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Příloha č. 1: Příklad Statutu útvaru interního auditu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název společnosti: 

Schválen ke dni: 

Podpis odpovědné osoby: 

  

STATUT 

útvaru interního auditu 
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Interní audit na/v ……………………… plní svou úlohu a úkoly v souladu s vnitropodnikovými 
předpisy a normami ……………………… 
 

Článek 1 

Poslání interního auditu 
 

1. Interní audit je nezávislá, objektivně ujišťovací a konzultační činnost zaměřená na přidávání 
hodnoty a zdokonalování procesů, zahrnuje nezávislé a objektivní přezkoumávání  
a vyhodnocování operací a vnitřního kontrolního systému ve vztahu k dodržování 
přijímaných opatření, k systému rozpoznávání a omezování rizik, k plnění provozních  
a finančních kritérií v činnostech realizovaných na/v ……………………… útvar interního 
auditu posuzuje, zda zavedený vnitřní kontrolní systém je dostatečně účinný  
a pružný v reakci na změny právních, ekonomických, provozních a jiných podmínek a zda má 
schopnost poskytnout vedení ……………………… spolehlivé a včasné informace. 

2. Interní audit pomáhá vrcholovému managementu ……………………… v dosahování 
stanovených cílů tím, že přináší systematický přístup k hodnocení a zlepšování efektivnosti 
řízení rizik, řídicích a kontrolních procesů ……………………… 

3. Interní audit nenahrazuje činnosti věcně příslušných útvarů (dále jen „útvary“) při řešení, 
vytváření, zavádění a zajištění vlastních vnitřních řídicích a kontrolních systémů včetně 
stanovených postupů, ani řídicí kontrolu a řízení rizik v odpovědnosti příslušných vedoucích 
zaměstnanců. 

4. Útvar interního auditu nelze pověřovat činnostmi, které jsou v rozporu s nezávislým výkonem 
jemu stanovených úkolů, nebo přenášet na něj jakékoliv povinnosti nebo zodpovědnost 
nesouvisející s auditní činností. 

 
Článek 2 

Cíle interního auditu 
 

Cílem útvaru interního auditu je: 
1. napomáhat nezávislou, objektivně hodnotící a konzultační činností v souladu se všeobecně 

respektovanými principy a mezinárodně uznávanými standardy k hospodárnému, efektivnímu 
a účelnému výkonu ……………………… 

2. působit iniciačně v hledání řešení k novým podnětům pro zlepšení; 
3. přispívat na základě svých doporučení k nápravě zjištěných nedostatků, ke zdokonalování 

kvality vnitřního kontrolního systému a k předcházení nebo zmírnění rizik spojených  
s plněním úkolů ……………………… 

 
Článek 3 

Postavení a působnost útvaru interního auditu 

 

1. Postavení útvaru interního auditu na/v …………… stanoví vnitropodnikový dokument 
…………………, a to ………………… 

2. S ohledem na princip nezávislosti je útvar interního auditu organizačně oddělen od řídicích  
a výkonných složek ……………………… 

3. Útvar interního auditu je přímo podřízen ……………………… 
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Článek 4 

Rozsah činnosti interního auditu 
 

1. Obecná role interního auditu spočívá v poskytování doporučení vedení ……………., jak 
zdokonalovat kvalitu vnitřního kontrolního systému, předcházet nebo zmírňovat rizika  
a rovněž doporučení k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků. 

2. Interní audit zajišťuje též konzultační činnost, která přináší systematický metodický přístup 
k hodnocení a zlepšování efektivnosti řízení rizik, řídicích a kontrolních procesů a správy  
a řízení procesů. Poskytování konzultační činnosti interním auditorem neznamená, že 
doporučení a hodnocení ze strany interního auditu nahrazuje jiné činnosti vedoucích 
zaměstnanců nebo osvobozuje další osoby od odpovědností, které jim byly přiděleny. Úkony 
prováděné interním auditorem v oblasti konzultační činnosti, získávání informací a sběru dat 
nelze zaměňovat s auditními akcemi ani je s nimi v případě, že nesouvisejí s jejich 
předmětem, slučovat. 

