d ležité nejprve vymezit 

pojem vnit ního kontrolního systému a vnit ní kontroly, aby bylo možné následn  charakte-

rizovat relaci mezi vnit ní kontrolou a interním auditem a provést jejich srovnání. Na vysv tlení 

postavení a úlohy interního auditu v rámci vnit ního kontrolního systému bude zam ena 

pozornost v poslední podpodkapitole. 

Termín vnit ní kontrolní systém (dále jen „VKS“) ozna uje v nejobecn jším smyslu 

systém provozních, finan ních, eviden ních a jiných kontrol, na kterých pracuje management. 

Prvky systému jsou jednotlivé vnit ní kontroly. Management nastavuje kontrolní systém za 

ú elem vedení a ízení spole nosti efektivním zp sobem; prost ednictvím systému kontrol 

sleduje zajišt ní dodržování pravidel a opat ení jím stanovených, a také ochranu majetku  

a úplnost, jako i p esnost evidence (Schiffer, 2009). 

K pojmu vnit ní kontroly je nejprve t eba zd raznit, že ta není interní audit a zárove  není 

ani inností, která by jej nahrazovala, jak tvrdí Dvo á ek (2003). Vnit ní kontrolou se p esn ji 

e eno rozumí „soubor mechanism , systém , postup  a norem, které zaru ují kvalitní a ú inné 

ízení podniku, dosažení stanovených cíl  a udržování jejího majetku,[…].“24 Vnit ní kontrolu 

lze tedy chápat jako kontrolu daného subjektu, která je neodd litelnou sou ástí podnikového 

ízení. Vnit ní kontrola jakožto pojem je také ekvivalentní k pojmu kontrolní mechanizmy 

v rámci spole nosti. Kontrolním mechanizmem je ve své podstat  každé opat ení i krok 

managementu, který sleduje dosažení ur itých zám r  a cíl . Prost ednictvím vnit ních kontrol 

(kontrolních mechanizm ) dochází k ur ení odchylek, na které navazují analýza p í in jejich 

vzniku a doporu ení k náprav  stavu ( IIA, 1998). 
                                                 
24 Synek a kol., Manažerská ekonomika, s. 424. 
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 D íve než bude pozornost zam ena k samotnému srovnání vnit ní kontroly a interního 

auditu je t eba upozornit na to, co je vlastn  pro n  spole né. Kontrolu a audit spojují jejich cíle, 

nebo  ty se ve své podstat  od sebe neliší. Kontrola i audit mají p sobit jednak preventivn , tj. 

vést osoby, které jsou objektem dohledu, k jednání dle p edpis , ale také následn , což znamená 

zjiš ovat odchylky, p i emž pro ešení zjišt ných odchylek není podstatný druh dohledu. Zda je 

nebo není nutné zjišt né odchylky odstranit, pak závisí na druhu daného podnikového procesu 

(Dvo á ek, 2003). 

 Vnit ní kontrola se od interního auditu odlišuje v n kolika aspektech, v následujícím 

textu budou nazna eny pouze ty nejd ležit jší. Ze stejných hledisek bude posléze nastín n také 

interní audit k lepšímu pochopení hlavních rozdíl  mezi vnit ní kontrolou a interním auditem. 

 V p edchozí kapitole byla vnit ní kontrola vysv tlena jako soubor mechanizm , systém , 

postup  a norem, jejichž uplat ování má vést k napln ní cíl  vytý ených managementem. Z toho 

plyne, že svým za azením není konkrétn  ur ena pro n jaký útvar podniku. Vnit ní kontrola je 

sou ástí ízení na všech úrovních. Jednozna n  tedy z hlediska za azení je odlišná od interního 

auditu. Z jiného pohledu, ídící pracovníci, kte í vykonávají vnit ní kontroly, využívají ke své 

innosti zejména metody komparace, nebo  se zam ují na sledování odchylek stavu skute ného 

od stavu žádoucího. Pracovníci interního auditu však využívají dalších metod, viz dále. Nakonec 

je nutné zmínit aspekt využití výstup  – v kontextu vnit ní kontroly je toto nesporn  díl í, 

dochází k p ijetí opat ení k odstran ní identifikovaných nedostatk  a u in ní n jakého kroku, 

jímž se zabrání jejich opakování (Dvo á ek, 2003). 

Naproti tomu u interního auditu je hledisko za azení z ejmé; interní audit pracuje jako 

poradní orgán pro vrcholové vedení podniku. Interní audito i využívají p i výkonu své innosti, 

(která tkví v nezávislém ov ování ur itých objekt  a jejich zhodnocení formou výroku), vedle 

metody komparace dalších metod, nap . metody analýzy, syntézy, verifikace. Aspekt využití 

výstup  interního auditu se odráží v mnohem komplexn jší aplikaci. Výstupy jeho útvaru mohou 

být podklady pro strategická a koncep ní rozhodnutí vedení podniku. Na jejich základ , dochází 

ke zm nám podmínek ovliv ující efektivnost, ú elnost, pop . bezpe nost v podnikových 

innostech a p i nakládání se sv eným majetkem, nap . prost ednictvím zm ny vnitro-

podnikových sm rnic ( IIA, 1998). 

 Hlavní rozdíly mezi vnit ní kontrolou a interním auditem tedy spo ívají v aspektech 

vlastního zam ení, dále kdo provádí innost, za použití jakých metod p i jejím výkonu 

a kone n  také v aspektu využití výstup  z ní. Na základ  provedeného porovnání vnit ní 
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kontroly s interním auditem se ukazuje, že interní audit je skute n  komplexní inností a jeho 

p sobnost v reálném prost edí podniku je mnohem širší. 

 V rámci této kapitoly sm ovala dosud pozornost k objasn ní podstaty VKS, vnit ní 

kontroly jakožto souboru všech mechanizm , postup  a norem k dosažení stanovených cíl , 

k vysv tlení obsahu t chto pojm . Byla nazna ena relace vnit ní kontroly k internímu auditu  

a provedena jejich komparace v nejd ležit jších aspektech. Další výklad se již zam í na 

vysv tlení postavení a úlohy interního auditu a jeho významu v kontextu VKS. 

 Lze konstatovat, že interní audit je významnou sou ástí VKS, tedy jinak e eno, je 

pomysln  podmnožinou celého systému fungujícího uvnit  podniku. Ten je tvo en mnoha 

faktory25, z nichž každý je specifický a nezastupitelný pro své poslání uvnit  VKS. Jejich úlohy 

jsou pro fungování celistvého systému vzájemn  stejn  tak nebo obdobn  d ležité. Navzdory 

tomu je však útvar interního auditu útvarem se zvláštním postavením a úlohou v rámci VKS. 

 Zvláštní postavení a úloha interního auditu samoz ejm  vychází z jeho poslání.  

Je nezávislou inností, která zkoumá a vyhodnocuje innosti uvnit  podniku, a z ízená jako 

služba pro podnik. Napomáhá p edevším ídícím pracovník m, ale nejen t m, k efektivnímu 

pln ní jejich úkol  prost ednictvím ní poskytovaných analýz, hodnocení, doporu ení, konzultací  

a jinými zp soby. Nicmén  „hlavní cíl auditu zahrnuje i podporu kontrolních systém , 

kontrolních funkcí a hospodárného pln ní jejich úloh.“26 

 Postavení interního auditu v rámci systému je op t nezávislé. Z pozice útvaru, který je 

sou ástí vrcholového vedení, plní zvláštní funkci podpory na r zných ídících úrovních jakožto 

verifika ní, hodnotící a poradenský prvek. Interní audit je tedy kompetentní k auditování inností 

v rámci VKS, a to v etn  vnit ních kontrol (kontrolních mechanizm ). Jak uvádí Schiffer (2009, 

s. 190), interní audit m že být v n kterých sm rech „páte í“ VKS. 

Úloha interního auditu ve VKS, dle téhož autora, primárn  spo ívá v ochran  majetku  

a hospoda ení daného podniku. Interní audit se specializuje na rizikové procesy uvnit  podniku 

se zám rem vyhodnocovat jejich úrovn , ú innost a hospodárnost ke spln ní p ijaté strategie. Má 

tedy upozor ovat na rizika v souvislosti s p ijatými rozhodnutími, p sobit inicia n  ke zvýšení 

                                                 
25 Jako p íklad je vhodné uvést alespo  útvary ízení jakosti, které svým pracovním zam ením nekompromisn  a d sledn  
sledují r zné parametry ve vztahu k jakosti b hem celého reproduk ního cyklu, usilují o eliminaci nežádoucích jev  a vad, 
zamezení úniku zmetk , apod. Dále jsou to ú tárny a jejich vedoucí pracovníci, kte í plní významné kontrolní úkoly uvnit  VKS. 
Ti jsou zodpov dní za to, aby do ú etnictví nepronikly nepr kazné, neúplné a jinak nekvalitní informace, v d sledku kterých by 
mohlo docházet k nesprávnému zp sobu ú tování, v n kterých p ípadech dokonce možnosti otupení kontrolní funkce ú etnictví, 
atd. Schiffer, Vnit ní kontrolní systém. Významný nástroj ochrany majetku a hospoda ení ú etních jednotek, s. 191-192 . 
26 IIA, Kontrolní systém spole nosti jako sou ást procesu jejího ízení, s. 14. 



19 
 

efektivity a hospodárnosti v kontextu jednotlivých inností, hledat ešení k novým podn t m pro 

zlepšení a kone n  sm ovat vlastním p sobením ke zkvalitn ní kontrolních systém  ( IIA, 

1998). 

 V sou asnosti je interní audit doménou velkých podnikatelských subjekt ,27 v nichž se 

nej ast ji z izuje jako samostatný útvar. Typicky jej z izují velké pr myslové podniky  

a nadnárodní korporace. Mohlo by se zdát, p edevším tedy z hlediska náklad , že z ízení 

interního auditu ve smyslu pracovišt  si mohou dovolit práv  a p edevším úsp šní giganti nap . 

tedy z pr myslového sektoru. Také jak uvádí Kafka (2009, s. 30), v praxi nej ast ji argumentují 

náklady malé a st ední podniky, resp., „[…], že je tato funkce pro n  p íliš drahá.“ 

 Ve skute nosti se rozhodování o z ízení interního auditu netýká pouze velkých podnik ; 

d je se i v prost edí st edních a malých (analogicky tedy v mnohem menší mí e), u nichž m že 

namísto útvaru vznikat funk ní místo interního auditora. Obecn , zásadními faktory (vedle 

velikosti podniku), které ovliv ují rozhodování o z ízení této innosti v podnicích, jsou tyto: 

„ekonomická situace, informa ní a komunika ní systémy, úrove  vnit ní kontroly, dostate nost 

personálních zdroj “, jak uvádí Dvo á ek, Kafka (2005, s. 208). 

 Do rozhodování však vstupují mnohé další faktory,28 pro které se stává rozhodovací 

proces mnohem náro n jší a sofistikovan jší, výše byly nazna eny pouze ty nejd ležit jší. Pro 

tuto práci je zvlášt  ú elné objasnit otázku, pro  vlastn  z ídit innost interního auditu 

v podniku, a dále, alespo  v základních aspektech, jak ji z ídit. K t mto otázkám bude zam ena 

pozornost v následujících podpodkapitolách. 

Sou asná doba, ovlivn ná nejen ekonomickou a finan ní situací, se odráží do podnika-

telského prost edí ve sledu neustálých zm n nejr zn jšího charakteru. Chod každého podniku 

mohou významným zp sobem ovlivnit zejména nov  vznikající a stále se m nící podnikatelská 

rizika. A  už jsou jejich zdrojem ekonomické a tržní tlaky, zm ny právních p edpis , regulatorní 

opat ení, prognózy vývoje trhu i jiná rizika, vzniká nutná pot eba tato rizika efektivn  ídit.29 

                                                 
27 Zde se abstrahuje od orgán  ve ejné správy, jimž je uložena zákonná povinnost z ízení interního auditu, a dále od finan ních 
institucí, u kterých iniciuje z ízení této innosti její regulátor. Kafka, Pr vodce pro interní audit a risk management, s. 31. 
28 Nap . technické zabezpe ení, asová náro nost, znalost prost edí, aj. Kafka, Pr vodce pro interní audit a risk management,  
s. 37. 
29 <http://www.kpmg.com/CZ/cs/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Factsheets/Stranky/Internal-Audit.aspx>. 
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Rizika ovšem nep sobí na innost podniku pouze z jeho vn jšího okolí. S r stem 

velikosti podniku, složitostí organiza ní struktury, po tu ídících úrovní se zvyšuje i pot eba 

konzultant  v podniku, kte í by mohli být nápomocni ídícím pracovník m, ale nejen t m, 

k ešení díl ích problém  a kterým by sou asn  nechyb l komplexní pohled na cíle daného 

podniku. 

D vod  pro z ízení interního auditu m že být n kolik. A  už se váží k pot eb  nap . 

nastavení odpov dností, transparentnosti a otev enosti ve vnit ním ízení, nezávislého hodnocení 

VKS a vnit ních kontrol, zvyšování efektivnosti nastavených systém , prevence podvod   

a dalších, vždy je nutné nejprve zvážit zákazníky, resp. klienty30 služeb interního auditu  

a pat i ná o ekávání od jeho zavedení. Aspekt budoucího zákazníka, resp. klienta interního 

auditu je tak d ležitý proto, nebo  jejich pot eby se mohou lišit. Ty pak do zna né míry ovlivní 

další úvahy spojené se z ízením úvaru nebo funkce v podniku (Kafka, 2009).  

Kafka (2009) dále tvrdí, že mezi hlavní indikátory poptávky po službách interního auditu 

se adí tyto následující: 

 individuální rozhodnutí jednotlivce, 

 doporu ení, tzv. „best practice.“31 

Individuální rozhodnutí o z ízení interního auditu v podniku m že iniciovat nap . 

vrcholový manažer nebo vlastník, investor, který m že být zastoupený dozor í radou nebo jiným 

orgánem. Ti všichni mohou mít zájem na založení interního auditu pro vlastní nezávislé  

a objektivní ujišt ní. V jiném p ípad  se m že vrcholový manažer, vlastník aj. rozhodnout pro 

z ízení interního auditu na doporu ení, tzv. nejlepší praxi. Tímto doporu ením se rozumí nejlepší 

praxe, která je sou ástí siln  doporu ovaných sm rnic Rámce. 

 Interní audit, nejen pro své zvláštní nezávislé postavení v organiza ní struktu e podniku, 

nemusí být zajiš ován pouze vnit n  v podob  pracovního útvaru i funk ního místa. Intern  

zajiš ovaný interní audit je pouze jednou z možností, která se vedení podniku nabízí k vlastní 

realizaci této innosti uvnit  podniku. V praxi naopak stále ast ji, jak uvádí Kafka (2009), je 

innost interního auditu zajiš ována extern , kdy se hovo í o outsourcingu služeb interního 

auditu. Kafka (2009) tvrdí, že lze v zásad  rozlišit t i základní možnosti, jak p istoupit  

k zajiš ování jeho inností, a to: 

                                                 
30 Nej ast jšími skupinami zákazník , resp. klient  interního auditu u podnikatelských subjekt  je p edstavenstvo, vrcholový 
management, finan ní editel (management), provozní management, externí audito i. Kafka, Pr vodce pro interní audit a risk 
management, s. 22. 
31 Kafka, Pr vodce pro interní audit a risk management, s. 30. 
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 intern , 

 extern , neboli outsourcingem, 

 kombinací uvedených možností. 

Intern  zajiš ovaný interní audit je v sou asnosti ješt  stále p evažující formou jeho 

zajiš ování. V takovém p ípad  je up ednostn no ešení zajiš ování t chto inností vlastními 

zam stnanci, pop . jediným zam stnancem. Nesporn  zásadní výhodou tohoto interního ešení je 

nejlepší znalost prost edí podniku, nebo  žádný odborník z vn jšího prost edí nem že získat 

natolik detailní znalost systému ízení rizik, ídících a kontrolních proces  jako odborník vnit ní, 

který pro daný podnik pracuje dlouhá léta, neustále se vyvíjí v rámci podniku, posouvá se po 

jednotlivých ídících úrovních, apod. Jinou p edností této formy zajiš ování je udržení citlivých 

informací uvnit  podniku. Interní audit jakožto pilí  ídícího systému podniku obsahuje prvky 

strategické d ležitosti. Pracuje s d v rnými daty, které je samoz ejm  žádoucí udržet uvnit  

podniku. Z uvedených hledisek je interní ešení tím ideálním. 

Naproti tomu je otázkou nezávislost interních auditor  z ad vlastních zam stnanc ; 

mohou být tito klí oví odborníci skute n  nezávislí i n kolik let ve výkonu funkce? Tato otázka 

m že být diskutabilní, nicmén  na tomto míst  je vhodné upozornit na možný problém ohrožení 

nezávislosti interního auditora v ase. Významná nevýhoda vnit n  zajiš ovaného interního 

auditu ale zcela jist  spo ívá ve vysokých nákladech. Do kalkulace náklad  totiž mimo mzdové 

náklady, náklady na sociální a da ové odvody vchází celá ada nep ímých náklad , jako nap . 

náklady na vzd lávání, p eklady zpráv a prezentací interního auditu, tlumo ení, aj.32 

Alternativní ešení k vnit n  zajiš ovanému internímu auditu p edstavuje outsourcing 

interního auditu. Jeho klient tímto zp sobem využívá souboru souvisejících služeb sou asn  od 

specializovaného smluvního partnera, kterým m že být nap . auditorská spole nost. Také pro 

uplat ování této formy zajiš ování jsou p ízna né ur ité p ednosti a omezení. 

Podle Slabé (2005), hlavní výhody outsourcingu interního auditu spo ívají v tlaku na 

efektivní proces a využití lidských zdroj . Tlak na efektivní proces interního auditu, jak tato 

autorka uvádí, vychází ze smluvního vztahu mezi auditovaným a auditujícím. Auditující, resp. 

externí poskytovatel služeb, operuje v konkuren ním prost edí a vzhledem k hrozb  zadání 

zakázky jinému subjektu je motivován k neustálému zdokonalování postup  a dosahování 

efektivních výsledk . Tato autorka upozor uje na fakt, že pro poskytovatele t chto služeb je 

interní audit, na rozdíl od auditovaného podniku, tzv. core-businessem, tj. podnikatelskou, úzce 

specializovanou inností. Tyto subjekty proto mohou podniku nabídnout standard v kvalit  

                                                 
32 Slabá, Outsourcing interního auditu: výhody, omezení, mýty, organiza ní zajišt ní, Interní auditor . 3/2005, s. 11. 
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poskytovaných služeb prost ednictvím svých zam stnanc . Tito extern  zajišt ní interní audito i 

jsou školení odborníci, kte í využívají p i své práci zkušeností a znalostí ady potenciálních rizik, 

kterých nabyli v rámci audit  celé škály svých klient . Jiné p ednosti v zajišt ní služeb v oblasti 

interního auditu outsourcingem dále dopl ují auto i Rydval, Rydvalová (2007). Podle t chto 

autor  mohou podniky docílit zadáním auditní zakázky externímu poskytovateli služeb snížení 

náklad , zejména tedy  p ímých v podob  uspo ených mezd, náklad  na po izování speciálního 

softwaru, ale i nep ímých souvisejících nap . se vzd láváním zam stnanc . Další p ednost 

spat ují v aspektu flexibility a v asnosti zajišt ní pot ebných inností, nebo  poskytovatel služeb 

musí dodržovat asové termíny bez ohledu na p ípadnou nemocnost svých pracovník  apod. 

