


 







 

 

ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou interního auditu v průmyslovém 

podniku a je rozdělena do tří hlavních kapitol. Nejdříve je práce zaměřena na vývoj auditorské 

profese. Poté je charakterizována činnost a role interního auditu, definovány způsoby jeho 

zajištění a popsány formy začlenění útvaru interního auditu do organizační struktury podniku. 

Mimo jiné je zde uvedena definice interního auditu, kterou stanovil Mezinárodní rámec 

profesní praxe interního auditu spolu s Etickým kodexem a Mezinárodními standardy, jimiž 

se interní auditor musí řídit při vykonávání své profese, a v poslední části jsou shrnuty vysoké 

nároky na jeho odborný profil. Cílem této práce je zhodnotit vlastním názorem roli  

a působnost interního auditu v průmyslovém podniku. 

 Klíčová slova:  

 interní audit, externí audit, interní auditor, externí auditor, kontrola, řízení rizik. 

 

ABSTRACT 

This bachelor thesis is concerned with the problems of internal audit in the industrial 

company and is divided into three main chapters. The first part is focused on development  

of the profession of the auditor. Then are distinguished activities and roles of internal audit, 

are defined methods of determination and described forms of implementation of internal audit 

into the company´s organization structure. Among others, is there mentioned internal audit 

definition determinated by International Professional Practices of Internal Auditing together 

with Code of Ethics and The International standards, which the internal auditor must follow 

when excercise his profession, and at the last part are summarizated the high demands on his 

professional profile. The aim of this thesis is to assess in own way role and scope of internal 

audit in the industrial company. 

 Keywords:  

 internal audit, external audit, internal auditor, external auditor, kontrol, risk 

management.
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ÚVOD 

 Tato bakalářská práce je rozdělena do tří hlavních kapitol, které nastiňují problematiku 

interního auditu. Výstupem je zpracování kritického zhodnocení daného tématu na základě 

teoretických znalostí podložených na zjištěných informacích z odborné literatury. 

 První kapitola je přednostně zaměřena na historii interního auditu již od raných dob, 

jak ve světě, tak i v České republice. Nejprve je však popsána historie auditu jako takového 

(tzn. i externího auditu), která je spojena s vývojem účetnictví. Poté jsem se zabývala 

vývojem samotného interního auditu až do současnosti. Z této kapitoly vyplývá, že interní 

audit je v České republice poměrně mladou disciplínou, která se začala uplatňovat až  

v polovině devadesátých let dvacátého století, kdy vznikl Český institut interních auditorů, 

který ve skutečnosti poprvé položil základy této profese u nás. Tento institut dohlíží, aby se 

interní audit nadále rozvíjel a stal se značným pomocníkem ke zlepšení systému řízení dané 

organizace.  

 Druhá a více obsáhlá kapitola je věnována internímu auditu. Cílem bylo 

charakterizovat činnost a roli interního auditu v organizaci, popsat způsoby jeho zajištění  

a formy začlenění interního auditu do organizační struktury. Jelikož interní audit musí zajistit 

objektivní a nezávislou činnost, tyto podmínky vycházejí z Mezinárodního rámce profesní 

praxe interního auditu, který je rovněž podrobněji vypracován v této kapitole, nesmí být 

podřízen řídící či výkonné funkci v organizaci. To znamená, že spadá pouze pod nejvyšší 

úroveň organizační struktury a to vrcholovému managementu, představenstvu, dozorčí radě  

či generálnímu řediteli, v dnešní době však existuje ještě jedna možnost a to podřízení výboru 

pro audit. Výbor pro audit nepředstavuje žádný řídící orgán, ale jen pomáhá svému zakladateli 

(dozorčí radě) provádět kontrolní činnosti v organizaci. Následně jsem vymezila pojem 

interního auditu, aby nemohl být ztotožňován s externím auditem, přestože oba používají 

stejné postupy a metody práce, jejich cíle jsou odlišné. Interní audit lze rozdělit dle několika 

typů, které se v organizaci současně provádějí. Zaměřila jsem se především na audit jakosti, 

jelikož mi přijde jako jeden z nejdůležitějších článků zejména v průmyslovém podniku kvůli 

zavedeným ISO normám, které kladou vyšší požadavky na kvalitu jejich produktů. 