3.  Interní audit nemůže poskytovat záruku, že budou odhalena všechna významná rizika nebo že 
nastavení vnitřního kontrolního systému je naprosto dostatečné. 

4. Interní audit: 
A. hodnotí adekvátnost a efektivnost řídicích a kontrolních mechanismů týkajících se řízení 

………………………, procesů a informačních systémů, stanovuje cíle auditních činností  
v souladu se střednědobými a ročními plány auditu a vykonává auditní činnost v souladu  
s těmito plány. Hodnocení a výkon auditní činnosti se týkají zejména: 
– spolehlivosti, integrity a přesnosti finančních a provozních informací, 
–  efektivity procesů (souladu cílů procesů s cíli ………………………), 
–  účinnosti procesů (schopnosti dosahovat plánovaných cílů s minimálními náklady), 
–  dodržování všech akceptovaných standardů a vnitropodnikových předpisů, 
–  zajištění ochrany majetku proti rizikům, 
–  účinnosti a spolehlivosti vnitřního kontrolního systému; 

B. spolupracuje s: 
– výborem pro audit, 
– s vedoucími pracovníky příslušných manažerských úrovní, 
– externími auditory; 

C. vytváří a udržuje náležitou profesionální úroveň výkonu své činnosti, zabezpečuje  
a zvyšuje kvalitu interního auditu včetně jejího sledování a hodnocení; 

D. pracuje podle jednotných zásad pro výkon interního auditu na/v ………………………, 
které jsou uvedeny v „Manuálu interního auditu.“ 

 
Článek 5 

Profil auditora 
 

Normy profesionálního chování auditorů vycházejí z mezinárodně uznávaných standardů, 
které jsou obsaženy v „Etickém kodexu mezinárodního Institutu interních auditorů“ a jsou 
zakotveny v Etickém kodexu interního auditora, který je přílohou tohoto Statutu. 

Interní auditor: 
– vykonává svou práci s odborností a náležitou profesionální péčí; 
– zabezpečuje pouze takové činnosti, pro které má nezbytné vědomosti, zkušenosti  

a schopnosti; 
– musí při hodnocení všech skutečností postupovat objektivně; 
–  nezapojuje se do žádných činností a procesů, které mohou narušovat nebo mohou být 

chápány jako narušení jeho objektivního úsudku a nezávislosti; 
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–  nesmí hodnotit takové činnosti a procesy, za jejichž provádění byl během předchozího 
roku odpovědný nebo na jejichž rozvoji či zavádění se podílel; 

–  musí být při používání a ochraně informací získaných v průběhu své práce obezřetný  
a diskrétní; 

–  musí při formulování názorů a závěrů doložit dostatečné důkazy a odůvodnění. Uvádí 
všechna podstatná fakta, která jsou mu známa a která, kdyby nebyla uvedena, by mohla 
změnit zprávu o činnostech, jež byly předmětem auditu; 

–  musí pro udržení vysokého standardu své profesní kvalifikace maximálně rozvíjet svou 
odbornost, morálku, důstojné chování, schopnosti komunikace a houževnatost pro 
dosažení účinnosti výsledků práce. 

 
Článek 6 

Oprávnění interního auditu 
 

1. Vedoucí útvaru interního auditu je oprávněn: 
–  rozhodovat o koncepci činnosti interního auditu v souladu s auditorskými standardy  

a vnitropodnikovými předpisy k organizaci a řízení výkonu interního auditu; 
–  účastnit se porad vedení, porad vedoucích zaměstnanců a všech důležitých jednání 

včetně zahajovacích a konečných jednání v souvislosti s externími kontrolami a obdržet 
kopie zpráv a informací předaných externími kontrolními orgány; 