P es výše nazna ené výhody uplatn ní outsourcingu v oblasti interního auditu naráží také 

tato forma zajiš ování jeho služeb na n která úskalí. Pravd podobn  tím nejv tším je možný 

problém v poskytování d v rných dat potenciálnímu smluvnímu partnerovi. Tato nevýhoda je 

analogicky zcela z ejmá v ohledu na hlavní p ednost intern  zajiš ovaného interního auditu, kdy 

naopak, jak již bylo uvedeno, nevychází citlivé informace vn  podniku. Podle autorky Slabé je 

pro ešení tohoto problému d ležité najít rovnováhu v zájmech obou stran. Auditující by m l mít 

možnost nahlédnout do jím požadovaných informací, aby byla podpo ena spolupráce a kvalita 

auditu, ale sou asn  tak, aby d v rná data z stala chrán na. Jiným problémem m že také být 

volba správného a spolehlivého smluvního partnera práv  z d vodu sdílení citlivých informací. 

Poslední ze zmín ných možností, jak p istoupit v podniku k zajiš ování inností interního 

auditu, p edstavuje p ístup, který kombinuje výše nazna ené formy zajiš ování jeho služeb. Tato 

alternativa nabízí ešení spole ného interního auditu, jehož podstata spo ívá ve snaze využít 

výhod obou d íve zmín ných forem – intern  a extern  zajiš ovaného interního auditu. 

V takovém p ípad  dochází ke z ízení útvaru, pop . pouze funk ního místa interního auditora, 

kterému navíc pomáhá externí poradenská spole nost. Projekt spole ného auditu je však vždy 

individuální záležitostí každého podniku, proto míra zapojení externího subjektu - jednak 

v jednotlivých auditních úkolech a jednak i fázích auditu - m že být r zná, zejména pak 

s ohledem na specifické podmínky uvnit  podniku a požadavky klienta interního auditu. Obecn  

lze uvést, že externí spole nosti se v rámci projekt  spole ných interních audit  spíše zam ují 

na p ípady obecn jšího charakteru,33 zatímco útvar interního auditu nebo interní auditor na 

vlastní specifika uvnit  podniku (Kafka, 2009). 

                                                 
33 V této souvislosti nap . Kafka uvádí, že externí poradenské spole nosti se výrazn ji podílí na vypracování manuálu interního 
auditu, zpracování formulá  pro auditní dokumentaci i na vyhotovení katalogu rizik, který bude podkladem pro ádné 
plánování. Kafka, Pr vodce pro interní audit a risk management, s. 35. 
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Silným argumentem pro zavedení spole ného interního auditu je fakt, že podnik neztratí 

vlastní innost interního auditu, zárove  však bude moci t žit ze spolupráce s kvalifikovanými 

odborníky ze specializované poradenské spole nosti. Nepochybn  se také za její pomoci 

zkracuje první fáze z ízení útvaru nebo funk ního místa v podniku, tj. proces formálního 

nastavení innosti interního auditu v podniku, kdy se eší zm ny v organiza ní struktu e 

podniku, zpracování dokument  pro výkon interního auditu, a další d ležité kroky. 

Nevýhodou spole ného interního auditu mohou být, zejména na za átku jeho vývoje, 

pom rn  vysoké náklady spojené s vlastním útvarem, pop . pracovníkem interního auditu  

a sou asn  s poskytovanými službami od partnerské poradenské spole nosti. 

 Rozhodne-li vedení podniku o z ízení vlastního útvaru interního auditu nebo funk ního 

místa v podniku, vyžaduje si následn  takové rozhodnutí zm ny v organiza ní struktu e podniku  

a propracované formální nastavení inností interního auditu, nebo  to bude klí ové pro jeho 

budoucí úsp šnost. 

 V ohledech na velikost podniku, složitost jeho organiza ní struktury, ale i právní formu 

podnikání m že být formální za azení interního auditu do organiza ní struktury u r zných 

podnikatelských subjekt  odlišné. Avšak také v této návaznosti musí být zmín na nezávislost 

jakožto nejd ležit jší atribut z Definice interního auditu dle Rámce. Nezávislost interního auditu, 

tedy „schopnost interního auditu nebo jeho výkonného vedení vykonávat odpov dnosti interního 

auditu nezaujatým zp sobem“, musí vycházet již ze samotného organiza ního uspo ádání. Vždy 

proto platí, že interní audit musí být odd len od ídících a výkonných struktur a pod ízen 

statutárnímu orgánu, tj. nap . generálnímu editeli, dozor í rad , aj. 

 Následným krokem po za len ní útvaru nebo funk ního místa do organiza ní struktury je 

zpracování tzv. Statutu interního auditu. Rozumí se jím formální dokument, kterým se v podniku 

stanoví ú el, pravomoci a odpov dnosti interního auditu. Tomuto dokumentu je v páté kapitole 

Rámce – Doporu ení pro praxi - v nován samostatný standard, jehož ustanovení vyžaduje jeho 

soulad s povinnými sm rnicemi. Tímto dokumentem je dáno postavení interního auditu, dále 

kompetence k p ístupu k doklad m, osobám a majetku, které souvisí s provád ním auditních 

zakázek, a rovn ž rozsah innosti interního auditu. Zpracování Statutu je ur ujícím faktorem pro 

ízení jeho innosti, proto podléhá tento ustavující dokument schválení p íslušným orgánem 

( IIA, 2009). P íklad tohoto základního, ustavujícího dokumentu k útvaru interního auditu  

v podniku je obsahem p ílohy . 1 – P íklad Statutu interního auditu. 
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 Jak již bylo uvedeno d íve v kapitole v nované Mezinárodnímu rámci pro profesionální 

praxi interního auditu, innost interního auditu musí být v souladu se Standardy, má-li ten 

napl ovat své poslání. Také bylo zmín no, že Standardy pro výkon interního auditu podávají 

spíše obecný náhled na charakter jeho služeb. Pro tuto práci je zvlášt  ú elné zam it pozornost 

ke konkrétn jším otázkám ízení a postupu interního auditu, v mezích rozsahu této práce alespo  

v jeho základních aspektech, proto v dalším textu budou vybrané standardy pro výkon dotknuty 

pouze okrajov . 

 D íve než bude výklad takto zam en, je na míst  zmínit další d ležitý dokument vedle 

statutu interního auditu, jehož vydání také dopadá do formálního nastavení innosti interního 

auditu v podniku. Tímto d ležitým dokumentem je tzv. Manuál interního auditu. 

 Manuál interního auditu je provád cí p edpis, který upravuje metodické nastavení výkonu 

interního auditu. Tento p edpis stanovuje jednotné zásady a pravidla pracovních postup  pro 

výkon interního auditu v daném podniku. Svým obsahem je zam en na administrativní zajišt ní 

jeho výkonu, upravuje pravidla a zp soby vykonávání inností v jednotlivých fázích auditu. 

Manuál interního auditu bývá obvykle dopln n dalšími dokumenty, z nichž nap . formulá i pro 

pov ení k auditu, program auditu, záznam o zjišt ní interního auditora, monitoring pln ní 

p ijatých nápravných opat ení (Kafka, 2009). 

 Plánování auditu je, a to bez nadsázky e eno, alfou a omegou výkonu interního auditu 

v podniku. innosti vykonávané v rámci interního auditu musí být ádn  plánovány jednak pro 

zabezpe ení optimálního využití kapacit útvaru interního auditu, ale p edevším z d vodu 

efektivního sm ování jeho aktivit (Dvo á ek, 2003). V každé innosti interního auditu jsou 

promítnuty požadované výsledky, jichž má být dosaženo nebo k nimž mají jeho aktivity 

sm ovat, proto všechny innosti a každý audit vyžadují pe livé naplánování. 

 Nástrojem interního auditu je plán auditu, který uzavírá vlastní proces plánování jeho 

innosti. Plánem auditu se specifikují jednotlivé p edm tné oblasti, na n ž se budou pracovníci 

interního auditu zam ovat, a jímž se také jednozna n  ur í priority jeho útvaru, které vychází ze 

souladu se statutem útvaru a podnikovými cíli.  Jak tvrdí Kafka (2009), plán auditu slouží pro 

p ípravu rozhodování, je podkladem pro jednání a p edm tem schvalování, ímž je dále zesílen 

jeho význam pro další pracovní postup interního auditu. 
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D íve než bude pojednáno zevrubn ji o základních východiscích pro sestavování 

auditních plán  a plánech na poli interního auditu, jakožto také o nástrojích pro ízení auditorské 

innosti, je na míst  objasnit v cný obsah procesu plánování a taktéž vysv tit n které pojmy, 

které se objevují ve výkladech této problematiky. 

 

Ve vlastním procesu plánování interního auditu jde o zajišt ní auditu všech identi-

fikovaných systém  efektivním zp sobem. Zásadním p edpokladem pro jeho ú inné naplánování 

je vyhodnocení auditorských pot eb, které ustaví prioritní oblasti auditu a ur í ty které p edm tné 

systémy a subsystémy ízení, k nimž dále zam í interní audito i svoji pozornost. 

V procesu plánování interního auditu dochází ke stanovení: 

 „cíl , 

 harmonogramu práce, 

 plán  personálního a finan ního zabezpe ení, 

 zpráv o innosti.“34 

Na za átku každého plánování si interní audito i vyty ují cíle auditu, v nichž deklarují 

své hypotézy k p edm tným oblastem z analýzy rizik, jejichž platnost budou ov ovat. 

K dosažení jimi stanovených cíl  poté používají ur ité auditorské postupy. Cíle auditu  

a auditorské postupy p edstavují p edm t jejich práce. 

Nemén  d ležitým prvkem v procesu plánování interního auditu je také stanovení 

harmonogramu práce na auditních zakázkách. Z tohoto dokumentu je patrné, které innosti mají 

být provád ny a kdy mají být uskute n ny. Audito i pracují s odhadem p edpokládaného asu, 

do n jž promítají plánovaný rozsah práce na p íslušných auditních zakázkách. 

Pro zajišt ní efektivity procesu plánování interního auditu je dále nezbytné stanovení 

plán  personálního a finan ního zabezpe ení. Platí skute nost, že zdroje interního auditu, 

personální a finan ní vybavení mají odpovídat plánovanému výkonu interního auditu jednak 

z hlediska jeho záb ru, ale i z hlediska v asnosti požadované jeho klientem v podniku (Kafka, 

2009). 

Nedílnou sou ástí plánovacího procesu je taktéž plánování p edávání zpráv o auditorské 

innosti. Ve zprávách o innosti p edkládají interní audito i klientovi interního auditu svá 

významná zjišt ní a doporu ení vyplývající z provedených zakázek, informují o zjišt ných 

odchylkách, jejich p í inách, provedených i vyžadovaných opat eních. Vedoucímu útvaru 

interního auditu je uložena povinnost pravidelného p edávání zpráv k porovnání s plánem, jejíž 
                                                 
34 Dvo á ek, Kafka, Interní audit v praxi, s. 158. 



26 
 

pln ní je také t eba pe liv  plánovat. etnost a obsah p edávaných zpráv se stanovuje na základ  

diskuse s klientem a bude záviset na d ležitosti p edávaných informací a na naléhavosti 

navrhovaných opat ení ( IIA, 2009). 

 

 Plány interního auditu se sestavují na základ  vyhodnocení rizik.35 Rizikem se v této 

oblasti rozumí jakákoliv situace, která je sto zp sobit potenciální ztráty v podniku. Interní 

audito i p ináší podniku svoji p idanou hodnotu snižováním pravd podobnosti výskytu 

nežádoucích situací a událostí, resp. redukováním možných ztrát vycházejících nap . z podvod  

i neefektivních operací, jak tvrdí Dvo á ek (2003). Do plán  auditorské innosti proto promítají 

klí ová rizika, resp. jejich okruhy, oblasti, která budou p edstavovat výchozí kroky innosti 

útvaru interního auditu. Jinými slovy e eno, platformou pro efektivní plánování interního auditu 

je kvalitní analýza rizik. Možných p ístup  k ní existuje celá ada; velmi vhodným podkladem 

pro plánování m že být nap . katalog rizik36, používají se také vývojové diagramy dopln né 

tabulkami s alternativními pravd podobnostmi vzniku nep íznivých situací, mapy rizik, a mnohé 

další p ístupy (Dvo á ek, Kafka, 2005). 

 Další východiska pro sestavení auditních plán  p edstavují také legislativní požadavky, 

požadavky managementu a výsledky p edchozích audit . Plány interního auditu mohou rovn ž 

stav t na doporu eních od externích auditor  i jiných externích subjekt . 

 

Jak již bylo uvedeno d íve, plány auditu slouží jako nástroje pro plánování interního 

auditu. Obecn  vzato, plány mají napomoci p edevším v koordinaci innosti v rámci 

provád ných audit , v tomto ohledu tedy i ídit innosti interního auditu. 

Interní audito i sestavují tzv. plán auditorské innosti, kterým plánují innost vlastního 

útvaru. Podle asového horizontu, s nímž plán v cn  a asov  souvisí, vyhotovují tento plán 

v následujících zpracováních: 

 strategický plán, 

 ro ní plán, 

 operativní plán. 

                                                 
35 Tento požadavek zachycuje Standard . 2010 – Plánování. IIA, Mezinárodní rámec profesní praxe interního auditu, s. 45. 
36 Katalog rizik je možné vyložit jako seznam dokumentující ur ená, identifikovaná rizika, která mají být dále ízena, z procesu 
analýzy rizik. Tento d ležitý vstup pro plánování m že být výsledkem spolupráce pracovník  výkonného managementu a útvaru 
interního auditu, kte í spole n  dokon í formální odhad rizik na úrovni podniku a vytvo í zmín ný katalog. Interní audito i tak 
využijí pro plánování auditu nejen vlastních analýz, ale i výstup  risk managementu, které zapracovávají do plánu interního 
auditu. Kafka, Pr vodce pro interní audit a risk management, s. 35. 
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Strategickým plánem se rozumí st edn dobý plán, který odráží plánovanou innost 

interního auditu pro strategické období, obvykle je jím období t í až p ti let. Strategický plán se 

p ipravuje na základ  vyhodnocení auditorských služeb, které poukazuje na všechny oblasti 

zájm  auditor . Zahrnuje hlavní identifikovaná rizika mající pro podnik strategický význam, 

která takto vyhodnotil výkonný management podniku a která také byla na pat i né úrovni p ijata 

jeho vedením. Strategický plán tedy vypovídá o prioritních oblastech auditu, na které má být 

innost interního auditu v budoucnu orientována. Strategický plán se však nesestavuje jako 

nem nný; pro strategické ízení výkonu interního auditu je nutný aspekt flexibility plánu  

a možnost zapracování zm n (Dvo á ek, 2003). 

Dalším plánem auditorské innosti je ro ní plán, který zachycuje zejména plán auditních 

úkol  na daný rok. Podkladem pro jeho sestavení je strategický plán, jehož obsah konkretizuje 

pro p íslušný rok. Ro ní plán informuje o všech plánovaných aktivitách útvaru interního auditu 

v daném roce, specifikuje rozsah p sobnosti na zakázkách, zrcadlí priority auditor . Krom  

plánovaných audit  v pr b hu daného roku se do n j dále zapracovávají pravideln  se opakující 

innosti útvaru a také asová rezerva pro vyžádané, resp. mimo ádné audity a operativní úkoly 

(Kafka, 2009). 

V cn  nejp esn jší zpracování plánu auditorské innosti p edstavuje operativní plán, 

který se sestavuje na tvrtletí v len ní na m síce. Tento plán dále up es uje plán innosti útvaru 

vymezený ro ním plánem auditorské innosti. 

Vedle plánu auditorské innosti ve výše nazna ených zpracováních sestavují interní 

audito i další plány, z nichž nap . je t eba uvést alespo  plán personální a plán finan ní. 

Obsahem personálního plánu jsou analýzy aktuálního stavu pracovník  interního auditu a dále 

také analýzy budoucí personální pot eby interních auditor , které t sn  navazují na priority 

útvaru ustavené ve strategickém plánu a taktéž i na strategii podnikového vedení. Nakonec 

finan ní plán sestavují interní audito i pro sledování náklad  na innost útvaru interního auditu. 

Tento plán m že také sloužit jako podklad pro fakturaci výkon , jsou – li služby poskytovány 

úplatn  (Dvo á ek, 2003). 

 Obdobn  jako plánování v interním auditu má také následná etapa realizace, neboli 

provád ní interního auditu, svoji posloupnost a skládá se z n kolika díl ích na sebe navazujících 

krok . D íve než bude p iblížen vlastní pr b h auditu a než se stanou nazna ené kroky 

p edm tem dalšího výkladu, je na míst  op tovn  zd raznit n které vybrané požadavky uložené 
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Standardy pro výkon interního auditu, nebo  jak bude dále ukázáno, tyto logicky navazují na 

požadavky vztahující se k realizaci auditorských zakázek. 

 Bylo uvedeno, že na po átku každého plánování definují interní audito i cíle auditu. Je 

z ejmé, že cíle auditorských zakázek musí být definovány na podklad  p edb žného ohodnocení 

rizik, které souvisí s prov ovanou inností. Takto definované cíle musí respektovat záv ry jejich 

p edb žného ohodnocení, na z etel musí být vzata i pravd podobnost výskytu významných chyb, 

nesprávností, odchylek a dalších rizik. Standardy pro výkon37 vyžadují, aby pro každou 

jednotlivou zakázku byl definován její cíl, a to v etn  stanovení rozsahu, na asování a rozvržení 

zdroj . K tomuto musí interní audito i jednotliv  vypracovat a zdokumentovat plán (program) 

zakázky. Kone n  za ú elem spln ní na po átku vytý ených cíl  zakázky se vyžaduje, aby 

interní audito i identifikovali, analyzovali, hodnotili a dokumentovali dostate né informace. Tyto 

innosti p edstavují ony kroky, jakousi posloupnost inností b hem realizace (provád ní) 

interního auditu, jež byly p edeslány v úvodu do této podkapitoly. 

 V následujícím textu bude výklad p esn ji zam en k programu auditorské zakázky  

a auditorským postup m, teprve následn  bude objasn n proces realizace interního auditu ve 

výše nazna ených krocích. Na konci této podkapitoly bude také p iblížen význam a pojem 

dokumentace vztahující se k provád nému auditu. 

 

Program zakázky p edstavuje v pr b hu realizace auditu základní pracovní dokument, 

který zachycuje p edevším jména osob zodpov dných za provedení zakázky, naplánování 

jednotlivých akcí z hlediska v cného, asového a kapacitního, definovaný cíl zakázky, dále 

popisuje použitou metodiku k dosažení stanovených cíl  auditu a obsahuje rovn ž jména 

a podpisy pracovník , kdož program vypracoval a kdož jej odsouhlasil. Program zakázky je tedy 

vždy p edm tem schvalování. Je schvalován p ed realizací dané zakázky, p ípadn  neprodlen  

v souvislosti se zm nami jeho obsahu, obvykle vedoucím útvaru interního auditu a dále se s ním 

seznamuje vedoucí pracovník odpov dný za auditovanou innost (Dvo á ek, Kafka, 2005). 

Pracovní postupy, které jsou exaktn  zapracovány do programu dané zakázky, lze 

charakterizovat jako systematicky uspo ádané kroky vedoucí k identifikaci, analýze a hodnocení 

a zaznamenávání informací zjišt ných v pr b hu zakázky. Neexistuje p itom n jaké jejich 

vzorové uspo ádání i doporu ení. Audito i totiž používají pro konkrétní zakázky takové 

postupy, metody a techniky, které jsou vhodné pro tu kterou innost, která má být auditována,  

a jejichž aplikací dosáhnou požadovaných výsledk . Jako p íklady takových krok  se uvádí 
                                                 
37 Konkrétn  Standard . 2200 – Plánování zakázky a Standard . 2210 – Cíle zakázky. 
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nap . rozhovory s auditovanými, postupové diagramy, pozorování, srovnávání, práce s výb -

rovým vzorkem, analýza a syntéza, a další, jak uvádí Dvo á ek (2003). 