V neposlední řadě jsem zmínila zákazníky interního auditu, jedná se především o řídící 

orgány dané organizace, ale také ostatní zájmové skupiny, které však mají odlišné požadavky. 
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 Třetí kapitola nese název interní auditor, kde je nastíněn vývoj role interního auditora 

v organizaci. Mohu říci, že tato profese prošla mnohými změnami. Nejprve bylo úkolem 

interního auditora pouze kontrolovat a ověřovat účetní výkazy, popřípadě vyhledat možné 

podvody nebo upozornit na vzniklé neshody, dnes však je tato činnost hlavní náplní externího 

auditora. Další podkapitola se týká neustálých se zvyšujících nároků na profesi interního 

auditora, který nejen musí perfektně ovládat účetnictví a řízení rizik, ale jsou i další 

požadavky. V průběhu vykonávání této profese se musí interní auditor neustále vzdělávat  

a prohlubovat své znalosti a dovednosti, proto podstupuje různá školení, která jsou 

poskytována prostřednictvím Českého institutu interních auditorů.  
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1 HISTORIE A VÝVOJ AUDITU 

 Pojem Audit je původem z latiny a překládá se jako slyšení, dozvídání se  

či poslouchání. První zmínky s tímto pojmem sahají již do 3. stol. př. n. l. a jsou spojeny 

s rozvojem účetnictví, kdy spolu tvořily metody k evidenci svého majetku, ochraně před 

zcizením a zjištění nesprávné evidence. Ve starém  Římě byly vládou jmenovány funkce 

kvestorů, což byli vyšetřovatelé, kteří měli za úkol kontrolovat účetnictví ve všech 

provinciích, informovat senát o výši státního majetku a popřípadě vyšetřovat vzniklé 

podvody. [1]  

 Průkopníkem auditu, jak jej známe v dnešní době, byla Velká Británie a to v 19. století 

během průmyslové revoluce. Popudem vzniku byl nárůst účetních informací a tím také 

vznikla nutnost zabezpečit spolehlivost účetního systému, proto si také firmy najímaly účetní, 

aby kontrolovaly jejich finanční záznamy. V roce 1844 vznikl zákon o britských akciových 

společnostech, který stanovil, že jeden nebo více akcionářů prověřuje rozvahy sestavené 

řediteli společnosti. Úkolem těchto akcionářů bylo kontrolovat účetní knihy a výkazy 

společnosti, ale také střádat informace od úředníků, zaměstnanců i managementu. V dalším 

zákonu, o akciových společnostech z roku 1856, bylo stanoveno, že tuto práci nebudou dále 

vykonávat akcionáři, ale auditor jmenovaný společností. V zákonu z roku 1900 stojí, že 

auditor musí být nezávislý na auditované společnosti, avšak nemusí být profesionálně 

vzdělaný. Zásadní změnou, kterou předepisuje zákon z roku 1948, je potřeba kontrolovat, zda 

účetní výkazy jsou po stránce pravdivé v pořádku vzhledem k finanční situaci společnosti, 

tento názor tedy sděluje kvalifikovaná osoba – soudní znalec. [6]  

 V České republice se poprvé slovo audit objevilo v legislativě roku 1988 a to v zákoně  

č. 173/1988 Sb., o podniku se zahraniční majetkovou účastí. Za zlomový je však považován 

rok 1989, kdy účetní závěrky musely být ověřeny dvěma nezávislými znalci jmenovanými 

ministerstvem financí. To následně vydalo Vyhlášku FMF č. 63/1989 Sb., o ověřovatelích 

(neboli auditorech), v níž prvně byla uvedena tato profese. Při této příležitosti vznikla i první 

profesní organizace, která nesla název Unie auditorů. Z důvodu modernizace byla roku 1992 

nahrazena Komorou auditorů ČR v souladu se zákonem č.524/1992 Sb., o auditorech  

a komoře auditorů České republiky. Tento zákon ustanovil základní pravidla a pojmy a díky 

němu se Česká republika více přiblížila zahraničním zemím. Poslední právní změnou je zákon 

č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), který byl 

nahrazen zákonem o auditorech č. 254/2000 Sb. Nový zákon sjednocuje právní úpravy, co se 

týče auditu s členskými státy Evropské unie. [4, 13] 
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Historie samotného interního auditu je však mladší disciplínou, která se začala rozvíjet 

během druhé světové války. Významným krokem byl, roku 1941 v New Yorku, vznik 

Institutu interních auditorů, což je profesní organizace, která sdružuje interní auditory 

z celého světa [17]. Na začátku byl složen z 24 zakládajících členů, dnes se avšak počet 

rozrostl až na 90 000 odborníků. Během doby, po kterou již tento institut působí, položil 

mnoho základu pro rozvoj interního auditu, např. schválil vyhlášku o zodpovědnosti, 

vypracoval obecný obsah znalostí a kód profesionální etiky, zavedl stálé vzdělávání  

a programy profesní certifikace a přijal standardy po profesionální praxi interního auditu. [6] 

Interní audit se v České republice zrodil až v polovině devadesátých let minulého 

století. Roku 1995 vznikl Český institut interních auditorů, což je občanské sdružení, které 

zabezpečuje rozvoj interního auditu v České republice. Dnes je složen z více než 1000 členů. 