–  účastnit se jednání s externími orgány, které se týkají vnitřního řídicího a kontrolního 
systému, interního auditu a rizik vyplývajících z činnosti jednotlivých útvarů 
………………………; 

–  navrhnout ………………………, aby k posouzení určitých specifických a expertních 
stanovisek, která jsou vyžadována pro provedení auditorské činnosti, byli přizváni 
interní i externí specialisté poskytující záruku odbornosti, nezávislosti a objektivnosti. 
Na základě uzavřené smlouvy by tito specialisté měli stejná práva a povinnosti jako 
auditor ………………………; 

–  dávat návrhy na zahájení operativního auditu či šetření ……………………… 
2. Vedoucí útvaru interního auditu je dále oprávněn: 

–  stanovovat v rámci interního auditu způsob monitorování systémů a procesů ve sféře 
řízení, výkonu a kontroly všech aktivit ………………………; 

–  vytvářet a upravovat dokumenty stanovující pracovní postupy pro výkon interního 
auditu; 

–  mít přístup k informacím, dokladům, systémům a operacím, které souvisejí  
s auditovanou činností, včetně informací potřebných pro sestavení plánů interního 
auditu, přípravu auditů a sledování opatření k nápravě zjištěných nedostatků; 

– vypracovat a pravidelně aktualizovat program pro zabezpečení a zvyšování kvality 
interního auditu, který zahrne všechny aspekty interního auditu a bude průběžně 
monitorovat jeho efektivnost. Hodnocení celkové efektivnosti programu kvality 
provádět pravidelně jednou ročně na základě využití zásad sebehodnocení a minimálně 
jednou za 5 let zajistit jeho hodnocení externí kvalifikovanou osobou; 

– stanovit rozsah, věcné zaměření, typ auditu, jeho cíl, program, časové rozvržení  
a personální zajištění podle charakteru auditované činnosti; 

–  určit dotčené útvary, v nichž bude audit proveden. 
3. Auditor je oprávněn: 

– mít plný přístup ke všem příslušným činnostem ………………………, záznamům, 
informačním systémům, majetku a k zaměstnancům; 

– vstupovat do všech objektů ……………………… a na jednotlivá pracoviště; 
–  vyžadovat předložení všech potřebných dokladů včetně originálů, nahlížet do 

písemností a médií, vyhotovovat fotodokumentaci, videozáznamy, opisy a výpisy  
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z originálních dokladů a získávat potřebná data z automatizovaných informačních 
systémů v tištěné podobě, případně kopie databází (souborů) v elektronické podobě; 

–  odebrat v odůvodněných případech originály dokladů, u nichž hrozí nebezpečí ztráty 
nebo zneužití. Převzetím vzniká odboru interního auditu povinnost tyto doklady řádně 
ochraňovat a zabránit přístupu nepovolaných osob k nim. O odebrání originálů dokladů 
sepsat záznam, kterým písemně potvrdí převzetí vyjmenovaných dokumentů 
příslušnému pracovníkovi; 

–  vyžadovat auditní nebo kontrolní zprávy vypracované externími subjekty; 
– požadovat od vedoucích zaměstnanců auditovaného útvaru zajištění součinnosti  

a vytvoření podmínek pro řádné provedení auditu; 
– vznášet dotazy a prostřednictvím vedoucích zaměstnanců vyžadovat od zaměstnanců 

podklady, informace a vysvětlení nebo stanoviska ke zjištěným skutečnostem; 
– jednat se všemi vedoucími a ostatními zaměstnanci bez ohledu na jejich postavení  

v soustavě řízení (o jednání auditora s ostatními zaměstnanci auditovaného útvaru je 
informován vedoucí útvaru, ve kterém audit probíhá); 

–  používat telekomunikační zařízení a informační technologie auditovaného útvaru  
v případech, kdy jejich použití je nezbytně nutné pro výkon auditu (o používání 
telekomunikačních zařízení a informačních technologií je informován vedoucí útvaru, 
ve kterém audit probíhá). 