 

Proces realizace (provád ní) interního auditu lze z obecného hlediska popsat ve t ech 

krocích, které je možné ozna it následovn : 

 „identifikace informací a dat, 

 analýza a hodnocení, 

 záznam informací a p edání výsledk .“38 

Zcela zásadním krokem v procesu realizace je tzv. identifikace informací a dat. Stále je 

totiž nutné pamatovat na cíl dané zakázky zachycený v jejím programu. Interní audito i musí 

identifikovat pot ebné informace k dosažení stanoveného cíle auditu. Musí si zodpov d t nap . 

otázky odkud a v jaké kvalit  získají pot ebné informace, zda budou získané informace 

dostate né, spolehlivé a ú elné. Identifikaci informací a dat je t eba v novat zvláštní pozornost, 

nebo  tyto jsou p edm tné k jejich dalšímu zkoumání a zpracování, vstupují dále do realiza ního 

procesu.  

Následným krokem v procesu je analýza a hodnocení identifikovaných informací. Ve 

spojitosti s tímto krokem je d ležitý požadavek zachycený stejnojmenným souvisejícím 

standardem „2320 - Analýza a hodnocení.“ Ten vyžaduje, aby záv ry a výsledky dané zakázky 

byly podloženy vhodnými analýzami a hodnoceními. 

Záznam informací a p edání výsledk  p edstavuje poslední krok v procesu realizace 

interního auditu. Klí ové se v této fázi procesu stává správné nakládání se zjišt nými informa-

cemi. Interní audito i jsou povinni k dokumentování informací, na nichž staví záv ry a výsledky 

auditorské zakázky. Je p itom t eba zvážit, co vše by m l obsahovat auditorský spis; na 

vedoucím útvaru interního auditu je zpracování pravidel pro p ístup k záznam m po ízeným 

v rámci zakázky, dále stanovení požadavk  ohledn  archivace záznam  apod. (Dvo á ek, Kafka, 

2005). Rovn ž p edávání výsledk  auditu ve zprávách vyžaduje d sledné a efektivní nastavení, 

má-li interní audit ádn  plnit své poslání, tedy p inášet podniku p idanou hodnotu. K této 

problematice bude zam ena zvláštní pozornost v následující podpodkapitole. 

 

Bylo zmín no, že interní audito i jsou povinni dokumentovat informace, jimiž jsou 

podloženy záv ry a výsledky interní auditorské zakázky. Nicmén  nedílnou sou ástí práce 

                                                 
38 Dvo á ek, Kafka, Interní audit v praxi, s. 170. 
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interních auditor  je zpracovávání a vedení ádné a dosta ující dokumentace vypovídající o celé 

jejich innosti. Podle Dvo á ka a Kafky (2005), význam náležité dokumentace spo ívá 

p edevším v tom, že v p ípad  pot eby nebo zájmu umož uje d sledn  vedená dokumentace 

porozum t jakémukoli oprávn nému uživateli auditorským zjišt ním, a to v etn  identifikace 

zdroj , na jejichž základ  dosp li interní audito i ke svým výsledk m a záv r m. ádná 

dokumentace rovn ž slouží k zajišt ní objektivity vykonávaného auditu a nemén  d ležitou 

skute ností je i ta, že dob e vedenou dokumentací se zabra uje možnému zneužití informací. 

Auditní dokumentace zahrnuje veškeré pracovní materiály, které obsahují zjišt né 

informace a data v etn  d kazních prost edk , na nichž audito i staví své záv ry a doporu ení. 

Konkrétn  se tato dokumentace sestává zejména z p ípravných a pracovních dokument , 

pracovních program , map proces , map rizik, obecných materiál  stálejší povahy užívaných 

v útvaru interního auditu, popisu auditorských metod a postup , dále obsahuje výb ry vzork , 

scany doklad , d kazní prost edky a mnoho dalších složek (Kafka, 2009). 

Díl í sou ástí auditní dokumentace je tzv. dokumentace ke zpráv . Ta navíc, vedle 

n kterých již výše zmín ných dokument  (p ípravných a pracovních dokument , program , 

obecných materiál , popisu auditorských metod, konkrétních fakt a informací, d kazních 

prost edk  a jiných materiál ), obsahuje informace o rozsahu prací v auditované oblasti  

a taktéž p edb žnou verzi zprávy provád ného auditu. Jak tvrdí Kafka (2009), smyslem 

dokumentace ke zpráv  je doložit jednak vlastní pr b h procesu auditu, tj. zanést do ní údaje 

získané dokazováním, a dále taktéž výsledky auditu, tj. zd vodnit záv ry auditorské zprávy. 

Výše nastín ná dokumentace ke zpráv  tvo í jádro tzv. auditorského spisu, do n jž se 

v asovém sledu zakládá celá auditní dokumentace. Auditorský spis dále obsahuje celou adu 

formálních dokument , z nichž nap . je vhodné zmínit alespo  plánovací dokumenty, 

oznamovací dopis o zahájení auditu, kone nou zprávu z vykonaného auditu a p ípadné vyjád ení 

auditovaného k záv re né zpráv , souhrnné informace z provedení auditu, informace  

o následných opat eních, a další dokumenty (Kafka, 2009). 

 Neodmyslitelnou sou ástí výkonu útvaru interního auditu v podniku je p edávání jeho 

výsledk . Standardy pro výkon pouze stroze formulují tuto povinnost interních auditor  tak, že: 

„interní audito i musí p edávat informace týkající se výsledk  zakázky.“39 Ovšem innosti 

spojené s p edáváním výsledk  neznamenají pouhou rutinní povinnost a sou ást práce interních 

                                                 
39 IIA, Mezinárodní rámec profesní praxe interního auditu, s. 53. 
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auditor , nýbrž je t eba rozum t t mto innostem v jejich širším kontextu a upozornit tak na 

jejich hlubší význam.  

 Nejprve je vhodné konstatovat, že p edáváním výsledk  z provedených auditních zakázek 

dochází k prezentaci innosti interních auditor  v podniku. Interní audito i prezentují výsledky 

své práce, tj. svá významná zjišt ní, doporu ení a opat ení k náprav  nedostatk ; v p edávaných 

výsledcích ale také promítají své cíle a úsilí k tomu, ehož cht jí v rámci své innosti v podniku 

dosáhnout. V procesu p edávání auditních výsledk  jde proto také o p íležitost interních auditor   

získat pozornost managementu k innosti jejich útvaru. Naskýtá se jim možnost ukázat mu, jak 

mohou p isp t svou p idanou hodnotou.  P edáváním výsledk  tedy interní audito i poukazují na 

výsledky své práce, dále upozor ují na výstupy, kterých je možné dosáhnout inností jejich 

útvaru, a kone n  také podávají informace managementu o zjišt ných skute nostech, které by 

m l znát a co by m l ve spojitosti s nimi ud lat. To vše iní interní audito i p edáváním výsledk  

zpracovaných ve form  zpráv o auditu. Auditorské zprávy, nebo jiným výrazem e eno zprávy  

o zjišt ních z vykonaného interního auditu, mají funkci jejich základního komunika ního 

nástroje (Dvo á ek, Kafka, 2005). 

 V dalším textu budou auditorské zprávy p esn ji charakterizovány z pohledu formálních  

i kvalitativních požadavk  na jejich zpracování. Následn  poté bude v nována pozornost 

vybraným aspekt m komunikace a distribuce auditorských zpráv. 

 

Jak již bylo uvedeno výše, interní audito i p edávají výsledky své práce ve form  

auditorských zpráv. P itom je nutné zd raznit, že práv  auditorské zprávy jsou jejich jediným 

produktem, který „prodávají“, jak uvádí Dvo á ek (2003). Práv  z této skute nosti vychází etné 

formální a kvalitativní požadavky, které musí interní audito i ctít p i jejich zpracovávání,  

cht jí-li si jimi získat pozornost a mají-li být skute n  teny. K jejich objasn ní bude také 

v dalším textu v nována pat i ná pozornost.  

D íve než bude výklad takto zam en, je vhodné alespo  krátce rozvést trojí ú el 

auditorských zpráv, který lze shrnout do t í následujících slov:  

 „komunikovat, 

 vysv tlovat, 

 p esv d it.“40 

Funkce komunika ní je z ejmá - prost ednictvím auditorských zpráv komunikují interní 

audito i výsledky své práce v i p íslušným stranám. Další z uvedených ú el  spo ívá v nutnosti 
                                                 
40 Dvo á ek, Kafka, Interní audit v praxi, s. 181. 
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vysv tlovat p edávané výsledky. Tím je mín no, že auditorské zprávy musí vysv tlovat 

stanoviska a posudky auditor  a jejich auditní zjišt ní, a to na základ  zjišt ných informací 

získaných z pr zkum , šet ení a analýz uskute n ných p i provád ní interního auditu. 

Auditorské zprávy by tudíž nem ly obsahovat nelogické a nepodložené záv ry a taktéž zjišt ní 

bez uvedení doporu ení, která by zcela postrádala smysl. Nakonec musí být auditorské zprávy 

sto p esv d it o hodnot  a v rohodnosti p edkládaných zjišt ní, tzn. vždy podkládat 

prezentované záv ry p esv d ivými d kazními prost edky (Dvo á ek, Kafka, 2005). 

Z hlediska formálního musí záv re né auditorské zprávy spl ovat požadavek normali-

zované struktury zpráv a dále by m ly tyto zprávy obsahovat doporu ované formální náležitosti. 

Normalizovaná struktura zpráv se striktn  vyžaduje pro snadn jší orientaci a porozum ní 

adresáta p i tení auditorských zpráv. Obvyklé je p ehledné len ní textu do pojmenovaných 

odstavc  nebo oddíl , z nichž jsou okamžit  patrné p edm tné ásti zpráv. Každá záv re ná 

zpráva by p itom m la obsahovat: 

 „prohlášení o ú elu, 

 prohlášení o rozsahu, 

 výsledky auditu, 

 záv ry (názory).“41 

Úvodní ást auditorské zprávy by m la být popsána v rámci prohlášení o ú elu a p ípadn  

i v prohlášení o rozsahu auditu. V prohlášení o ú elu auditu jsou nejprve popsány cíle auditu, 

dále d vody, pro  byl audit proveden a jaká byla o ekávání z jeho realizace. 

Z následného prohlášení o rozsahu získává adresát p esn jší informace o provedených 

pracích na auditní zakázce, tj. informace o uskute n ných auditorských aktivitách co do jejich 

rozsahu i charakteru, informace o délce prov ovaného období, aj.  

Jádrem auditorské zprávy je poté pochopiteln  ást v novaná výsledk m z provedeného 

auditu, v níž audito i prezentují svá zjišt ní a v jejich analogii konkrétní doporu ení a rozvrh 

opat ení vedoucích k odstran ní zjišt ných nedostatk . Net eba dále op tovn  zd raz ovat, že 

veškeré výsledky musí být podložené faktickými daty a informacemi.  

Poslední ást auditorských zpráv pat í záv r m i názor m auditor  na popsaná zjišt ní  

v p edm tné oblasti. V této ásti interní audito i informují o vyhodnocení dopad  ze zjišt ní  

a doporu ení. Popsané záv ry se mohou vztahovat k celému rozsahu auditu nebo mohou být 

specifikovány do díl ích záv r  a pouze k n kterým problém m (Kafka, 2009). 

                                                 
41 Kafka, Pr vodce pro interní audit a risk management, s. 61-62. 
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Vedle formálních požadavk  a obsahových náležitostí musí záv re né auditorské zprávy 

spl ovat za ú elem dosažení plné ú innosti také adu kvalitativních požadavk , tedy musí 

vyhovovat i z hlediska kvalitativního. Na kvalitativní stránku se p itom p i zpracovávání 

auditorských zpráv klade zvláštní d raz, nebo  nemén  d ležité je také um t p itáhnout 

pozornost adresáta, p im t ho k jejich tení a um t mu správn  podat výsledky v nich obsažené. 

Jak již bylo zmín no, kvalitativních požadavk  existuje celá ada. V mezích rozsahu této 

práce není možné uvést jejich úplný vý et a dále se jimi zabývat, nakonec to není ani smyslem 

v ci. V následujícím textu budou proto vysv tleny pouze n které vybrané požadavky (bez po adí 

d ležitosti), a to tyto následující: 

 stru nost a v cnost, 

 p esnost a jasnost, 

 správná stylizace. 

Požadavek stru nosti a v cnosti je jedním z nejzákladn jších požadavk , který akcentuje 

význam co nejstru n ji psaných zpráv. Dle tohoto požadavku by m ly zprávy zahrnovat pouze 

takové informace, které pomáhají sd lení podstatných myšlenek a formulování auditorské zprávy 

a veškeré další informace by m ly být obsaženy v p íslušných podkladech ke zpráv . 

Zprávy musí být psány také s p esností a jasn . P esností se rozumí, že jejich obsah je 

výstižný, pravdivý a objektivní, tj. zprávy jsou d sledn  podloženy dokumentací a každé tvrzení 

má své opodstatn ní. Požadavek jasnosti zd raz uje pot ebu formulovat auditní zjišt ní, 

doporu ení a záv ry p ímo. 

Nakonec požadavek správné stylizace se týká používaného jazyka auditor  p i psaní 

auditorských zpráv. Tímto požadavkem je apelováno na jednoduchost a srozumitelnost sd lo-

vaného obsahu ve zprávách (Dvo á ek, 2003). 

 

Jak již bylo d íve uvedeno, auditorské zprávy p edstavují základní nástroj komunikace. 

Jejich primární funkcí je komunikovat, a jestliže ji neplní, práce na jejich zpracování postrádá 

smysl. Na tomto míst  je t eba zd raznit, že pouhým p edáním (distribucí) zpráv není innost 

interních auditor  u konce. Interní audito i pot ebují nadále komunikovat o p edaných 

výsledcích ve svých zprávách, nebo  k výsledk m své innosti cht jí upoutat pozornost adresáta, 

cht jí dále prosazovat navrhovaná zlepšení v ízení a výkonu operací a kone n  vlastn  získat 

zp tnou vazbu na komunikované výsledky interního auditu. 

 Základem úsp šné komunikace je vždy poznání klienta, pro n jž vlastn  útvar interního 

auditu v podniku funguje. Interní audito i musí poznat jeho pot eby a o ekávání a taktéž musí 
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respektovat, co m že jejich klient vnímat. Je z ejmé, že vrcholový management v pozici klienta 

interního auditu bude schopen nejlépe vnímat všeobecné koncepce a ty záležitosti, které se 

vztahují k podniku jako celku. Ten bude proto o ekávat informace k významným záležitostem. 

Naproti tomu provozní management m že pojmout podrobnosti o svých auditovaných operacích 

a porozum t díl ím záležitostem. Aby tedy mohla komunikace mezi jejími aktéry (auditory  

a klientem) ú inn  probíhat, musí audito i zpracovávat své zprávy s maximální orientací na 

svého klienta (Dvo á ek, Kafka, 2005). 

Obecné požadavky na komunikaci a distribuci ukládají související standardy42 pro výkon 

interního auditu. 

Problematika zpracování, podávání a distribuce zpráv je velmi obsáhlá a zajímavá, 

nicmén  zajímav jší je pravd podobn  z hlediska jejích praktických aspekt , nebo  se jedná  

o problematiku praktického výkonu interního auditu. Výklad této problematiky tedy není 

uzav en pouze v teoretické rovin , avšak k praktickým aspekt m zpracování, podávání  

a distribuce auditorských zpráv bude zam ena pozornost v rámci tvrté kapitoly diplomové 

práce. 

 Nedílnou sou ástí interní auditorské práce jsou také innosti spojené se sledováním  

a následnou kontrolou pln ní doporu ení auditu, nebo jinak e eno, následné monitorování  

a ov ování pln ní doporu ení. Tyto innosti rovn ž pat í k výkonu interního auditu v podniku, 

avšak se uskute ují v dob  po ukon ení vlastního procesu provád ní daného auditu. Z asového 

hlediska je proto možné rozum t t mto aktivitám útvaru interního auditu jako samostatnému dílu 

inností z celistvého výkonu interního auditu v podniku. 

Povinnost sledování pln ní p ijatých doporu ení, ili pln ní nápravných opat ení, vyplývá 

ze Standard , jimiž je v obecné rovin  vyžadováno zavedení a udržování takového systému, 

který umožní sledovat, jak se dále s výsledky auditu, tj. jednotlivými zjišt ními a doporu eními, 

p edanými vedení podniku nakládá. Za zavedení takového systému, resp. zavedení procesu 

následné kontroly, kterým bude nejen sledováno, ale i zaru eno, že nápravná opat ení byla 

ú inn  realizována, nebo v p ípad  jejich neprovedení zaru eno p evzetí odpov dnosti za 

popsaná rizika vedením podniku, je odpov dný vedoucí útvaru interního auditu ( IIA, 2009). 

Podle Dvo á ka a Kafky (2005) existují dva systémy, které lze v podniku nastavit za 

ú elem ov ování realizace nápravných opat ení. Jedná se o tyto následující: 

                                                 
42 Nap . Standard . 2410 – Kritéria komunikace, Standard . 2420 – Kvalita komunikace, Standard . 2440 - Distribuce výsledk  
a další. 
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 systém ov ování realizace re-auditem, 

 systém ov ování realizace tzv. follow up auditem (následným auditem). 

První z výše uvedených systém , systém ov ování realizace formou re-auditu, spo ívá  

v  ov ení provedení p ijatých nápravných opat ení na základ  oznámení o provedení re-auditu,  

a to vždy v návaznosti na p edem stanovené termíny pro jejich realizaci. Re-audit m že být 

vykonán na míst  u auditovaného nebo na podklad  zaslaných materiál . Výsledek re-auditu 

m že být dvojí – bu  auditorský tým zjistí, že nápravná opat ení byla náležit  provedena  

a auditorská zjišt ní odstran na, v tom p ípad  se audit uzavírá (vypracovává se zpráva  

o uzav ení auditu, která se doru uje auditovanému a vedení podniku), anebo zjistí, že daná 

opat ení nebyla realizována ádn , pop . v bec, potom auditorský tým vypracovává zprávu 

z tohoto auditu, která se stane p edm tem projednání mezi vedoucím útvaru interního auditu  

a vedením podniku. 

Aplikací systému ov ování realizace tzv. follow up auditem se up ednost uje ešení 

ov ení si realizace p ijatých nápravných opat ení až v rámci následného auditu. V tomto 

systému následné kontroly se tedy neuskute uje zvláštní audit za ú elem ov ení provedení 

nápravných opat ení, nýbrž toto ov ení se stává sou ástí samostatného následného auditu 

(Dvo á ek, Kafka, 2005). 

 Rovn ž problematika monitoringu pln ní doporu ení a nápravných opat ení je zajímavá 

spíše v její praktické rovin , proto také k innostem tohoto procesu sledování pln ní doporu ení 

a nápravných opat ení bude v nována zvláštní pozornost v záv ru aplika n  - ov ovací ásti 

diplomové práce. Ohniskem pozornosti p itom bude (v kontextu monitoringu) poznání systému 

správy nápravných opat ení, který je uplat ován jednotkou interního auditu operující v dosahu 

skupiny spole ností E.ON Czech Group, jakož i problém  v jeho ú innosti, a p edložení 

vlastních návrh  k áste nému odstran ní identifikovaných nedostatk  v nastavení tohoto 

systému. 
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 Koncern E.ON se adí mezi nejv tší soukromé energetické spole nosti na sv t . Vznikl 

fúzí dvou významných n meckých spole ností VEBA a VIAG v roce 2000, avšak jeho historie 

se za íná psát již v roce 1923, kdy n mecká vláda založila spole nost VIAG pro ízení svých 

pr myslových zájm . V roce 1929 byla založena spole nost VEBA vládou svobodného státu 

Prusko jako finan ní holdingová spole nost. Tehdy se innosti obou podnik  dotýkaly všech 

oblastí od energie po specializované chemikálie, telekomunikaci, nemovitosti a další oblasti. 