Jeho nejvyšším orgánem je Sněm, který se schází jednou ročně. Na rozvoji této profese se 

podílí Rada v čele s prezidentem, jejíž činnost kontroluje tříčlenná komise. [18] 
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2 INTERNÍ AUDIT 

2.1 Mezinárodní rámec profesní praxe interního auditu  

 Každý interní auditor se musí řídit směrnicemi, které zahrnuje Mezinárodní rámec 

profesionální praxe interního auditu a to z důvodu odlišnosti právního, kulturního  

či ekonomického prostředí organizace. [2]  

 Mezinárodní rámec profesní praxe interního auditu je od 1. ledna 2009 tvořen dvěma 

hlavními typy směrnic, jak ukazuje obr. 1, které se od sebe liší závazností a byly vydány 

Institutem interních auditorů (dále jen „IIA“).  

 

Obr. 1 Mezinárodní rámec profesní praxe [15] 

 

 Jedním typem jsou Důrazně doporučené směrnice, které jsou složeny z:  

 Stanovisek, 

 Doporučení pro praxi, 

 Praktických pomůcek. 

 Tyto směrnice jsou, jak už vychází z jejich názvu, pouze důrazně doporučeny, nikoliv 

závazné a jsou podporovány IIA.  Jejich cílem je vyhovět požadavkům Závazných směrnic, 

to znamená účinné zavádění Definice interního auditu, Etického kodexu a Mezinárodního 

standardu pro profesní praxi interního auditu. [5]  

 

 Druhým a důležitějším typem jsou Závazné směrnice, které jsou složeny z: [5] 

 Definice interního auditu, 
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 Etického kodexu, 

 Mezinárodního standardu.  

 Na tyto směrnice se klade velký důraz, protože je nezbytný pro správnou činnost 

profesní praxe interního auditu. Jejich dalším přiblížením se bude zabývat následující text. 

 

2.1.1 Definice 

„Interní audit je nezávislá, objektivní, ujišťovací a konzultační činnost zaměřená na 

přidanou hodnotu a zlepšení provozu organizace. Pomáhá organizaci dosáhnout její cíle tím, 

že zavádí systematický metodický přístup k hodnocení a zlepšení efektivnosti řízení rizik, 

řídících a kontrolních procesů a správy a řízení organizace“. [9] 

 

Z výše uváděné definice lze uvést do popředí několik hlavních faktorů, vedoucích  

k úspěšné činnosti interních auditorů: 

Nezávislost a objektivita 

 Nezávislost je chápána jako možnost vlastního rozhodnutí o výběru auditu nebo 

rozsahu šetření, ale také použitých nástrojů a metod, které jsou nutné k vykonávání interního 

auditu.  

 Objektivita nese také velmi významnou roli, poněvadž interní auditoři jsou za svou 

činnost a výroky plně odpovědni, musí mít výstupy ze své práce nejenom podloženy vlastními 

znalostmi a dovednosti, ale také příslušnou auditní dokumentací. 

 Interní auditoři musí dodržovat dva zásadní faktory, které jsou nutné k udržení 

nezávislosti a objektivity: [2] 

1. Interní auditor na sebe nesmí vzít odpovědnost managementu. Neměl by tedy 

schvalovat postupy, pravidla ani operace nebo vydávat rozhodnutí o finančních 

transakcích, za předpokladu, že tyto úkoly podléhají právě managementu. 

2. Interní auditor nesmí auditovat svou vlastní činnost. Nelze tedy poskytovat ujišťovací 

služby v oblasti, ve které již předtím poskytovali služby konzultační. 
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Ujišťovací a konzultační činnost 

Dle Kafky [2] je ujišťovací činnost vnímána jako dlouhodobá, systematická  

a komplexní služba, která je poskytována vlastníkovi či vrcholovému managementu součastně  

s pravidelným prováděním hodnocení rizik, vnitřního řídícího a kontrolního systému a také 

s hodnocením procesů spojených se správou a řízením organizace. 