 
Článek 7 

Odpovědnost útvaru interního auditu 
 

Útvar interního auditu je zejména odpovědný za: 
1. kvalifikovaný, efektivní a profesní výkon interního auditu v souladu s mezinárodně 

uznávanými standardy, s „Manuálem interního auditu“ a souvisejícími vnitropodnikovými 
dokumenty, které tento dokument doplňují; 

2. vypracování střednědobého a ročního plánu auditu na základě objektivního hodnocení rizik  
a za jejich předložení ke schválení ………………………; 

3.  plnění ročního plánu auditu a plnění případných zvláštních vyžádaných úkolů; výkon auditní 
činnosti v souladu s mezinárodně uznávanými standardy, „Manuálem interního auditu“  
a souvisejícími vnitropodnikovými dokumenty, které tento dokument doplňují, přijatými 
strategiemi a stanovenými cíli; 

4. zavedení a udržování takové úrovně komunikace uvnitř útvaru i s ostatními subjekty, která 
umožňuje plnění jeho poslání, cílů a úkolů; 

5. hodnocení obecné kvality vnitřního kontrolního systému a předkládání doporučení ke 
zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému, k předcházení nebo ke zmírnění rizik  
a k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků; 

6. účinné fungování interního auditu jako nezávislé instituce na/v ………………………, bez 
přímé odpovědnosti za hodnocené aktivity a bez pravomoci rozhodování nad nimi; 

7. udržování profesionální úrovně zaměstnanců útvaru interního auditu s odpovídajícími 
znalostmi, schopnostmi a zkušenostmi; 

8.  předkládání zpráv z provedených auditů bez zbytečného odkladu ………………………, 
popřípadě dalším dotčeným subjektům. V případě nesouladu stanovisek auditovaného útvaru 
a auditora bude součástí zprávy z auditu vyjádření obou útvarů s tím, že konečné rozhodnutí  
o přijetí či nepřijetí opatření k nápravě je plně v kompetenci ………………………; 

9. sledování a evidenci opatření přijatých k nápravě zjištěných nedostatků včetně nápravných 
opatření z externích auditů a kontrol; 

10. provádění následných auditů, jimiž hodnotí plnění opatření přijatých k nápravě zjištěných 
nedostatků včetně jejich dodržování a efektivnosti; 
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11.  písemné informování ……………………… o nepřijetí příslušných opatření vyplývajících  
z doporučení interního auditu; 

12. vypracování souhrnné roční zprávy z vykonaných auditů a její předložení …………………., 
který na základě doporučení uvedených ve zprávě přijímá odpovídající opatření; 

13.  uchovávání auditních dokumentů v souladu s platnými vnitropodnikovými předpisy 
……………………… 

 
Článek 8 

Povinnosti interního auditora 
 

Interní auditor je při výkonu své činnosti zejména povinen: 
1.  písemně oznámit auditovanému subjektu termín zahájení auditu, rozsah, věcné zaměření, jeho 

cíl, časové rozvržení a personální zajištění; 
2. provést audit hospodárně a účelně v souladu se stanoveným programem; 
3. respektovat odpovědnosti pracovníků auditovaných subjektů za plnění jejich pracovních 

úkolů; 
4. nezneužívat získaných informací pro jakýkoliv osobní prospěch a ani žádným jiným 

způsobem, který by byl v rozporu s příslušnými vnitropodnikovými předpisy nebo se zájmy 
………………………; 

5.  při práci s utajovanými skutečnostmi a osobními údaji postupovat v souladu s příslušnými 
vnitropodnikovými předpisy; 

6.  neprovádět a nezasahovat do výkonných činností ………………………, nezavádět postupy, 
nevypracovávat dokumenty, řídicí rozhodnutí, ani se nezapojovat do žádných dalších činností, 
které by mohly vést ke kompromisům narušujícím jejich nezávislost; 

7. informovat odpovědného vedoucího zaměstnance auditovaného útvaru o průběhu provádění 
auditu; 

8. po ukončení auditu neprodleně předat osobně auditovanému útvaru převzaté doklady, 
pominou-li důvody pro jejich převzetí. 