Pozd ji v roce 1965 uvedla Spolková republika N mecko v tšinu akcií spole nosti VEBA na 

akciový trh, na ež byly uskute n ny další kroky k její úplné privatizaci v pr b hu 80. let 20. 

století. V roce 1988 pak vstoupily všechny akcie obou spole ností na n meckou burzu cenných 

papír . Po slou ení spole ností VEBA a VIAG v E.ON v roce 2000 se prvotní zájem zam il na 

energii, a v té dob  ješt  na specializované chemikálie.43 

 Od svého vzniku se E.ON postupn  prom nil ze strukturáln  r znorodého koncernu  

v integrovanou spole nost dodávající elekt inu a plyn odb ratel m ve dvanácti evropských 

zemích. Mimo Evropu má E.ON také svá pracovišt  v Rusku a Spojených státech amerických, 

na nichž v sou tu více než 85 000 zam stnanc  realizovalo v roce 2010 prodej ve výši tém   

93 miliard EUR. V sou asnosti je koncern rozd len do dvou skupin - globálních jednotek (podle 

funkce) a regionálních jednotek (podle zem ). Celkem p t globálních jednotek se podílí na ízení 

výrobního portfolia, obchodování s energiemi, vykonává dohled nad projekty investi ní 

výstavby a inova ních technologií a ídí podnikatelské aktivity v oblasti zemního plynu 

v celosv tovém m ítku. Poté regionální jednotky, jichž je v sou tu dvanáct, jsou zem , které 

mají lokální obchodní innost a místní zemskou firmu. Tyto jednotky ídí maloobchodní 

transakce, regionální energetické sít  a kone n  i výrobn  – distribu ní aktivity v rámci Evropy. 

Koncern je rovn ž zainteresován do výroby elektrické energie v Rusku, kde se také angažuje 

v oblasti velkoobchodního marketingu na tamním energetickém trhu.44 

 Koncern se profiluje jako inovativní, spole ensky odpov dná spole nost, pro niž je zcela 

zásadní otázka trvale udržitelného rozvoje energetického trhu. V nové koncernové strategii pod 

heslem „cleaner & better energy“ si klade za cíl vyráb t „ istší a lepší energii“ ve všech 

                                                 
43 <http://www.eon.com/en/corporate/2059.jsp>. 
44 <http://www.eon.cz/file/cs/corporate/EON-profil_brozura.pdf>. 



37 
 

zemích, kde p sobí. Pojmem istší rozumí, že výroba, p eprava a prodej energie bude istší  

a efektivn jší vzhledem k podmínkám energetické situace v dané zemi. Poté ve výrazu lepší 

odráží své úsilí o optimalizaci vlastních proces  a vytvo ení lepších podmínek pro své 

zákazníky. Jedním z hlavních pilí  této nové strategie je p itom energetická efektivita a úspory 

energií. Do budoucna se chce proto spole nost intenzivn ji v novat možnostem získávání 

energie z obnovitelných zdroj . Podobn  se chce zam ovat i na rozši ování nabídky energeticky 

úsporných ešení v kombinaci s dalšími službami, nap . z oblasti elektromobility, v níž spat uje 

obrovský podnikatelský potenciál. Zám rem spole nosti je proniknout za hranice Evropy, tedy 

cílený r st mimo Evropu. Jeho vize a strategie spo ívá v transformaci z evropského dodavatele 

energií na globálního, avšak specializovaného poskytovatele energetických ešení.45 

 Sou asná skupina E.ON je tradi ním partnerem eské energetiky tém  100 let, nebo  již 

k roku 1915 se váže za átek spolupráce mezi eskými zem mi a spole ností Bayernwerk (ta byla 

p edch dcem nyn jší spole nosti E.ON Energie AG) v oblasti dovozu hn dého uhlí ze severních 

ech pro provoz uhelných elektráren této spole nosti. Nicmén  historie spole ností 

podnikajících na našem území pod zna kou E.ON se za ala psát až v roce 2001, kdy došlo 

k založení spole nosti E.ON Czech Holding AG. Vznik eské skupiny E.ON Czech Group je 

poté spojován s rokem 2005, kdy došlo k rozd lení spole nosti E.ON Czech Holding AG se 

vznikem t í nových spole ností skupiny E.ON Czech Group. 

D ležitým milníkem v historii tuzemské skupiny E.ON Czech Group se tedy stal až rok 

2001, kdy byla založena již výše zmín ná spole nost E.ON Czech Holding AG jako dce iná 

spole nost n mecké mate ské spole nosti E.ON Energie AG München. V následujících letech se 

uskute nily d ležité transakce s energetickými spole nostmi EZ a Energie AG Oberösterreich  

a taktéž došlo i k p evzetí majoritních podíl  spole ností Jiho eská energetika, a.s.  

a Jihomoravská energetika, a.s.46 V roce 2004 došlo k dokon ení projektu „czech.on“ a za len ní 

spole ností J E a JME do skupiny spole ností E.ON. 

Rok 2005 byl pr lomovým;  spole nost E.ON Czech Holding AG byla rozd lena se 

vznikem t í nových spole ností: E.ON eská republika, s.r.o., E.ON Distribuce, a.s. a E.ON 

Energie, a.s. Došlo k realizaci a napln ní zákonem požadovaného odd lení výroby, prodeje  

a distribuce elekt iny, tedy faktickému vstupu spole ností E.ON na eský trh s elektrickou 

energií. O rok pozd ji v roce 2006 vstoupila skupina E.ON Czech Group také na tuzemský 

                                                 
45 <http://www.eon.cz/file/cs/corporate/EON-profil_brozura.pdf>. 
46 <http://www.eon.cz/file/cs/investors/annual_reports/EON_CR-Vyrocni_zprava_2009-CS.pdf>. 



38 
 

plynárenský trh. V letech 2008 a 2010 došlo k rozší ení skupiny o dv  nové spole nosti, v roce 

2008 vznikla spole nost E.ON Trend, s.r.o. a v roce 2010 spole nost E.ON Servisní, s.r.o.47 

V sou asnosti vystupuje skupina E.ON Czech Group v pozici nejv tšího zahrani ního 

investora na eském trhu s elektrickou energií.48 V jeho kontextu obsluhuje zhruba 1,5 milion  

zákazník , z toho asi 150 000 zákazník  odebírá od této skupiny plyn. V roce 2009 zam stnávala 

tuzemská skupina E.ON Czech Group 2 708 zam stnanc , kte í se podíleli na tvorb  obratu ve 

výši zhruba 1 754,7 milion  EUR, hodnota EBIT se v témže roce vyšplhala k íslu 203,3 milion  

EUR.49 Zásadním cílem skupiny je další r st, p esn ji e eno získání dlouhodobého a vedoucího 

postavení na eském energetickém trhu. Tento cíl sleduje p edevším spole nost E.ON eská 

republika, s.r.o., která je pro svoji detailní znalost eského podnikatelského prost edí nejbližším 

partnerem pro ešení strategických záležitostí koncernu v eské republice. Tato vedoucí 

spole nost, jakož i další hlavní spole nosti tuzemské skupiny E.ON Czech Group, jsou blíže 

p edstaveny v textu následující podkapitoly. 

 Tuzemská skupina E.ON Czech Group má pom rn  složitou vlastnickou strukturu, vedle 

již d íve zmín ných spole ností E.ON eská republika, s.r.o., E.ON Distribuce, a.s., E.ON 

Energie, a.s., E.ON Trend, s.r.o. a E.ON Servisní, s.r.o., pat í do skupiny spole nosti E.ON 

Czech Holding Verwaltungs GmbH, která je 100 % vlastníkem výše uvedených spole ností 

s výjimkou spole nosti E.ON Servisní a.s. (jejím majoritním vlastníkem je spole nost E.ON 

eská republika, s.r.o.), a spole nost E.ON Czech Holding AG, která je majoritním vlastníkem 

E.ON Holding Verwaltungs GmbH. Ke skupin  také náleží n kolik menších spole ností, v nichž 

drží n které spole nosti skupiny své majoritní podíly, avšak jádrem tuzemské skupiny je prvn  

zmín ná p tice spole ností, k jejichž p edstavení je zam ena pozornost v následujícím textu. 

Spole nost E.ON eská republika, s.r.o., je vedoucí spole ností pro ty i právnické 

subjekty ve skupin , a to E.ON Distribuce, a.s., E.ON Energie, a.s., E.ON Trend, s.r.o. a E.ON 

Servisní, s.r.o. V rámci Skupiny operativn  realizuje a aplikuje strategii E.ON Group na eském 

energetickém trhu. Mimo výkon strategických rozhodnutí zodpovídá také za poskytování 

servisních služeb. Z pozice vedoucí spole nosti koordinuje a ídí innosti tuzemské skupiny. 

Náleží jí veškerá komunikace za tuto skupinu navenek, zajiš uje management financí, ú etnictví, 

daní, personalistiky, právních služeb a vedle mnohých dalších inností kone n  i službu 

                                                 
47 <http://www.eon.cz/cs/about-corporate/history.shtml>. 
48 <http://www.eon.cz/cs/about-corporate/investors/index.shtml>. 
49 Viz vnit ní dokument „Introduction of the E.ON Czech Group.” 
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interního auditu. Exaktn ji bude zam ení této spole nosti v rámci tuzemské skupiny, jakož  

i oblasti jejích podnikových inností, za které je tato spole nost zodpov dná patrné ze 

základního schématu jejího organiza ního uspo ádání v textu podpodkapitoly 3.5.1. 

Dále zmín ná spole nost E.ON Distribuce, a.s. je v rámci tuzemské skupiny zodpov dná 

za oblast provozování distribu ní soustavy. Jejím posláním je vlastnictví a ádná evidence 

energetického majetku a dále také smluvní zajišt ní všech inností týkajících se správy tohoto 

majetku. Pro skupinu zajiš uje také výkon n kterých ekonomických inností, zvlášt  pak pln ní 

povinností regulovaného subjektu v i p íslušným státním institucím. Rovn ž také spolupracuje 

s Ministerstvem pr myslu a obchodu R a dalšími institucemi. 

Spole nost E.ON Energie, a.s. p sobí v oblasti obchodování s elektrickou energií  

a plynem v mantinelech eského trhu. V této oblasti usm r uje a ídí innost tuzemské skupiny  

a usiluje o získání dlouhodobého a vedoucího postavení na tuzemském energetickém trhu.50 

Dále zmín ná spole nost E.ON Trend, s.r.o. je v rámci skupiny zodpov dná za oblast 

výroby elektrické energie, tzn., ídí výrobu energie ve vlastních jednotkách, provádí innosti 

spojené s provozem zdroj  elektrické a tepelné energie, zajiš uje rozvoj výrobních inností 

v oblasti obnovitelných zdroj , klasické energetiky, teplárenství, energetických služeb a mnohé 

další aktivity v této oblasti. 

Poslední z výše jmenovaných spole ností a taktéž nejmladší z nich, spole nost E.ON 

Servisní, s.r.o. má ve své p sobnosti speciální servis, elektrom rovou a plynom rovou službu, 

provád ní údržby, opravy a provoz sítí vysokého a nízkého nap tí, taktéž i opravy a provoz na 

sítích plynu a další innosti v této oblasti.51 

V rámci celé skupiny E.ON Group, resp. nap í  zem mi, kde je spole nost zastoupena 

významnými operacemi (tj. ve v tšin  zemí, které jsou regionálními jednotkami, v USA  

a Rusku), je zavedena innost interního auditu. Její filozofie se primárn  vztahuje k poskytování 

podpory pro podniková vedení v záležitostech týkajících se monitoringu a ízení rizik  

a zajišt ní poradní innosti za ú elem podpory ú inného uspo ádání proces  a správy tok  práce 

neboli workflow.  

K této innosti je ve skupin  E.ON Group uplat ován centralizovaný p ístup, který 

zaru uje jednotné metody, systémy a procesy v oblasti interního auditu nap í  celou jeho 

skupinou. Hlavními cíli tohoto p ístupu je p itom zajišt ní transparentnosti d ležitých auditních 

                                                 
50 <http://www.eon.cz/file/cs/corporate/EON-profil_brozura.pdf>. 
51 <http://www.eon.cz/cs/about-corporate/profile/index.shtml>. 



40 
 

zjišt ní vedení spole nosti E.ON AG, ídící jednotky pro skupinu E.ON Group, a to p edevším 

t ch v oblasti ú innosti interní kontroly a systém  ízení rizik, a zajišt ní interních analýz 

m ítek srovnatelných proces  v r zných tržních jednotkách zahrnutých ve skupin  E.ON 

Group.52 

innost interního auditu v kontextu celé skupiny E.ON Group je ízena centráln  vedoucí 

divizí interního auditu „Corporate Audit“, (dále jen „CA“), která je organiza n  sou ástí ídící 

spole nosti E.ON AG, ob  se sídlem v n meckém Düsseldorfu. 

Z hlediska zam ení svého výkonu i pat i ných kompetencí je CA rozd len do šesti 

díl ích divizí, v nichž jsou vykonávány specifické typy audit . Ten navíc, krom  standardní 

interní auditorské innosti (viz dále) vykonávané za p íslušné subjekty podnikající v SRN, plní 

další úkoly v oblasti interního auditu, nap . provádí tzv. compliance audits neboli audity shody. 

Tyto audity p edstavují jeden ze specifických typ  audit ; na jedné stran  zahrnují preventivní  

a vyšet ovací audity zam ené na podvod, na druhé stran  také audity významných investi ních 

projekt . 

 V ostatních zemích mimo N mecko, v nichž koncentruje spole nost své významné 

podnikatelské aktivity, je innost interního auditu zajiš ována tzv. decentralizovanými 

jednotkami interního auditu (dále jen „decentralizované jednotky“ nebo „DUIA“). Z organi-

za ního hlediska je každá z nich propojena se svou p íslušnou národní spole ností. Jak již ale 

bylo nazna eno výše, celá innost interního auditu je ízena centráln  CA, proto musí také tyto 

jednotky dodržovat ur ité standardy týkající se fungování innosti interního auditu v rámci celé 

skupiny E.ON Group. 

Decentralizované jednotky vykonávají za své dané území standardní interní auditorskou 

innost, jinými slovy e eno, t mito jednotkami je zajiš ován výkon standardních audit . 

Provád ní tohoto typu audit  je p itom klí ovou sou ástí práce lokálních interních auditor  

p sobících v daných jednotkách. Tento typ audit  je zam en na interní kontrolní systémy, 

audity proces  v etn  posouzení jejich efektivnosti a taktéž na konzultace v etn  zvláštních 

témat zadávaných spole nostmi skupiny E.ON Group.53 Standardní audity jsou áste n  

provád ny i jako audity nap í  skupinou. K tomu dochází v p ípadech, kdy je identifikována 

pot eba zam it se na daná témata v rámci spole ností s d razem na srovnání reprezentativního 

pr ezu a odvozování potenciálních možností pro zlepšení z pohledu skupiny jako celku.  

Pro innost interního auditu v kontextu celé skupiny E.ON Group mají zvláštní význam 

také spojené nebo taktéž p eklenovací audity. Na výkonu tohoto typu audit  participují interní 

                                                 
52 Viz vnit ní dokument „Audit Charter The E.ON Group´s Central Internal Audit Function.“ 
53 Viz vnit ní dokument „Organizace Interního auditu ve skupin  E.ON Czech.“ 
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audito i z CA a sou asn  audito i z jedné i více DUIA, pop . audito i ze dvou nebo více 

decentralizovaných jednotek spolupracují ve specializovaných týmech navzájem. Hlavní smysl 

spojených audit  p itom spo ívá v poskytnutí jazykové podpory, jakož i podpo e vým ny 

zvláštních zkušeností, nových auditorských metod a proces  apod. Jiným d vodem pro výkon 

tohoto typu audit  m že být také p edání know – how nap . v oblasti IT, prodeje a dalších. 

Spojené audity jsou z hlediska organizace výkonu usm r ovány jednou z díl ích divizí CA.54 

Služba interního auditu je v tuzemské skupin  E.ON Czech Group zajiš ována inností 

decentralizované jednotky „Internal Audit CZ.“ Tato jednotka vykonává své aktivity na poli 

interního auditu pro innost spole nosti E.ON v eské republice a na Slovensku. Z hlediska 

organiza ního uspo ádání je odd lením spole nosti E.ON eská republika, s.r.o. 

Do zna né míry je innost tohoto tuzemského útvaru interního auditu usm r ována 

centrálními standardy, z nichž nap . Chartou auditu zachycující význam a úlohu interního auditu 

ve skupin  E.ON Group, Standardy upravující skupinovou politiku centrální interní auditorské 

práce v kontextu skupiny E.ON Group, Kodexem výkonu interního auditu, a dále také vlastním 

Manuálem interního auditu, Etickým kodexem vydaným IIA, a dalšími dokumenty. 

V následujícím textu bude již p esn ji zam ena pozornost k charakteristice interního 

auditu v tuzemské skupin  E.ON Czech Group. Na schématu organiza ního uspo ádání 

spole nosti E.ON eská republika, s.r.o. bude ukázáno postavení útvaru interního auditu v rámci 

této spole nosti, podrobn ji bude zam ena pozornost k bližší charakteristice tohoto útvaru  

a jeho lidským zdroj m. Nakonec se výklad zam í k základním aspekt m p ístupu k auditu  

a jeho výkonu. 

 Jak již bylo zmín no v úvodu do této podkapitoly, tuzemský útvar interního auditu je 

administrativn  za azen do organiza ní struktury vedoucí spole nosti E.ON eská republika, 

s.r.o. V dalším je zobrazeno schéma základní organiza ní struktury této spole nosti (Obr. 3.1), 

z n hož je patrné, že útvar Internal Audit CZ má zcela specifické postavení v organiza ní 

struktu e jmenované spole nosti ve vztahu k jiným jejím útvar m / odd lením. 

                                                 
54 Viz vnit ní dokument „Internal Audit Manual Czech Republic.“ 
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Obr. 3.1 Schéma organiza ní struktury spole nosti E.ON eská republika, s.r.o.
55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Z výše zobrazeného obrázku (Obr. 3.1) jde dob e vid t, že útvar interního auditu Internal 

Audit CZ je organiza n  odd len od ídících a výkonných struktur spole nosti a sou asn  t sn  

pod ízen jejímu statutárnímu orgánu.  

Z teoretického základu této práce je vhodné v tomto kontextu p ipomenout d ležitý 

poznatek, tedy že nezávislost, jakožto nejd ležit jší atribut innosti interního auditu, musí 

vycházet p ímo z organiza ního uspo ádání. Na ukázce této organiza ní struktury podniku je 

z ejmé, že útvar interního auditu má v tomto formálním za len ní do organiza ní struktury 

organiza ní nezávislost, resp. schopnost vykonávat odpov dnosti interního auditu nezaujatým 

zp sobem, jak je striktn  vyžadováno Základními standardy obsaženými v IPPF. 

  

                                                 
55 Upraveno podle vnit ního dokumentu „Organigram ECZR 1_3_2012[2].“ 
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 Z textu p edcházející kapitoly, jakož i ze schématu organiza ní struktury spole nosti 

E.ON eská republika, s.r.o., jíž je útvar interního auditu Internal Audit CZ sou ástí, vyplynulo, 

že orgánem bezprost edn  nad ízeným tomuto útvaru je statutární orgán této vedoucí spole nosti 

pro tuzemskou skupinu. Na tomto míst  je však nutné zd raznit, že statutární orgán této vedoucí 

spole nosti je útvaru bezprost edn  nad ízeným pouze z hlediska jeho formálního za azení do 

organiza ní struktury spole nosti. Z hlediska funk ního však ídí tuzemský útvar interního 

auditu (stejn  jako ostatní DUIA) vedoucí divize interního auditu Corporate Audit (CA) 

z koncernového sídla v n meckém Düsseldorfu. Lze proto konstatovat, že z pohledu funk ního 

je tuzemskému útvaru bezprost edn  nad ízeným útvarem CA, nebo  disciplinárn  a metodicky 

podléhá jeho ízení. Pro úplnost je na míst  zmínit, že CA je dále odpov dný Výboru pro audit, 

který byl ustaven Statutem jako poradní orgán nejvyšší ídící spole nosti E.ON AG.56 

 Po výše nazna ené odpov dnosti tuzemského útvaru Internal Audit CZ je nyní možné 

zam it pozornost k objasn ní skute nosti, komu vlastn  jeho interní auditorská innost slouží, 

resp. kdo pat í k jeho zákazník m. Pro velikost koncernu E.ON Group, jakož i velikost skupiny 

E.ON Czech Group a komplexnost vztah  k ídícím a výkonným strukturám nastavených uvnit  

nich je z ejmé, že místní útvar interního auditu bude mít více zákazník . Hlavními zákazníky 

jeho služeb jsou však tito následující: 

 „p edstavenstvo E.ON AG, 

 p edstavenstvo a dozor í rada E.ON Czech Holding AG, 

 jednatelé E.ON eská republika, s.r.o., 

 p edstavenstvo E.ON Distribuce, a.s., 

 p edstavenstvo E.ON Energie, a.s., 

 jednatelé E.ON Trend, s.r.o.“57 

Vý et výše uvedených zákazník  služeb interního auditu není úplný, nýbrž podává p ehled  

o hlavních zákaznících jeho služeb v rovin  skupin E.ON Czech Group a E.ON Group. 

 Sou asný útvar Internal Audit CZ byl z ízen po átkem roku 2009 v d sledku vnit ních 

organiza ních zm n v kontextu celého koncernu E.ON Group na základ  vnit ního dokumentu 

Internal Audit Manual Czech Republic. innost interního auditu za lokální skupinu E.ON Czech 

                                                 
56 Osobní konzultace s vedoucím pracovníkem útvaru Internal Audit CZ dne 1. 3. 2012. 
57 Viz vnit ní dokument „Organiza ní manuál E.ON eská republika, s.r.o.“ 
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Group (pod zna kou E.ON) však byla zavedena již se vznikem této skupiny v roce 2005, kdy již 

m la tato služba koncernovému vedení a díl ím ídícím strukturám dobrou praxi v SRN. P i 

vzniku tuzemské skupiny byla tedy iniciativa ke z ízení interního auditu jednozna ná, otázkou  

v tehdejší dob  bylo spíše ú inné formální z ízení a nastavení této innosti. V období let 2005 až 

do po átku roku 2009 nebyl tuzemský útvar interního auditu z hlediska organiza ního sou ástí 

p íslušné národní spole nosti jako je tomu dnes, avšak byl z ízen jako organiza ní složka 

tehdejší n mecké spole nosti E.ON Audit Services GmbH, která podléhala nejvyššímu vedení 

ídící spole nosti E.ON AG. Až tedy po átkem roku 2009 byl tuzemský útvar interního auditu 

(již v ozna ení Internal Audit CZ) administrativn  za azen do organiza ní struktury spole nosti 

E.ON eská republika, s.r.o. 

 Z hlediska personálního obsazení má v sou asnosti útvar Internal Audit CZ ty i 

zam stnance v etn  vedoucího pracovníka útvaru. Jeho pracovníci se v rámci proces  

specializují na r zné oblasti a v ohledu na jejich profesní zam ení (a samoz ejm  i jejich 

profesní zkušenosti) p id luje vedoucí pracovník útvaru jednotlivým pracovník m interního 

auditu úkoly. 

 V dalším textu bude jen stru n  pojednáno, v jakých oblastech se tito pracovníci 

profilují, pozornost bude zam ena k fondu jejich istého pracovního asu, potažmo tak i útvaru 

Internal Audit CZ, a zp sobu zaznamenávání pracovního asu ve vnit ním informa ním systému. 

 Jeden ze t í adových interních auditor  (pro p ehlednost v dalším textu „pracovník A“) 

má technické zam ení; tento pracovník se specializuje na výkon audit  v oblasti investic, 

údržby, veškerých technických za ízení pro elekt inu a plyn a rovn ž oblast nákupu a prodeje 

energetických i neenergetických nemovitostí. Další adový pracovník (dále „pracovník B“) se 

profiluje v zam ení na finance, tj. p i výkonu své interní auditorské práce se zam uje na audity 

finan ních proces  v etn  finan ních derivát  a dále také na audity v oblasti nákupu a prodeje 

elekt iny a plynu. T etí z adových pracovník  (dále „pracovník C“) je specialistou v oblasti 

daní a ú etnictví, zam uje se proto na výkon audit  v této oblasti a dále pak na audity v oblasti 

nákupu energetických i neenergetických služeb a materiálu. Mimo audity v uvedených oblastech 

je rovn ž zodpov dný za vedení agendy pro koncernový Výbor pro audit. Nakonec vedoucí 

pracovník útvaru Internal Audit CZ se v rámci své interní auditorské práce specializuje na výkon 

audit  v oblasti ízení a správy spole ností, zabývá se personálními procesy a celkov  ídí 

innost útvaru interního auditu. 

 Pracovní as interních auditor  je samoz ejm  omezený; u jednotlivých pracovník  je 

v horizontu jednoho roku limitován po tem tzv. lov kodn  a lov koden je také základní 

m rnou jednotkou pracovního asu t chto pracovník . Následn  celkový pracovní as všech 
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auditor  vypovídá o celkové kapacit  lidských zdroj  útvaru interního auditu. P ehled  

o istém pracovním ase jednotlivých interních auditor , jakož i o celkové kapacit  lidských 

zdroj  útvaru, podává následující tabulka Tab. 3.1 Fond istého pracovního asu útvaru Internal 

Audit CZ. 

Tab. 3.1 Fond istého pracovního asu útvaru Internal Audit CZ 58 

Pracovník útvaru 
istý pracovní as / 
lov koden / kalendá ní rok 

„A“ 190 

„B“ 190 

„C“ 190 

vedoucí pracovník 110 

celková kapacita LZ útvaru 680 

  

 Povinností všech interních auditor  je zachycovat týdn  a vždy na konci m síce záznamy  

o svém pracovním ase v interním systému REDIS (blíže o tomto informa ním systému viz 

následující podkapitola). Tyto záznamy p itom provád jí v ohledu na minimální pot ebné 

rozlišení istého pracovního asu z hlediska pln ní svých pracovních povinností. Tímto 

postupem p esn  informují interní audito i p íslušné vedoucí pracovníky CA o svém istém 

pracovním ase stráveném na auditech a projektech zahrnutých do plánu auditu s výjimkou 

audit  týkajících se interních kontrolních systém , dále o istém pracovním ase na auditech ve 

vztahu k t mto systém m, na statistickou práci pro ur ité aktivity, které nejsou p ímo spojeny  

s audity obsaženými v plánu auditu, a kone n  tímto zp sobem také informují o jejich tzv. 

neproduktivním ase. Nejmenší jednotkou pracovního asu, kterou lze tímto zp sobem p i adit 

k dané práci v systému, je jedna hodina pracovního asu.59 

 Spole nost E.ON po celém sv t  pe liv  dbá o profesionální rozvoj a kontinuální 

vzd lávání svých zam stnanc  v nejr zn jších oborech, ve kterých p sobí, obor interního auditu 

nevyjímaje. Podle její filozofie, dále již v kontextu oboru interního auditu, je náležitá kvalifikace 

pracovník  interního auditu nezbytným p edpokladem pro výkon kvalitní interní auditorské 

práce. Zcela zásadní podmínkou pro uplatn ní se v této innosti se proto stala pot eba vysoce 

kvalifikovaných pracovník  již p i jejich náboru do útvaru a následný nep etržitý profesionální 

rozvoj a další vzd lávání t chto pracovník . 
                                                 
58 Vlastní zpracování na základ  osobní konzultace s vedoucím pracovníkem útvaru Internal Audit CZ dne 1. 3. 2012. 
59 Viz vnit ní dokument „Internal Audit Manual Czech Republic.“ 
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 Klí ovou p íležitostí k profesionálnímu rozvoji znamenají pro tuzemské interní auditory 

již d íve zmín né spojené audity, na jejichž výkonu se podílí audito i z CA a jedné i více DUIA, 

pop . pouze audito i ze dvou nebo více DUIA. Zapojením se do výkonu tohoto typ  audit  totiž 

získávají vým nu zvláštních zkušeností s dalšími auditory z jiných zemí, zdokonalují si své 

jazykové schopnosti i své m kké a tvrdé dovednosti. R zným skládáním auditních tým  je 

taktéž podporována vým na existujícího know-how a zkušeností r zných pracovník  v týmech. 

 Nemén  d ležitou sou ástí plánu profesního rozvoje každého z pracovník  interního 

auditu jsou také r zná školení, tréninkové programy i profesní studium. V n kterých p ípadech 

m že být ú ast na dalším takovém vzd lávání dána jako cíl, a to zejména v p ípadech, kdy je po 

t chto pracovnících vyžadováno zakon ení n jakého tréninkového programu i získání diplomu 

certifikovaného interního auditora (dále jen „CIA“).60 V sou asné dob  se proto také dva adoví 

pracovníci tuzemského útvaru ú astní programu certifikace za získáním diplomu CIA. Dále 

vedoucí pracovník útvaru a jeden z jeho adových pracovník  jsou lenové IIA. V rámci svého 

lenství tak využívají r zných p íležitostí k dalšímu odbornému vzd lávání, které toto profesní 

sdružení garantuje, nap . se ú astní r zných školení i p ednášek dle vlastního výb ru, apod.61 

 Zam ení innosti interního auditu, jakož i využití dostupných zdroj  pro výkon interního 

auditu v kontextu celé skupiny E.ON Group, spo ívá v orientaci na rizika. Základním smyslem 

takového p ístupu k internímu auditu je, že všechny procesy uvnit  spole ností náležející ke 

skupin  jsou podrobeny systematickému hodnocení rizik. Na základ  hodnocení proces , které 

se poté vyzna ují ur itými bodovými ohodnoceními ve vztahu ke zkoumaným rizik m, jsou 

ur ena koncernová témata a dále specifická témata zadaná tuzemskou skupinou E.ON Czech 

Group. Koncernová témata, jakož i ta specifická, jsou p edm tem plánování interního auditu, 

které je tak íkajíc alfou a omegou pro jeho další výkon. 

 D íve než bude pojednáno o problematice plánování a následném procesu realizace 

interního auditu zevrubn ji, je vhodné zmínit, jak jsou p edm tná témata generována, resp. kdo 

m že iniciovat auditní témata a podílet se na jejich tvorb  v kontextu skupiny E.ON Group jakož 

i v užším smyslu skupiny E.ON Czech Group. 

 Hodnocení proces  a rizik spole ností provád jí odd lení interního auditu p sobící nap í  

skupinou E.ON Group. Hodnocení však mohou být ovlivn na i perspektivou nejvyššího vedení 

                                                 
60 Na tomto míst  je vhodné poznamenat, že získání diplomu CIA má p edevším charakter morálního ocen ní úsp šného 
uchaze e. Z právního hlediska není pro výkon funkce interního auditora tento diplom vyžadován ani v orgánech ve ejné správy. 
Dvo á ek, Interní audit a kontrola, s. 87. 
61 Osobní konzultace s vedoucím pracovníkem útvaru Internal Audit CZ dne 1. 3. 2012. 
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spole nosti, Výboru pro audit a vedení tržních a obchodních jednotek. Také tyto skupiny jsou 

zainteresovány do celkového systematického hodnocení rizik ve vztahu k proces m na úrovni 

skupin spole ností i jednotlivé spole nosti; p ispívají svými náhledy na rizika a navrhují možná 

auditní témata, s nimiž m že být dále uvažováno v následném procesu plánování. Rozhodující 

pohled na rizika má však interní audit operující v dosahu celé skupiny. 

 

Auditní plánování v horizontu jednoho roku, jehož výstupem je ro ní plán auditu pro 

celou skupinu E.ON Group, a sou asn  i jeho díl í zpracování pro p íslušné spole nosti/skupiny 

spole ností v daných zemích, je záležitostí CA a DUIA. Takové plánování je pom rn  dlouhým 

a náro ným procesem, nebo  výsledný ro ní plán auditu, který bude platný v následujícím 

kalendá ním roce, je výsledkem více než p lro ní práce interních auditor  p sobících nap í  

skupinou E.ON Group. Tento plán totiž prochází do svého kone ného schválení p edstavenstvem 

spole nosti E.ON AG, nejvyšším vedením skupiny E.ON Group, n kolika stupni koordina ního 

procesu. V procesu auditního plánování jsou proto d sledn  rozd leny zodpov dnosti za výkon 

plánovacích inností v jednotlivých etapách z hlediska kompetencí od vedoucího CA, p es jeho 

díl í p íslušnou divizi (dále jen „CAx“) ke konkrétní decentralizované jednotce v ele s jejím 

vedoucím pracovníkem, tedy v kontextu tuzemské skupiny E.ON Czech Group, k jednotce 

Internal Audit CZ.62 

V dalším textu bude stru n  nazna eno, v jakých záležitostech jsou zodpov dné uvedené 

pracovní skupiny a jejich vedoucí pracovníci a dále, jakým zp sobem tedy tyto participují na 

tvorb  skupinového ro ního plánu pro skupinu E.ON Group a taktéž na tvorb  díl ího ro ního 

plánu pro tuzemskou skupinu E.ON Czech Group. 

Proces ro ního auditního plánování za íná oznámením o zahájení plánování dot eným 

tržním a obchodním jednotkám, o kterém informuje vedoucí pracovník CA opakovan  každý rok 

v m síci kv tnu. Následn  p íslušná díl í divize CAx pracuje na vytvá ení šablon týkajících se 

auditních oblastí a hodnocení kritérií. Lokální jednotka interního auditu Internal Audit CZ je  

v první fázi své innosti zodpov dná za stanovení kritérií rizik, identifikaci auditních oblastí  

a ur ení hlavních oblastí a priorit. Tyto záležitosti podléhají projednání a schválení vedením 

tuzemské skupiny E.ON Czech Group. V další fázi provádí útvar Internal Audit CZ systematické 

hodnocení rizik na podklad  jednotného katalogu rizik, p i emž kompetence k provedení 

p ezkoušení jeho p ijatelnosti náleží p íslušné díl í divizi CAx. Ta v této fázi provádí zásadní 

zm ny v tématech, nebo  odpovídá za klasifikaci a celkové zhodnocení auditních oblastí. Útvar 
                                                 
62 Viz vnit ní dokument „Internal Audit Manual Czech Republic.“ 
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Internal Audit CZ poté formuluje p edm tná auditní témata, která musí být rovn ž projednána 

s díl í divizí CAx. P ibližn  v polovin  m síce srpna dochází k vytvo ení prvního návrhu 

ro ního plánu auditu skupiny v díl í divizi CAx, jehož p ijatelnost v ohledu na koordinaci 

interního auditu ve skupin  p ezkušuje CA (v této fázi dochází zejména k dopln ní návrhu  

o nov  vzniklé požadavky a up es ování kapacit). Následn  poté poskytuje CAx díl í plány 

decentralizovaným jednotkám. V další fázi útvar Internal Audit CZ za ú asti CAx projednává 

díl í plán s vedením tuzemské skupiny E.ON Czech Group, dále ale musí být tento p ezkoušen 

CAx. P ibližn  na konci m síce zá í dochází k vytvo ení druhého návrhu na ro ní plán auditu 

díl í divizí CAx, který již p ezkušuje a schvaluje koncernový Výbor pro audit. Ke kone nému 

schválení ro ního plánu auditu tímto nejvyšším orgánem pro audit zpravidla dochází na za átku 

listopadu. Kone n  vedoucí pracovník Internal Audit CZ prezentuje ádn  schválený ro ní plán 

auditu vedení spole nosti E.ON eská republika, s.r.o. P ibližn  se tak d je v polovin  

prosince.63 

Pr b h procesu ro ního auditního plánování (v jeho hlavních bodech) je schematicky 

znázorn n v následujícím obrázku Obr. 3.2 Proces ro ního auditního plánování. 

Obr. 3.2 Proces ro ního auditního plánování.64 

  

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                 
63 Viz vnit ní dokument „Internal Audit Manual Czech Republic.“ 
64 Vlastní zpracování. 

ne 

ano ano 

ne 

ano 

ne ne 

ano 

ne 

 Zhodnocení rizik Dopis o zahájení 
aud. plánování 

Vytvá ení šablon, 
hodnocení kritérií 

Návrh témat, 
ur ení aud. priorit 

Hodnocení rizik, 
návrh témat 

1. návrh ro ního 
plánu auditu 

Díl í rozpracování 
ro ního plánu 

2. návrh ro ního 
plánu auditu 

Prezentace ro ního 
plánu auditu na 

daných úrovních 

Schválení 
na úrovni 
tuzemské 
skupiny 

P ezkušo-
vání na 
úrovni 
„CAx“ 

P ezkušo-
vání na 
úrovni 
„CA“ 

P ezkušo-
vání na 
úrovni 
„CAx“ 

Schválení 
na úrovni 
„KVPA“ 

ano 



49 
 

 Veškerá auditní témata, která jsou zapracována do ro ního plánu auditu, jsou d sledn  

naplánována v ohledu na asový rozpo et a dostupnost personálních zdroj  na výkon audit . Jak 

již bylo zmín no d íve, auditní témata jsou alokována k proces m s vysokými bodovými 

ohodnoceními ve vztahu ke zkoumaným rizik m, proto dále vedoucí pracovník interního auditu 

pe liv  plánuje výkon audit  s vysokou prioritou. Tyto audity jsou plánovány tak, aby mohly být 

vykonány b hem kalendá ního roku, p i emž dále platí, že audity zapo até v p edchozím roce 

musí být dokon eny v prvním tvrtletí následujícího roku.  

Plánování chronologického sledu audit , stejn  jako plánování rozmíst ní interních 

auditor  na jednotlivé auditní zakázky, je výhradn  záležitostí vedoucího pracovníka Internal 

Audit CZ. Ten musí také p i plánování audit  vzít na z etel asové priority jednotek, které mají 

být auditovány. Na pracovních sch zkách za ú elem plánování daných audit  o nich získává 

p ehled, což mu poté umož uje plánovat audity s ohledem na asové zájmy obou stran 

(auditovaného a auditujícího). Zvláštní pozornost je p i plánování audit  v nována t m, které 

vyžadují rozmíst ní auditor  nap í  odd leními, týmy nebo i odd leními DUIA. Tyto audity 

musí být odsouhlaseny zodpov dnými vedoucími pracovníky v dostate ném asovém p edstihu. 

V kontextu ostatních plánovaných audit  obecn  platí, že p esné rozmíst ní auditor   

z hlediska asu a místa by m lo být naplánováno s p edstihem alespo  4 týdn . 

Nakonec vedle plánovaných audit  m že v pr b hu roku vzniknout pot eba provedení 

audit , s nimiž nebylo uvažováno v ro ním plánu. V tomto plánu je však vždy zapracována 

ur itá asová rezerva na provedení tzv. mimo ádných i vyžádaných audit . V daném roce se 

pak tyto audity stávají p edm tem operativního plánování. Vznikne-li požadavek na provedení 

mimo ádného i vyžádaného auditu, obvykle se mu dává p ednost p ed provedením toho auditu, 

jehož téma vyšlo s nejnižším bodovým ohodnocením v po áte ním hodnocení proces  a rizik. 