 
Článek 9 

Podávání zpráv 
 

1. Útvar interního auditu předává výsledky své činnosti prostřednictvím písemných zpráv, které 
jsou výsledkem šetření, hodnocení a analýz uskutečněných v průběhu vykonaného auditu. 
Zpráva o výsledku interního auditu se předává: 
–  ……………………… bez zbytečného odkladu; 
– vedoucím zaměstnancům auditovaných subjektů. V případě, že za zjištěné nedostatky  

z vykonaného auditu odpovídá vedoucí zaměstnanec útvaru, jehož činnost nebyla 
auditovaná, předává se tomuto zaměstnanci pouze výpis části zprávy, která se ho 
bezprostředně týká; 

2. Souhrnně se výsledky interního auditu uvádějí v roční zprávě, která se předkládá 
……………………… v písemné podobě. Souhrnná zpráva zejména: 
–  hodnotí obecnou kvalitu vnitřního řídicího a kontrolního systému; 
– analyzuje výskyt závažných nedostatků, které nepříznivě ovlivnily činnost ………………, 

včetně nedostatků ve fungování vnitřního kontrolního systému, a které byly důvodem 
snížení finanční výkonnosti v činnosti ………………………; 

–  předkládá doporučení ke zkvalitnění systému řízení rizik a řídících a kontrolních procesů. 
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Článek 10 
Vztah útvaru interního auditu k ostatním součástem a útvarům ……………………… 

 

1. Útvar interního auditu není závislý na žádném podnikovém útvaru nebo činnosti, kterou 
………………………vykonává. 

2. Žádný podnikový útvar ……………………… není oprávněn zasahovat do činnosti interního 
auditu, zejména požadovat jakékoliv úpravy obsahu zprávy z provedeného auditu, které by 
neodpovídaly auditním zjištěním a opatřením provedeným v průběhu auditu. 
……………………… bude neprodleně informován v případě vyvíjení jakéhokoliv tlaku na 
interní audit ve smyslu výše uvedeného. 

3. Nenahrazuje činnosti jiných organizačních útvarů při řešení, vytváření, zavádění a zajištění 
vlastních řídicích kontrolních systémů, analýzy rizik včetně stanovených postupů, ani řídicí 
kontrolu v odpovědnosti příslušných vedoucích zaměstnanců. 

4. Na vyžádání útvaru interního auditu zpracovávají podnikové útvary ……………………… 
písemně metodická stanoviska potřebná pro kvalifikovaná posouzení auditované 
problematiky. 

5. Podnikové útvary ……………………… poskytují útvaru interního auditu písemné 
požadavky a náměty na provedení auditu jak u svého, tak i ostatních útvarů 
……………………… Náměty zohlední interní auditor při vypracovávání plánu auditu. 

6. V rámci plnění přijatých opatření informuje auditovaný útvar písemně útvar interního auditu  
o způsobu odstranění zjištěných nedostatků a realizaci navržených doporučení, případně že 
odpovědný vedoucí zaměstnanec převzal odpovědnost za riziko neprovedení opatření nebo 
nevyužil doporučení interního auditu. 

7. Jednotlivé útvary ……………………… předávají útvaru interního auditu písemné výstupy 
z vyhodnocování závěrů z prováděných průběžných a následných řídicích kontrol vč. 
přijatých nápravných opatření. 

8. Mimořádný audit je možné realizovat pouze na základě souhlasu ……………………… 
 

Článek 11 
Závěrečná ustanovení 

 

1. Tento statut upravuje činnost interního auditu na/v ……………………… 
2. Změnu Statutu schvaluje ……………………… 
3. Statut interního auditu nabývá účinnosti dnem podpisu. 
 

 

 

V ……………………… dne ……………………… 