V souvislosti s t mito „ad hoc“ audity dále platí, že všechny zm ny s nimi spojené, tj. posunutí 

výkonu p vodn  plánovaného auditu, p esunutí jiného auditu do dalšího roku, a další konkrétní 

zm ny, musí schválit vedoucí pracovník útvaru interního auditu.65 

 

Následnou etapou výkonu interního auditu je etapa realiza ní neboli etapa provád ní 

interního auditu. V následujícím textu bude zam ena pozornost k identifikaci jednotlivých fází 

procesu realizace interního auditu, jakož i k objasn ní zásadních inností, které se pojí  

s provád ním každého auditu, jehož výkon garantuje tuzemský útvar interního auditu Internal 

Audit CZ. 
                                                 
65 Viz vnit ní dokument „Internal Audit Manual Czech Republic.“ 
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Na po átku realizace každého interního auditu je vždy p ípravná fáze, kterou za íná 

vlastní proces provád ní daného auditu. B hem této p ípravné fáze se interní audito i nejprve 

soust edí na sb r pot ebných dat a informací. Ty získávají nap . z interních p edpis , 

metodických podklad , výsledk  minulých audit  apod. Následn  se tito pracovníci zam ují na 

p ípravu programu auditu a následné vypracování úvodní prezentace, tzv. „kick-off“ prezentace, 

do níž zapracovávají všechny st žejní informace k danému auditu, tj. zejména cíl a zam ení 

p ipravovaného auditu, informace o jeho rozsahu, metodách, asovém rámci auditu a další 

d ležité informace. Na konci této p ípravné fáze je povinností interních auditor  rozeslat 

oznamovací dopisy k auditu, nejpozd ji tak musí u init do 10 dn  p ed zahájením auditu.66 

Následná fáze zahájení auditu se otevírá tzv. Kick-off meetingem, kterým je formáln  

zahajován každý audit. Jedná se o úvodní sch zku pracovník  interního auditu se zástupci 

auditovaného útvaru/jednotky, na které informují interní audito i zástupce auditovaného 

útvaru/jednotky o všech d ležitých záležitostech týkajících se chystaného auditu prost ed-

nictvím již zmín né kick-off prezentace. Hlavním cílem této sch zky je naplánovat pr b h 

auditních prací, resp. konkretizovat harmonogram prací, a taktéž i dohodnout ú ast zaintere-

sovaných pracovník . Na této sch zce také p edávají interní audito i dot eným zástupc m 

auditovaného p edem p ipravený seznam dokument  k získání dalších pot ebných informací, 

p ípadn  na nich vznáší požadavek na p ístup k informa ním systém m. Z tohoto úvodního 

jednání vypracovává odpov dný pracovník interního auditu zápis, který se doru uje ob ma 

zú astn ným stranám.67 

Další fází procesu realizace auditu je fáze auditu na míst  (auditu v terénu). B hem ní 

pracují pracovníci interního auditu nejprve na získání všeobecného p ehledu o zkoumaných 

procesech, soust edí se na získání detailn jších informací na pracovních sch zkách, další 

dopl ující informace získávají r znými pracovními postupy, nap . použitím dotazník , 

srovnáváním, práci s výb rovým vzorkem apod. Konkrétní postupy pro danou zakázku jsou však 

již obsaženy v daném programu auditu a úlohou vedoucího auditora, který zodpovídá za 

koordinaci a provád ní auditu na míst , je zajistit výkon auditu systematickým zp sobem  

dle tohoto programu auditu.68 Poté co mají interní audito i shromážd ny všechny pot ebné 

informace, mohou se soust edit na jejich analýzu a hodnocení. Fáze auditu na míst  se ukon uje 

                                                 
66 Oznamovací dopisy k zahájení auditu se zasílají vedoucímu pracovníkovi auditovaného útvaru/jednotky, dále jednatel m nebo 
p edstavenstvu auditované spole nosti nebo p íslušné oblasti a vedoucímu pracovníkovi útvaru Business Administration – 
Procesní ízení organizace (dále jen „BA-PRO“), viz vnit ní dokument „Organizace Interního auditu ve skupin  E.ON Czech.“ 
67 Viz vnit ní dokument „Organizace Interního auditu ve skupin  E.ON Czech.“ 
68 Viz vnit ní dokument „Internal Audit Manual Czech Republic.“ 
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tehdy, jestliže interní audito i dosáhli cíl  auditu vytý ených v jeho programu. V p ípad , že tyto 

cíle nebudou napln ny, nem že být audit na míst  úsp šn  ukon en. 

Jestliže interní audito i dosáhli stanovených cíl , pokra uje proces realizace auditu v jeho 

další fázi, kterou je možné ozna it jako fáze spln ní cíl . B hem ní formulují pracovníci 

interního auditu svá zjišt ní z provedeného auditu, která podléhají odsouhlasení vedoucím 

pracovníkem útvaru. Dále tito pracovníci p ipravují svá doporu ení k náprav  i zlepšení 

zkoumaných proces , v etn  termín  pro jejich spln ní. 

Poslední fází procesu realizace interního auditu je fáze ukon ení auditu. Ta se otevírá na 

první záv re né sch zce (tzv. „closing meeting“), na níž pracovníci interního auditu hodnotí 

pr b h auditu, p edstavují svá zjišt ní a p edkládají auditovanému útvaru / jednotce navrhovaná 

doporu ení v etn  termín  a odpov dností za jejich provedení. Na této první záv re né sch zce 

by m lo dojít k vyjasn ní p ípadných rozpor  mezi zú astn nými stranami ješt  v dob  p ed 

zpracováním návrhu auditní zprávy. To je ve své podstat  i hlavním cílem této sch zky. 

Následn  po tomto projednání výsledk  auditu zpracovávají zodpov dní pracovníci interního 

auditu návrh zprávy z provedeného auditu, který se doru uje auditovanému a stává se 

p edm tem dalšího projednání na druhé záv re né sch zce (tzv. „exit meeting“). Na této sch zce 

dochází k projednání auditních zjišt ní a navrhovaných doporu ení a také k odsouhlasení 

výsledné verze auditní zprávy. V záv ru této poslední fáze procesu realizace interního auditu 

pracují interní audito i na sestavení kone né zprávy, kterou v daných termínech dále zasílají 

vedoucímu pracovníkovi auditovaného útvaru / jednotky a vedoucímu pracovníkovi útvaru BA-

PRO a p íslušným ídícím pracovník m vyšší úrovn .69 

innosti spjaté se zpracováváním a následným p edáváním auditorských zpráv nabývají 

zvláštního významu, jestliže jim je rozum no v jejich širším kontextu a je-li uvážen jejich hlubší 

smysl. Již d íve v teoreticko–metodické ásti práce bylo zmín no, že zprávy jsou jediným 

„produktem“, který interní audito i „prodávají.“ Jejich prost ednictvím prezentují tito pracovníci 

výsledky své práce; upozor ují na významná zjišt ní, odhalují p íležitosti pro zlepšení, nabízí 

ešení, v etn  postup  k jejich realizaci, na odstran ní nesprávností a neefektivností ve form  

doporu ení. Zprávami také poukazují interní audito i na to, jak m že jejich útvar p isp t svou 

p idanou hodnotou podniku, a upozor ují na výstupy, kterých je možné dosáhnout jeho inností. 

Zejména proto jsou innosti spojené se zpracováním a p edáváním auditorských zpráv obzvlášt  

významné. K jejich praktickým aspekt m bude zam ena pozornost v následující kapitole. 

                                                 
69 Viz vnit ní dokument „Organizace Interního auditu ve skupin  E.ON Czech.“ 
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 Jako systémovou IT podporu pro ízení auditních proces  používají všechny jednotky 

interního auditu p i jednotlivých skupinách spole ností E.ON software REDIS. Tento software je 

p vodn  komer ním, tzv. krabicovým, ešením na poli databázových systém  pro správu 

zdrojových dat, který byl navržen pro užití v prost edích s vysokým výkonem a pro aplikace,  

u nichž výkonnost a flexibilita je ur ujícím hlediskem p ed stálostí dat a jejich naprostou 

jednotou.70 Jedná se o diskovou databázi, která je uložena v pam ti a která je stálá. Její zásadní 

p ednost pak tímto spo ívá ve skute nosti, že pam ové znázorn ní složitých datových struktur 

má mnohem jednodušší manipulaci ve srovnání se stejnou datovou strukturou na disku, takže 

REDIS m že zvládnout mnoho operací s malou vnit ní složitostí.71 

Jednotky interního auditu nepoužívají tento software v jeho „univerzálním“ rozhraní, ale 

áste n  ušitý na míru jejich proces m tak, že jeho funk ní specifikace v podstat  kopíruje jejich 

pot eby. Technicky jej spravuje jedna z díl ích divizí ídící jednotky CA. 

Software REDIS slouží pracovník m interního auditu v zásad  ke spravování  

a dokumentování takových dat, které je možné shrnout do následujících oblastí: 

 data podporující hlavní auditní témata odvozená ze sledování skupinových proces   

a proces  spole ností, data jednotlivých spole ností a jejich proces , 

 data vážící se k výkonu a kontrole audit , 

 data pro proces monitorování a ov ování pln ní nápravných opat ení, která vyplývají 

z auditorských doporu ení.72 

V textu následujících podkapitol bude objasn no, jak tento software audito i používají  

k výše nazna enému ú elu, jak podporuje ízení auditorských proces  a dále v náznaku, 

konkrétn  jaká data z uvedených oblastí tito pracovníci do REDIS vkládají. P esn ji bude 

zam ena pozornost k dat m v oblasti výkonu a kontroly audit ; bude vysv tleno, jaká data jsou 

relevantní pro dokumentaci výkonu audit  v tomto systému, komu zde ukládaná data slouží, 

apod. 

                                                 
70 <http://library.linode.com/databases/redis>. 
71 <http://redis.io/topics/faq>. 
72 Viz vnit ní dokument „Internal Audit Manual Czech Republic.“ 
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 Nedílnou sou ástí interní auditorské práce jsou innosti spojené s dokumentováním 

každého realizovaného auditu. Každý audit musí interní audito i náležit  dokumentovat a doložit 

ádnou dokumentací k provedenému auditu. ádným postupem p i výkonu t chto inností 

po izují tito pracovníci dokumentaci jakožto evidenci o ádném pr b hu výkonu auditu, potažmo 

tak o všech souvisejících informacích, které podporují výsledky a záv ry z jejich práce na dané 

auditorské zakázce. Kvalitn  vedená dokumentace pak také slouží jako základ pro následné 

podávání zpráv neboli reportování. 

 V dalším textu bude p esn ji zam ena pozornost k hlavním zásadám dokumentování 

provád ných audit , které musí interní audito i útvaru Internal Audit CZ p i výkonu této práce 

respektovat, a dále rovn ž ke zp sob m dokumentování a uchovávání relevantních dokument , 

které s provedenými audity souvisí. 

 Interní audito i tuzemského útvaru Internal Audit CZ dodržují, podobn  jako audito i 

v dalších jednotkách interního auditu p i jednotlivých skupinách spole ností E.ON ve sv t , 

ur ité požadavky a zásady ve v cech týkajících se dokumentování audit  a uchovávání 

dokument  a informací s nimi spojenými se zám rem zajišt ní kvality v ohledu na výstupy své 

práce. Tyto požadavky a zásady jsou zapracovány v národních verzích Manuálu interního 

auditu, pop . jsou obsaženy v p íslušných vnitropodnikových dokumentech, které jej dopl ují, 

anebo v jiných dokumentech, které v dané jednotce interního auditu upravují organizaci a ízení 

jeho výkonu. 

 Pravd podobn  tím nejobecn jším požadavkem i zásadou na poli dokumentování audit  

je ten, že typ auditu, jeho zam ení a výstupy interní auditorské práce by m li pracovníci 

interního auditu dokumentovat tak, aby dob e informovaná t etí strana mohla porozum t všem 

relevantním informacím s tímto spojeným.  Proto v každém jednotlivém p ípad , p i každém 

auditu, dokumentují interní audito i útvaru Internal Audit CZ typ a zam ení auditu, kdo a kdy 

jej provád l, výstupy auditorské práce a zdroje použitých informací, ovšem dále také provád jí 

záznamy o tom, kdo obdržel relevantní dokumenty k auditu, resp. za lenil tyto dokumenty ke 

svým a kdy.73 

 V zásad  nejd ležit jším prvkem dokumentace auditu je tzv. „lead sheet“ (hlavní listina). 

Jde o standardizovaný dokument, který interní audito i používají k dokumentaci své auditní 
                                                 
73 Viz vnit ní dokument „Internal Audit Manual Czech Republic.“ 
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práce a ve kterém zachycují zásadní informace o provedeném auditu, po ínaje od p ípravy 

daného auditu, jeho programu až po zpracování návrhu auditorské zprávy. V tomto dokumentu 

také odkazují interní audito i na další d ležité pracovní materiály, jako nap . oznamovací dopis  

o zahájení auditu, dokumenty od auditované jednotky/útvaru, korespondenci týkající se auditu 

apod. D ležitou zásadou p itom z stává, že do dokumentace k auditu mají interní audito i 

zahrnovat pouze ty pracovní materiály, které jsou relevantní a užite né pro doložení kone ných 

zjišt ní z provedeného auditu a zodpov zení otázek vytý ených v jeho programu. Takovými 

materiály jsou jinými slovy rozum ny ty, k nimž interní audito i odkazují v hlavní listin   

a jejichž d ležitost zde popisují. Takto vedená dokumentace auditu je poté zdrojem pro následné 

zpracování auditorských zpráv. 

 Z textu p edcházející podpodkapitoly vyplynulo, jaké hlavní zásady by m li interní 

audito i dodržovat p i dokumentování audit  za ú elem zajišt ní kvality v ohledu na výstupy 

jejich práce a také, jaké pracovní materiály jsou relevantní a užite né pro doložení daných 

výstup . V dalším textu bude exaktn ji zam ena pozornost k tomu, jak se prakticky každý audit 

dokumentuje, a principiáln , jak se relevantní dokumenty k danému auditu uchovávají. 

 Každý audit, který provád jí interní audito i v rámci innosti jejich útvaru Internal Audit 

CZ, dokumentují: 

 v systému REDIS, 

 na sdíleném disku, 

 ve slohách.74 

Elektronické dokumentování audit  je p itom nanejvýše podporováno zavedenými 

pravidly ve v cech dokumentování výkonu audit  a uchovávání a archivování k nim náležejících 

dokument  a informací. 

Prvn  zmín ným zp sobem, jímž je každý audit dokumentován, se rozumí administrace 

auditu v systému REDIS. Tento systém, jak již bylo uvedeno d íve, je systémovou IT podporou 

pro auditní procesy a v jistém ohledu je také považován za hlavní úložišt  dat. V pr b hu celého 

auditního procesu v n m provád jí pracovníci interního auditu záznamy týkající se výkonu 

daného auditu a postupn  do n j vkládají relevantní dokumenty, které k n mu v cn  pat í. 

Pracovník, který za audit zodpovídá, zde také pr b žn  aktualizuje statusy informací dokládající 

jeho pr b h. Vedoucí pracovník útvaru, ale také další pracovníci, kte í mají oprávn ní p ístupu  

                                                 
74 Viz vnit ní dokument „Internal Audit Manual Czech Republic.“ 



55 
 

k informacím o provád ných auditech, mohou nahlížet na pr b h toho kterého auditu a získat tak  

k jakémukoliv z nich aktuální, relevantní informace. Nicmén  aktualizace status  ukládaných 

informací pro jednotlivé audity jsou zvlášt  d ležité také proto, že celý proces podávání zpráv  

a kontrolní analýzy vychází práv  ze status  informací zanesených v REDIS. V ohledu na 

kapacitní omezení systému je ukládání pracovních materiál  ke každému jednotlivému auditu 

omezeno pouze na hlavní dokumenty z auditní dokumentace, kterými jsou oznamovací dopis  

o zahájení auditu, kick-off prezentace, lead sheet (hlavní listina), program auditu a záv re ná 

zpráva z provedeného auditu. Dále pak v p ípadech, kdy dojde k p ekro ení plánovaného 

rozpo tu na audit, vkládají rovn ž interní audito i pat i né od vodn ní tohoto p ekro ení. Po 

zaslání záv re né zprávy vždy ješt  dopl uje vedoucí daného auditu do REDIS informace  

o p íjemcích záv re né zprávy a datum jejího odeslání. Kone n , protože systém slouží také pro 

administraci nápravných opat ení, v návaznosti na innosti spojené se sledováním jejich pln ní, 

ukládají audito i do REDIS zprávy o implementaci nápravných opat ení, jakož i korespondence 

týkající se follow-up audit  podle jednotlivých p ípad . 

Další z výše uvedených zp sob  dokumentování audit  znamená dokumentaci na 

sdíleném disku. Na jedné stran  tímto zp sobem dokumentování zálohují interní audito i ádnou 

dokumentaci audit  obsahující relevantní dokumenty ke každému jednotlivému auditu, po ínaje 

od jeho p ípravy, p es výkon až po sledování pln ní nápravných opat ení. Na druhé stran , 

prost ednictvím tohoto média také uchovávají tito pracovníci pot ebné soubory s vysokým 

kapacitním zatížením, které nemohou vkládat do REDIS. V ádn  vedených podsložkách na 

sdíleném disku tak audito i dokumentují scany všech relevantních a užite ných dokument   

k jednotlivým audit m, v etn  zpráv o implementaci nápravných opat ení a korespondence 

k follow-up audit m, pro fyzické zobrazení pracovních materiál  z dokumentace k provád ným 

audit m. 

Kone n , pracovníci interního auditu vedou k jednotlivým auditorským zakázkám 

„fyzickou“ dokumentaci v tišt né podob  ve slohách. Do nich podle p ípad  zakládají tytéž 

pracovní materiály, které vkládají do systému REDIS, a navíc, jako doprovodnou zálohu 

dokumentace vedené v tomto systému, také záznamy z n j vedené pod záložkami „Zajišt ní 

kvality“ a „Výsledek auditu.“ Slohy s audity provedenými v aktuálním roce, v p edchozích dvou 

letech a dále slohy audit , u nichž ješt  nebylo uzav eno monitorování pln ní nápravných 

opat ení, u sebe ukládají vedoucí pracovníci pro dané audity. Všechny ostatní slohy s auditní 

dokumentací se podle roku provedení audit  archivují v centrální spisovn  po dobu 10 let.75 

                                                 
75 Viz vnit ní dokument „Internal Audit Manual Czech Republic.“ 



56 
 

 V textu p edcházející podkapitoly byla soust ed na pozornost k innostem pracovník  

útvaru Internal Audit CZ na poli dokumentování audit  a uchovávání auditorské dokumentace ve 

sv tle výchozích, fundamentálních inností pro jejich následné aktivity v procesu zpracovávání  

a podávání záv re ných zpráv z vykonaných audit . Práv  k nim, jakožto k jediným jejich 

„prodávaným produkt m“, bude v dalším textu zam ena pozornost. Zájem však dále bude 

spo ívat ve vybraných praktických aspektech zpracování a následn  podávání a distribuce t chto 

zpráv. 

 D íve než se tak stane, je vhodné alespo  nazna it docela jiný zorný úhel k problematice 

zpracovávání a následné komunikace záv re ných zpráv, který nebyl dosud v této práci zmín n.  

Na jedné stran  je z ejmý pohled interních auditor  na p edávané zprávy jakožto na 

základní jejich komunika ní nástroj (ve zprávách prezentují tito pracovníci výsledky své práce, 

upozor ují na výstupy, kterých je možné dosáhnout jejich inností, poukazují na to, jak m že 

jejich útvar p isp t podniku svou p idanou hodnotou, atd.) Nicmén  není možné opomenout 

pohled druhé strany k podávaným zprávám, tedy pohled zákazník  interního auditu, kte í jsou  

v postavení jejich p íjemc . Tito totiž pot ebují p edkládaným zprávám rozum t, získat z nich 

srozumitelné a jasné informace, a kone n , být schopni init zásadní opat ení na základ  

doporu ení v nich obsažených. Avšak jak se v podnikové praxi ukazuje, ne vždy jim tyto zprávy 

ú inn  slouží.76 

Obecn  komunikace výsledk  interního auditu77 je problematikou z celistvé oblasti 

výkonu interního auditu problematikou se zcela zvláštním rozm rem. Pro její závažnost byla tato 

diplomová práce také uvedena úryvkem z lánku týkajícím se práv  problému dosažení efektivní 

auditní komunikace. 

 Význam kvalitn  zpracovávaných záv re ných zpráv z vykonaných audit  je nedotknu-

telný. Je z ejmé, že pouze kvalitn  zpracovanými zprávami (z pohledu formálních, obsahových, 

jakož i kvalitativních požadavk ) mohou interní audito i p itáhnout pozornost p íslušných úrovní 

managementu k výsledk m své práce, získat jejich d v ru ve vlastní innost a výstupy z ní  

a docílit toho, aby p edávané zprávy byly skute n  teny a brány v potaz. Proto také audito i  

                                                 
76 Svoboda, Komunikativní auditor a limity jeho úsp chu, Interní auditor . 4/2011, s. 8. 
77 Spojení „komunikace výsledk  interního auditu“ je obsahov  shodné se spojením „p edávání výsledk  interního auditu,“ 
jakož také se spojením „podávání a distribuce výsledk  interního auditu.“ 
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v jednotkách interního auditu p sobících ve skupinách podnik  E.ON ctí p i psaní záv re ných 

zpráv celou ádku formálních, obsahových a kvalitativních požadavk . Lze však íci, že forma, 

obsah a jazyk jsou t mi klí ovými znaky kvality záv re ných zpráv.78 Práv  tyto znaky budou 

v dalším textu také exaktn ji rozvedeny. 

 Pravd podobn  tím nejzásadn jším formálním požadavkem na poli zpracovávání 

záv re ných zpráv je požadavek jednotného vzhledu (formy) zpráv. Pro zajišt ní stejnosti i 

uniformity vzhledu záv re ných zpráv používají interní audito i z tuzemského útvaru Internal 

Audit CZ, podobn  jako ti z ostatních DUIA a ídící jednotky interního auditu CA, pro psaní 

t chto zpráv jednotnou šablonu. Jiné formáty k tomuto ú elu audito i prakticky nepoužívají, 

resp. nemají povoleny používat, na výjimku formátu prezentací zpracovávaných v Microsoft 

Office PowerPoint (ty mohou být vhodn jší pro prezentaci výsledk  z poradenských projekt , 

jakož také výsledk  z audit  provád ných nap í  skupinami). Pro názornost vzhledu 

záv re ných zpráv z vykonaných audit  ve skupinách podnik  E.ON je také vzor zprávy 

p ílohou k této práci . 2 – Vzor záv re né zprávy z vykonaného auditu. 

 V ohledu na obsahové požadavky ke zpracovávání zpráv se každá záv re ná zpráva 

skládá ze šesti ástí, které lze shrnout do následujících bod : 

 úvodní ást zprávy, 

 manažerské shrnutí, 

 související informace, 

 rozsah auditu, 

 podrobná zpráva, 

 p ílohy.79 

 Úvodní ást záv re né zprávy tvo í titulní strana, tzv. distribu ní list a obsah zprávy. Na 

titulní stran  zprávy uvád jí interní audito i základní informace, které musí být jejím p íjemc m 

patrné ihned ve chvíli, kdy se jim dostane do rukou. Konkrétn  zde uvádí íslo auditní zprávy, 

název auditu a jméno vydavatele zprávy (vedoucího auditora). Za titulní stranu dále adí tzv. 

distribu ní list, v n mž vypl ují informace o ur ení jednotky interního auditu, p edm tu auditu, 

zodpov dných auditorech, dále zde uvádí jména všech p íjemc  zprávy a základní informace  

o auditované jednotce v etn  jmen jejích ídících pracovník . Sou ástí úvodní ásti zprávy musí 

být samoz ejm  i obsahová strana, z níž je itatel m na první pohled z ejmý obsah p edkládané 

zprávy. 

                                                 
78 Viz vnit ní dokument „Internal Audit Manual Czech Republic.“ 
79 Viz vnit ní dokument „Report template.“ 
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 Druhou, a možno íci i st žejní, ástí záv re né zprávy je ást tzv. „Manažerského 

shrnutí.“ Na tomto míst  informují interní audito i o celkovém výsledku auditu a hodnocení 

hlavních auditních oblastí a v této analogii zde vyjad ují své záv ry a názory, v nichž p edstavují 

vlastní vyhodnocení dopad  ze zjišt ní a doporu ení. Ty zde také míní jako výzvu pro další 

innosti sm ující k odstran ní nevyhovujícího stavu, pop . ke zlepšení zkoumaných proces .  

O tom, jak konkrétn  interní audito i p edstavují itatel m svých zpráv celkový výsledek auditu, 

jakož také hodnocení auditních oblastí, bude pojednáno zvláš  v následující podpodkapitole. 

 V po adí t etí ásti záv re né zprávy pat í obvykle prostor „Souvisejícím informacím“ 

z pozadí auditu. Tato ást zprávy je v zásad  volitelná, a zdali ji interní audito i zahrnou do 

zprávy, zpravidla závisí na komplexnosti daného auditu. Je-li sou ástí, píší zde krátký úvod do 

auditované oblasti, tj. informace o auditovaném útvaru / jednotce, jeho procesech, informa ních 

systémech a další. Pro p ehlednost a obraznost zde také mohou uvád t organiza ní strukturu, 

grafiku aj. 

 Informace o rozsahu auditu p edkládají interní audito i v následující tvrté ásti zprávy. 

Na tomto míst  informují p íjemce zpráv o asovém rámci daného auditu, o d vodu, pro  byl 

audit vykonán (ozna ují oblasti a procesy, které byly p edm tem auditu) a kone n  také o cílech 

a o ekáváních z provedení auditu. 

 P edposlední a velmi d ležitou sou ástí auditní zprávy je tzv. podrobná zpráva. Tuto 

zprávu zpracovávají pracovníci interního auditu v p ednastavených tabulkách, jejichž 

prost ednictvím pak podávají p ehled o individuálních auditorských zjišt ních a p esných 

doporu eních k náprav . Pod ozna ením dané auditní oblasti / skupiny proces  vždy 

zaznamenávají nejprve krátký popis individuálních zjišt ní, stupe  závažnosti t chto zjišt ní 

pomocí zvláštních zna ek, tzv. „Harvey Balls,“ dále informaci o potenciálním riziku/dopadu pro 

p ípad ne innosti, text konkrétního doporu ení, vymezení odpov dnosti za jejich provedení  

a nakonec i kone ný termín pro spln ní navržených doporu ení.  

 Poslední ást zprávy tvo í p ílohy ke zpráv . P ílohami audito i podporují obsah celé 

zprávy, proto také jim v nují náležitou pozornost. V nich p íjemce zpráv informují o aktivitách 

souvisejících s mapováním nedostatk  vnit ních kontrol ve vztahu k p edm tným proces m, 

kontrolních cílech a rizicích podle centrálního procesního katalogu apod. 

 Kone n  je jako klí ový znak kvality záv re ných zpráv (vedle formy a obsahu) p i ítán  

i jazyk používaný ve zprávách. V ohledu na napln ní tohoto kvalitativního znaku usilují audito i 

zejména o srozumitelnost a jasnost sd lovaného obsahu. Standardní záv re né zprávy p ipravují 

zpravidla jak v eském, tak i n meckém jazyce. 
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Semaforové hodnocení

znázorn no v následujícím obrázku 

Obr. 4.1 Celkový výsledek auditu.
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80 Upraveno podle vnit ního dokumentu „
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podpodkapitoly byla zam ena pozornost k o

ných zpráv, v níž bylo také stru n  pojednáno o jednotlivých 

následující ásti bude detailn ji p edstavena jedna z

„Manažerské shrnutí,“ nyní však z pohledu názorného sd

celkového výsledku auditu a hodnocení hlavních auditních oblastí

lování celkového výsledku z provedeného auditu používají interní 

tzv. semaforového hodnocení. Princip takového hodnocení spo ívá v

jednotlivého auditu je demonstrován na jedné z barev 

ením celkového výsledku auditu ervenou barvou signalizují audito

e znázorn ní výsledku žlutou barvu, p edesílají tím informaci o podstatném 

potenciálu pro zlepšení. Kone n  zobrazují-li celkový výsledek zelenou barvou

etel informaci o žádném, pop . pouze malém potenciálu pro zlepšení.  

hodnocení, které se používá pro zobrazení celkového výsledku auditu, je 

následujícím obrázku Obr. 4.1 Celkový výsledek auditu. 

 

CELKOVÝ VÝSLEDEK AUDITU 

 

      Kritická auditorská zjišt ní 
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itateli zprávy vysv tlit, pro  daný audit získal práv

hodnocení. Celkový výsledek totiž zakládají jednak na ohodnocení individuálních zjišt

(o n m informují v „Podrobné zpráv “), ale i

Tyto své názory, a potažmo i sd lovaný výsledek, tak

žejní ásti záv re né zprávy – v tzv. „Manažerském shrnutí
 

ního dokumentu „Internal Audit Manual Czech Republic.“ 

otázkám kvalitativního 

 pojednáno o jednotlivých ástech 

jedna z nich, kteráž byla 

názorného sd lování klí ových 

hodnocení hlavních auditních oblastí. 

provedeného auditu používají interní 

ívá v tom, že celkový 

barev dopravního semaforu. 

signalizují audito i kritická auditorská 

edesílají tím informaci o podstatném 

zelenou barvou, dávají tím na 

celkového výsledku auditu, je 
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ocení individuálních zjišt ní  

ale i na jejich vlastních 

tak musí vždy náležit  

Manažerském shrnutí.“ 
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Již v ásti „Manažerského shrnutí“ záv re né zprávy audito i dále audito i informují  

o hodnocení hlavních auditních témat, které byly p edm tem vykonaného auditu (tj.  

o hodnocení identifikovaných skupin proces  nebo auditních oblastí zachycených v programu 

auditu, podle n jž postupovali v realiza ní fázi). Obvykle pro každý audit stanovují t i, až ty i 

hlavní auditní témata, ke kterým tedy v této ásti zprávy p edkládají hodnocení. 

Hodnocení hlavních auditních témat z daného auditu názorn  sd lují v tabulce, která má 

vždy jednotný vzhled. Každému tématu je zde p ízna ný jeden ze ty  hodnotících stup , které 

jsou formulovány následovn : 

 „adekvátní, 

 malý prostor pro zlepšení, 

 zna ný prostor pro zlepšení, 

 nedostate ný.“81 

 V dalším textu bude na ilustrativním p íkladu názorn  ukázáno, jak m že taková tabulka 

hodnocení hlavních auditních témat v praxi vypadat. 

Ilustrativní p íklad 

82  

Interní audito i p ipravují záv re nou zprávu o zjišt ních z provedeného auditu, nyní se 

p esn  zabývají p ípravou Manažerského shrnutí, jehož sou ástí je i hodnocení hlavních 

auditních témat, které byly p edm tem vykonaného auditu. Daný audit byl proveden  

u p íslušného útvaru spole nosti E.ON XXXX a spadá do oblasti leasingu movitého majetku.  

V rámci této oblasti se audito i zam ili na témata leasingu motorových vozidel, jakožto  

i souvisejícími aspekty vnit ního kontrolního systému (dále jen „VKS“). Jejich cílem bylo získat 

základní ujišt ní o funk nosti a adekvátnosti proces  v oblasti leasingu motorových vozidel  

u vybrané spole nosti E.ON XXXX. 

V programu auditu formulovali tyto následující auditní oblasti / skupiny proces , o nichž 

mají nyní podat názorné hodnocení p íjemc m zprávy: 

 Rámec leasingu movitého majetku u spole nosti E.ON XXXX, 

 Provád ní inností souvisejících s leasingem motorových vozidel  - ú tování, evidence, 

 Vnit ní kontrolní systém v procesu 0123 Leasing. 

Své hodnocení auditních oblastí budou zobrazovat v p edp ipravené tabulce. Aby mohli 

hodnocení jednotlivých oblastí do tabulky zanést, pot ebují mít celkové vyhodnocení závažnosti 

                                                 
81 Viz vnit ní dokument „Report template.“ 
82 Vlastní zpracování na základ  osobní konzultace s vedoucím pracovníkem útvaru Internal Audit CZ dne 5. 4. 2012. 
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(relevance) z individuálních zjišt ní, která v cn  pat í k p íslušným hlavním auditním oblastem. 

To již mají k dispozici a na jeho podklad  zobrazují hodnocení auditních oblastí následovn : 

Tab. 4.1 P íklad hodnocení hlavních auditních témat v záv re né zpráv .
83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Otázka k zodpov zení nyní zní: „Co mohou p íjemci zpráv z výše uvedeného hodnocení 

hlavních auditních témat ihned vy íst, aniž by se podívali do Podrobné zprávy?“ O této otázce 

bude pojednáno dále v následujícím Komentá i k ilustrativnímu p íkladu. 

Komentá  k ilustrativnímu p íkladu 

Jak již bylo uvedeno, sd lované hodnocení hlavních auditních témat audito i zakládají na 

celkovém vyhodnocení závažnosti (relevance) individuálních zjišt ní z p íslušných hlavních 

auditních témat. Aniž by však p íjemce zprávy musel zalistovat do ásti „Podrobné zprávy“ 

záv re né zprávy (kde je mj. informován o stupni závažnosti každého jednotlivého zjišt ní ze 

zvláštních zna ek, tzv. Harvey Balls, které se u každého uvádí), získá ihned p ehled o tom, 

nakolik závažná zjišt ní byla u toho kterého tématu auditorským týmem odhalena. V dalším 

bude vysv tleno, jak lze rámcov  odvodit obsah takového hodnocení hlavních auditních témat. 

Obecn  platí, že jestliže auditorský tým nezjistil ve zkoumaném tématu žádná zjišt ní, 

pop . pouze pár zjišt ní s nízkou závažností, vyhodnocují audito i takové téma jako „adekvátní.“ 

Tomuto popisu v p íkladu odpovídá hlavní auditní téma pod názvem „Rámec leasingu movitého 

majetku u spole nosti E.ON XXXX.“ P íjemci zprávy tak ihned získají informaci o tom, že  

v tomto konkrétním tématu nebyla nalezena žádná zjišt ní, pop . pouze pár s nízkou závažností. 

Dále platí, že v p ípad , že auditorský tým zjistí v rámci p edm tného tématu více zjišt ní nízké 

závažnosti anebo pár zjišt ní se st ední závažností, hodnotí takové téma slovy „malý prostor pro 

                                                 
83 Upraveno podle vnit ního dokumentu „Report template.“ 
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zlepšení.“ V kontextu výše uvedeného p íkladu je itateli zprávy proto ihned z ejmé, že tato 

situace je p ízna ná tématu s názvem „Provád ní souvisejících inností s leasingem motorových 

vozidel – ú tování, evidence.“ Analogicky je p íjemci zprávy ihned patrná informace, že bylo 

zjišt no n kolik zjišt ní st ední relevance, pop . jen pár s vysokou relevancí v p edm tném 

tématu, jestliže jsou u n j uvedena slova „zna ný prostor pro zlepšení.“ V p íkladu by tato 

charakteristika odpovídala tématu „Interní kontrolní systém v procesu 0123 Leasing.“ Kone n  

v p ípad , že audito i p ijdou ve zkoumané oblasti na n kolik, pop . i více zjišt ní s vysokou 

závažností, potom je takováto zjišt ní vedou k ohodnocení této oblasti výrazem „nedostate ný.“ 

Této situaci neodpovídá ve výše uvedeném p íkladu žádné hlavní auditní téma.84 

 Již d íve v ásti v nované stránce kvalitativního zpracování záv re ných zpráv bylo 

uvedeno, že forma, obsah a jazyk jsou vnímány jako klí ové znaky kvality všech auditorských 

zpráv z rukou auditor  p sobících nap í  celého koncernu E.ON. Nicmén  velmi d ležitým 

kvalitativním znakem záv re ných zpráv, který nelze na pozadí této podpodkapitoly opomenout, 

je také jejich v asnost. V dalším textu bude sm ovat pozornost k objasn ní toho, v jakých 

lh tách vlastn  auditorské zprávy vznikají, v jakém ase dochází k jejich p edávání a komu jsou 

distribuovány. 

 V zásad  platí, že záv re nou zprávu o zjišt ních z vykonaného auditu musí audito i 

komunikovat do ty  týdn  od ukon ení auditu na míst . V p ípadech, kdy není možné stihnout 

ve lh t  zprávu p edat, musí zaznamenat tuto informaci, jakož i její d vod, do systému REDIS. 

Poté co je audit na míst  ukon en, p ipravují audito i podklady na první záv re nou sch zku  

s odpov dnými zástupci auditovaného (tzv. „closing meeting“), kterou se vždy snaží uspo ádat 

co nejd íve, jak jen je to možné. Na této sch zce audito i hodnotí pr b h auditu, informují  

o svých zjišt ních (p i emž akcentují ta, která mají potenciál žluté nebo ervené barvy  

k celkovému hodnocení auditu), a diskutují s odpov dnými zástupci auditovaného o doporu-

eních k náprav , jeho povinnostech v souvislosti s nimi a termínech pro spln ní. Po této sch zce 

pracují audito i na p íprav  návrhu auditní zprávy, který po interní shod  zasílají odpov dným 

zástupc m auditovaného ve lh t  p ti pracovních dn . P edkládaný návrh auditní zprávy se poté 

stává p edm tem projednání na druhé záv re né sch zce (tzv. exit meeting“), na níž dochází k 

detailnímu projednání navržených doporu ení, p ípadn  i krok  k tomu, jak má auditovaný 

                                                 
84 Pro zajímavost je vhodné dodat, jaká zjišt ní mohou být vyhodnocena jako vysoce závažná (relevantní). Jedná se p edevším  
o ta zjišt ní, u nichž jsou zjevné náznaky podvodu nebo je odhalena systémová chyba, pop . indikují zjevné dopady v ú etnictví, 
viz osobní konzultace s vedoucím pracovníkem útvaru Internal Audit CZ dne 5. 4. 2012. 
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implementovat tato doporu ení, a odsouhlasení kone ných termín . Ve zbývajícím ase (do ty  

týdn  od ukon ení auditu na míst ) pracují audito i na p íprav  záv re né zprávy v eské  

a n mecké verzi, pop . pouze eské verzi, nechávají-li zprávu p ekládat.  

Záv re nou zprávu p edávají zodpov dní pracovníci interního auditu podepsanou 

vedoucím auditorem a vedoucím útvaru Internal Audit CZ. Ve stejném ase ji p edávají 

zodpov dným a dot eným ídícím pracovník m uvedeným v distribu ním list  záv re né zprávy 

(tj. p edsedovi p edstavenstva a p íslušným jeho len m dot ené obchodní jednotky, p edsedovi 

p edstavenstva a p íslušným jeho len m dot ené spole nosti, vedoucímu pracovníkovi 

auditovaného útvaru / jednotky, kompetentnímu IC manažerovi, pop . dalším osobám) a dále 

vedoucímu pracovníkovi útvaru BA-PRO, který úzce spolupracuje s útvarem Internal Audit CZ. 

Jak je vid t, také as je velmi d ležitým faktorem v procesu zpracovávání, podávání  

a distribuce záv re ných zpráv. 

 Z teoreticko-metodické ásti diplomové práce jasn  vyplynulo, že výkon interního auditu 

nekon í ve fázi jeho provád ní, p esn ji pak innostmi spojenými s p edáváním záv re né 

zprávy o zjišt ních z vykonaného auditu v záv ru této fáze jeho výkonu, nicmén  že ten 

pokra uje fází monitorování a kontroly realizace nápravných opat ení. V teoretické rovin  byla 

vysv tlena podstata, jakož i filozofie, inností na poli sledování a ov ování pln ní doporu ení 

auditu. Nyní je tedy vhodné pouze zd raznit základní pohled na tyto innosti, na ež bude  

dále v nována pozornost vybraným praktickým aspekt m provád ní t chto inností v útvaru 

Internal Audit CZ. 

 P edevším je nutno zd raznit, že interní audito i cht jí svá zjišt ní z provedeného auditu 

dotáhnout do konce, jakož i v novat úsilí k dosahování obecn jších cíl , jichž cht jí v rámci své 

innosti v podniku dosáhnout, nebo  posláním innosti jejich útvaru je p inášet podniku 

p idanou hodnotu. Proto se nemohou „spokojit“ s tím, že ádn  informovali dot ené vedoucí 

pracovníky daných ídících úrovní o svých auditorských zjišt ních, a že jim p edložili 

doporu ení k náprav  existujícího stavu i zlepšení provozních inností. Pot ebují dále také 

sledovat, jak se s p edanými výsledky auditu nakládá, tj. v d t, jak se postupuje v ohledu na 

p ijatá opat ení k náprav , a ujistit se, že tato byla ú inn  provedena, anebo že vedení podniku 

p evzalo odpov dnost za riziko plynoucí z neprovedení t chto opat ení. 

V dalším textu bude zam ena pozornost k vybraným praktickým aspekt m fáze 

monitorování doporu ení a ov ování pln ní doporu ení auditu. Ohniskem pozornosti p itom 
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bude analýza systému monitorování a ov ování pln ní doporu ení auditu, který uplat uje 

tuzemská jednotka interního auditu operující v dosahu skupiny spole ností E.ON Czech Group, 

jakož i problém  v jeho ú innosti, a p edložení vlastních návrh  k áste nému odstran ní 

identifikovaných nedokonalostí v nastavení tohoto systému, a tedy i ke zvýšení jeho efektivnosti. 

 V záležitostech monitorování pln ní doporu ení auditu, a vlastn  tak i ov ování pln ní 

nápravných opat ení, spolupracuje vedoucí pracovník útvaru BA-PRO s interními auditory  

z útvaru Internal Audit CZ, vedoucími pracovníky první úrovn  a ur enými pracovníky 

auditovaných útvar  / jednotek. Vedoucí pracovník BA-PRO zastává funkci tzv. Koordinátora 

Follow up (dále také „KFU“), který od interních auditor  p evzal zna nou ást kompetencí ve 

výkonu inností spojených s monitorováním a ov ováním pln ní akceptovaných doporu ení 

auditu. Ve výkonu této funkce mu se zajišt ním pot ebné agendy vypomáhá administrativní 

pracovník se zkráceným pracovním úvazkem. 

 Koordinátor Follow up zodpovídá za provád ní tzv. „Business Monitoring.“ Vede 

databázi všech audit , pro n ž nebylo uzav eno monitorování pln ní doporu ení z auditu, 

zajiš uje komunikaci o pln ní nápravných opat ení se zodpov dnými pracovníky auditovaných, 

monitoruje kone né termíny a shromaž uje p edávané podklady o pln ní opat ení (tj. hlášení, 

implementa ní zprávy, apod.). V ohledu na shromaž ování p edávaných podklad  od 

auditovaných je jeho zásadním úkolem vyhodnocovat, zda zasílané podklady jsou v bec 

relevantní a úplné z hlediska ádné implementace nápravných opat ení a zda jsou jejich 

zodpov dnými pracovníky zasílány v as. Koordinátor Follow up totiž následn  zasílá relevantní 

podklady interním auditor m, kterým rovn ž musí komunikovat tyto podklady v as. Role KFU 

tak spo ívá i v prevenci; jeho p ítomností v procesu monitorování a ov ování pln ní doporu ení 

by se m lo p edcházet spor m a nedorozum ním mezi odpov dnými pracovníky auditovaného  

a auditory ve v cech ádné implementace nápravných opat ení, které z doporu ení auditu vždy 

vychází. 

 Interní audito i jsou pak v této fázi výkonu interních audit  zodpov dní za provád ní tzv. 

„Administrative Monitoring“ a kvalitativní posuzování spln ní doporu ení auditu. Jejich 

hlavním posláním je tímto zajistit systematické fungování procesu následné kontroly pln ní 

doporu ení a sledování otev ených záležitostí. Tito pracovníci zajiš ují kompletní administraci 

auditorských zjišt ní a doporu ení v systému REDIS (tj. zaznamenávají relevantní informace  

k doporu ením, dokumentují implementa ní zprávy, provád jí aktualizaci status  zjišt ní  
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a doporu ení, a další operace v tomto software) a provádí související innosti v procesu 

upomínání / vymáhání akceptovaných doporu ení. 

 Spole n  pak KFU a pracovníci interního auditu jednají o ov eních vytipovaných  

a dohodnutých témat na míst  u auditovaných útvar , která následn  v t sné kooperaci plánují 

(tzv. follow up audity). Zpravidla se tato jednání o follow up na míst  dotýkají t ch auditních 

témat, u nichž daná zjišt ní vyšla s hodnocením vysoké a velmi vysoké závažnosti, dále t ch,  

u kterých celkový výsledek auditu získal dle semaforového hodnocení alespo  žlutou barvu, 

anebo takových témat, u nichž není možné zkontrolovat ádnou implementaci nápravných 

opat ení na základ  zaslané písemné zprávy.85 

 Výše nastín ný systém monitorování a ov ování pln ní doporu ení auditu, jakož i pak 

díl í systém správy nápravných opat ení, se zdá být s ur itým asovým odstupem ne zcela 

efektivní, a proto cht jí pracovníci interního auditu do budoucna nalézt vhodn jší ešení vedoucí 

ke zvýšení efektivnosti ve v cech monitorování a následných kontrol realizace doporu ení.  

Mnohé problémy p i provád ní inností, které se s touto oblastí výkonu interního auditu 

pojí, jednoduše vychází z asto obtížné komunikace odehrávající se mezi Koordinátorem Follow 

up, interními auditory a odpov dnými pracovníky auditovaných útvar . P itom formáln  je 

pracovník KFU nejbližším partnerem interních auditor  v záležitostech monitorování  

a následných kontrol provád ní doporu ení a jeho funkce vznikla mj. proto, aby se usnadnila 

komunikace mezi auditory a odpov dnými pracovníky ve v cech pln ní nápravných opat ení 

vyplývajících z doporu ení, a co do množství interní auditorské práce, aby se uleh ilo 

pracovník m interního auditu. Nicmén  o ekávání z výkonu funkce KFU nebyla zcela napln na 

a naskýtá se tak ur itý prostor pro zlepšení ve stávajícím systému monitorování a následných 

kontrol.  

Možných p í in nedokonalostí v zavedeném systému lze spat it více. V dalším textu však 

budou nazna eny ty z nich, které autorka této práce považuje ze svého zcela nezávislého, 

vn jšího pohledu za ur ující a zásadní. 

 Nejprve je možné se zam it na skute nost, že pracovník KFU je sou asn  vedoucím 

pracovníkem útvaru BA-PRO. Jeho útvar vykonává v ohledu na své vlastní poslání svoji oblast 

podnikových inností, jehož innost tento pracovník ídí, a navíc p evzal zna nou ást 

kompetencí od pracovník  interního auditu ve výkonu inností spojených s monitorováním  

a následných kontrol pln ní doporu ení auditu. Jeho pracovní výkon v ohledu na innosti pro 

interní audit však není schopen nikdo z útvaru Internal Audit CZ ovlivnit, a už v bec ne ídit. 

                                                 
85 Viz vnit ní dokument „Organizace Interního auditu ve skupin  E.ON Czech“ a osobní konzultace s vedoucím pracovníkem 
útvaru Internal Audit CZ dne 5. 4. 2012. 
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 Dále je možné se pozastavit u faktu, že profesn  není pracovník KFU interním auditorem 

a taktéž i pracovník, který mu vypomáhá s vedením pot ebné agendy pro vyhodnocování 

relevantnosti zasílaných dokument  od auditovaných, nemá profesní zkušenosti z oboru 

interního auditu. Tento fakt sice nemusí jít nutn  k tíži kvalitativních výsledk  z jejich práce; na 

n kolika místech v této práci bylo uvedeno, že oblast monitoringu pln ní doporu ení auditu je do 

ur ité míry samostatnou kapitolou výkonu interního auditu, tudíž i „vyd lení“ inností s tímto 

spojených by nemuselo oslabovat ú innost systému v jeho stávajícím nastavení. Nicmén  je 

t eba zd raznit, že stále se jedná o interní auditorskou práci. Nelze proto pop ít, že p i výkonu 

sv ených inností zkrátka chybí t mto pracovník m o i interního auditora. 

 Kone n  autorka je možné spat it jednu z p í in nedokonalostí ve stávajícím systému 

monitoringu pln ní doporu ení auditu, a vlastn  i systému správy nápravných opat ení, ve 

skute nosti, že interní audito i nezískávají hlášení a implementa ní zprávy od auditovaných 

p ímo, ale p es pracovníka KFU a dále v tom, že skute n  p ímo tak interní audito i komunikují 

s odpov dnými zástupci auditovaných až v rámci procesu upomínání / vymáhání pln ní doporu-

ení auditu. 

 V textu poslední podpodkapitoly této diplomové práce jsou p edloženy návrhy  

a doporu ení pro zvýšení efektivnosti v zavedeném systému monitorování a ov ování pln ní 

doporu ení auditu. Postupováno je p itom v analogii výše nazna ených možných p í in komuni-

ka ních problém . 

 V návaznosti na prvn  uvedené dv  možné p í iny nedokonalosti stávajícího systému, jež 

se týkaly pracovního za azení Koordinátora Follow up a jeho profesního zam ení, lze navrhnout 

možnou personální zm nu. Je považováno za ú elné zachovat roli KFU, avšak návrhem je, aby 

tato role náležela n kterému z pracovník  z útvaru Internal Audit CZ. Tímto krokem by bylo 

docíleno toho, že by veškerá interní auditorská innost v dosahu tuzemské skupiny podnik  

E.ON Czech Group byla v zodpov dnosti, jakož i moci, interních auditor  z útvaru Internal 

Audit CZ. Díl ím d sledkem této zm ny by poté bylo to, že vedoucí pracovník tohoto útvaru by 

mohl bezprost edn  ídit pracovní výkon pracovníka KFU, nebo  ten by se dostal do pozice 

p ímého pod ízeného k vedoucímu pracovníku útvaru interního auditu. 

 Aby výše navržená personální zm na byla uskute nitelná z pohledu kapacity lidských 

zdroj  útvaru Internal Audit CZ, bylo by nutné, aby n kdo zajistil administrativní podporu tomu 

internímu auditorovi, který by roli KFU p evzal. Zárove  by bylo nezbytné vymyslet takové 
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personální ešení, které by alespo  nezvýšilo úrove  osobních náklad  nad úrove  sou asnou, 

pop . i tuto úrove  snížilo (tj. úrove  odpovídající sum  osobních náklad  na pracovníky útvaru 

Internal Audit CZ, pracovníka KFU a jeho pomocného administrativního pracovníka). V tomto 

ohledu je p edkládáno takové ešení, že pot ebné pracovní místo administrativní podpory 

pracovníka KFU v útvaru Internal Audit CZ by mohl obsadit student vysoké školy v rámci 

odborné stáže. Takové ešení se z nezávislého, vn jšího pohledu jeví jako velmi racionální, 

nebo  poptávka po odborných stážích ze strany student  vysokých škol, a zejména pak t ch  

v posledních ro nících, je velmi vysoká ve srovnání s nabídkou takových stáží. P i sou asné 

situaci na trhu práce mají vysokoškolští studenti vysokou motivaci k získání cenných pracovních 

zkušeností již b hem studia a té mohou zam stnavatelé dob e využít. Vedoucí pracovník útvaru 

by si tak bezpochyby mohl dob e vybrat vhodného kandidáta pro obsazení takového místa  

a navíc by tímto krokem byl schopen docílit i úspory osobních náklad . 

 V návaznosti na t etí, posledn  uvedenou možnou p í inu komunika ních problém , 

kterých si jsou pracovníci interního auditu v systému monitorování a ov ování pln ní 

doporu ení auditu v domi, kteráž se týkala nep ímé komunikace interních auditor  s odpov d-

nými vedoucími pracovníky auditovaných p es pracovníka KFU, je doporu ováno realizovat 

následující administrativn -technické ešení. Na chrán ném disku by mohla být založena složka 

se spole n  sdílenou databází audit , u kterých nebylo uzav eno monitorování pln ní 

doporu ení auditu. Ta by byla spravována pracovníkem KFU; nadále by byl pracovník 

zastávající tuto roli zodpov dný za vyhodnocování relevantnosti zasílaných podklad  o pln ní 

doporu ení auditu, resp. konkrétních nápravných opat ení, jejich kompletaci a administraci. 

Navíc by však díky tomuto ešení získali všichni pracovníci z útvaru Internal Audit CZ 

oprávn ní p ístupu do této databáze, resp. k t m audit m v ní, za n ž byli sami odpov dní. 

Všichni pracovníci interního auditu by tak mohli ihned a p ímo v reakci na zasílané podklady 

komunikovat s odpov dnými zástupci auditovaných. Jinak e eno, každý interní auditor by mohl 

p ímo sledovat a ov ovat celý další postup doporu ení ze svých audit  až do samého konce. 
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 innost každého podniku mohou významným zp sobem ovlivnit nov  vznikající  

a neustále se m nící podnikatelská rizika. Ta mohou v sou asné dob  silné konkurence, 

turbulencí a krizových tlak  vycházet z r zných zdroj , avšak a  už mají jakýkoliv p vod, je 

nezbytné rizika efektivn  ídit. Pot eba efektivního ízení rizik je p itom dána snahou o zamezení 

vzniku významných ztrát, které podniku mohou vznikat práv  v d sledku neú inného ízení 

rizik, ale i nesprávn  nastavených vnit ních proces  i nedostatku informací pro manažerské 

rozhodování. 

 S obecným úkolem nanejvýše omezit ztráty a dosáhnout p ijatelné úrovn  rizika se práv  

innost interního auditu ve stále v tší mí e zakotvuje v systémech ízení podnikatelských 

subjekt . V jejich kontextu je tato innost dobrovolnou koordina ní a integrující iniciativou 

vlastník  i vrcholových manažer . Stru n  ji lze charakterizovat jako innost nezávislou, 

objektivn  ujiš ovací a poradenskou, která se zam uje na zdokonalování proces  a p inášení 

p idané hodnoty. 

 V úvodu diplomové práce bylo vytý eno cílem teoreticko-metodické ásti p edstavit 

innost interního auditu v jejím moderním pojetí, vysv tlit význam a úlohu této innosti ve 

vnit ním kontrolním systému podniku a zodpov d t dv  hlavní výzkumné otázky, které zn ly: 

„Jaké podn ty a d vody by m ly p ivést vlastníky i manažery k rozhodnutí pro zavedení 

innosti interního auditu do systému ízení podniku? Jak a v em m že podniku tato innost 

p inášet p idanou hodnotu?“ V dalším textu je v nován prostor shrnutí jeho napln ní. 

 Interní audit je v jeho moderním pojetí chápán jako prodloužená funkce ízení. V tomto 

pojetí je poradenskou inností založenou na rizicích, která se soust e uje na zvyšování ú innosti 

ízení vnitropodnikových proces  cestami neustálého zdokonalování nastavených systém   

a metod ízení. Je významnou sou ástí vnit ního kontrolního systému, lze íci i jedním z prvk  

celistvého VKS, avšak vyzna ující se zvláštním významem a úlohou. Význam této innosti ve 

VKS spo ívá v jedine nosti jejího p ístupu, kterou podtrhuje používaný metodologický aparát. 

Její úloha v kontextu VKS pak spo ívá primárn  v ochran  majetku a hospoda ení podniku. 

Dále, podn ty a d vody, které se odvíjí od pot eby ú inn  ídit všechna podnikatelská rizika, 

zájmu na zajišt ní transparentnosti a prosvícení záležitostí ve vnit ním ízení, nezávislém 

hodnocení VKS a vnit ních kontrol, prevenci a vyšet ování podvod , ale také ohlednutí za „best 

practice“ neboli nejlepší praxí, mohou být t mi ur ujícími pro zavedení interního auditu do 

systému ízení podnikatelských subjekt . innost interního auditu p ináší podniku p idanou 

hodnotu tím zp sobem, že na platform  objektivity uplat uje diagnostické, detek ní, verifika ní, 
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ujiš ovací, poznávací a jiné procedury a posléze indukuje záv ry. Nakonec její p idaná hodnota 

spo ívá v tom, že pomáhá dosahovat podnikových cíl  tím, že p ináší systematický p ístup  

k hodnocení a neustálému zlepšování ú innosti systému ízení rizik a ídících a kontrolních 

proces . 

V úvodu diplomové práce byl dále stanoven druhý cíl zvláš  pro její aplika n -ov ovací 

ást, kterým bylo vysv tlit filosofii, jakož i obsah innosti interního auditu na p íkladu existující 

jednotky interního auditu operující ve skupin  spole ností E.ON Czech Group, dále pojednat  

o praktických aspektech výkonu interního auditu v této jednotce, a kone n , v rámci poslední 

fáze jeho výkonu, fáze monitorování pln ní doporu ení auditu, provést analýzu fungování 

sou asného systému monitorování a ov ování pln ní doporu ení auditu a p edložit návrhy  

a doporu ení pro zvýšení efektivnosti tohoto systému. Níže je v nován prostor ke shrnutí 

napln ní tohoto cíle. 

 P íkladnou jednotkou interního auditu pro vylí ení hospodá ské reality v této práci byla 

decentralizovaná jednotka interního auditu Internal Audit CZ, která vykonává svoji innost  

v dosahu spole ností E.ON podnikajících na území eské republiky a Slovenska. Koncep n   

i metodicky je vykonávání její innosti ízeno centrální jednotkou interního auditu Corporate 

Audit, která je organiza n  sou ástí n mecké ídící spole nosti E.ON AG. Ta uplat uje 

centralizovaný p ístup k výkonu innosti interního auditu, který zaru uje jednotné metody, 

systémy a procesy v oblasti interního auditu nap í  celou skupinou spole ností E.ON Group. 

Spole ná je proto pochopiteln  i filozofie této innosti ve všech jejích jednotkách, která tkví  

v poskytování podpory pro podniková vedení v záležitostech týkajících se monitoringu a ízení 

rizik a zajišt ní poradní innosti za ú elem podpory ú inného uspo ádání proces  a správy tok  

práce. Co do obsahu interní auditorské innosti v p íkladné jednotce interního auditu bylo 

pojednáno o výkonu interního auditu od fáze plánování auditu, p es fázi provád ní, až po 

monitorování a ov ování pln ní doporu ení z vykonaného auditu. Zvláštní d raz byl však 

kladen na vybrané praktické aspekty zpracovávání a p edávání záv re ných zpráv z vykonaných 

audit . Exaktn  byla v nována pozornost otázkám kvalitativního zpracovávání záv re ných 

zpráv, aspekt m zobrazování celkového výsledku auditu a hodnocení hlavních auditních oblastí 

ve zprávách, jako i aspektu asu v procesu vypracovávání a komunikace záv re ných zpráv.  

V rámci poslední fáze výkonu interního auditu, fáze monitorování a ov ování pln ní 

doporu ení, byly analyzovány možné p í iny rozpoznaných komunika ních problém   

v zavedeném systému monitorování a ov ování pln ní doporu ení a následn  provedena jejich 

analýza. V návaznosti na identifikované p í iny problém  byly p edloženy t i návrhy ke zvýšení 

efektivnosti stávajícího systému monitorování a ov ování, které sm ovaly k ur itým 
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personálním zm nám, úspo e osobních náklad  a nastavení nového administrativn -technického 

ešení pro systém správy nápravných opat ení vyplývajících z doporu ení a interní komunikaci  

o nich. 
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