Konzultační (neboli poradenská) činnost se zaměřuje především na potřeby zákazníka, 

pro něhož musí být viditelně patrná přidaná hodnota vyplývající z dlouhodobého hlediska této 

činnosti. Interní auditor tedy provádí poradenskou službu, jejímž výsledkem jsou doporučení, 

která jsou následně předkládány managementu.  

Přidaná hodnota 

 Jedním z cílů interního auditu je přinášet organizaci a ostatním zainteresovaným 

stranám přidanou hodnotu za předpokladu, že s sebou přináší objektivní a patřičné ujištění  

a zároveň přispívá k účinnému a efektivnímu řízení organizace a řízení rizik.[5]  

 

2.1.2 Etický kodex 

 Cílem Etického kodexu Institutu interních auditorů (dále jen „Etického kodexu“) je 

podpora etické kultury v profesi interního auditu. Obsahuje primární zásady a předpoklady 

chování jednotlivců nebo organizací při výkonu interního auditu, nestanovuje však jejich 

konkrétní jednání. [5] 

 Etický kodex převyšuje rámec definice interního auditu a zahrnuje dvě významné 

části: [5] 

1. Základními principy, které jsou významné k provádění profese a také praxe interního 

auditu. 

2. Pravidly jednání, v nichž jsou popsány normy pro chování interního auditora. Tyto 

pravidla jsou nástrojem k používání Základních principů v praxi a zároveň jsou 

návodem pro etické jednání auditorů.  

 Od interních auditorů se očekává, že budou dodržovat a uplatňovat následující 

základní principy a pravidla jednání: [16]  

1. Integrita - vytváří důvěru, která je základem spolehlivosti jejich úsudku. 
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 Budou vykonávat svoji práci čestně, s náležitou péčí a odpovědně. 

 Budou dodržovat zákony a zveřejňovat informace, které jsou vyžadovány ze 

zákona či profese. 

 Nebudou se vědomě zapojovat do jakýchkoli nezákonných aktivit nebo se 

zúčastňovat činností, které by diskreditovaly profesi interního auditu nebo 

organizaci. 

 Budou respektovat zákonné a etické cíle organizace a přispívat k jejich 

dosažení. 

2. Objektivita - interní auditoři projevují nejvyšší úroveň profesní objektivity při 

shromaždování, hodnocení a předávání informací o prověřovaných činnostech  

a procesech. Interní auditoři kvalifikovaným úsudkem vytvářejí své úsudky, při nichž 

se nesmí nechat ovlivňovat vlastními zájmy či zájmy jiných. 

 Nezúčastní se žádných aktivit nebo vztahů, které mohou narušovat nebo 

mohou být chápány jako narušení jejich objektivního úsudku. Takováto 

spoluúčast se týká činností a vztahů, které mohou být v konfliktu se zájmy 

organizace. 

 Nepřijmou nic, co by mohlo narušit nebo by mohlo být chápáno jako narušení 

jejich profesionálního úsudku. 

 Uvedou veškeré známé skutečnosti, které jsou předmětem auditu a v případě 

neuvedení by mohly zkreslit zprávu o těchto činnostech. 

3. Důvěrnost - interní auditoři respektují hodnotu a vlastnictví informací, které jim byly 

propůjčeny a tyto informace nesmí dále poskytnout bez náležitého souhlasu, pokud 

nemají právní či profesní povinnost tak učinit.  

 Budou obezřetní při použití a ochraně informací, které získají v průběhu plnění 

svých povinností. 

 Nepoužijí získané informace pro jakýkoli osobní prospěch a ani žádným jiným 

způsobem, který by byl v rozporu se zákonem nebo na újmu zákonných  

a etických cílů organizace. 

4. Kompetentnost – interní auditoři při poskytování svých služeb uplatňují potřebné 

vědomosti, dovednosti a zkušenosti. 

 Budou poskytovat pouze takové služby, pro které mají nezbytné vědomosti, 

dovednosti a zkušenosti. 
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 Budou všechny své služby provádět v souladu se Standardy pro profesionální 

praxi interního auditu. 

 Budou nepřetržitě zdokonalovat svou odbornost, efektivnost a kvalitu svých 

služeb.  

 

2.1.3 Mezinárodní standardy  

Vzhledem k tomu, že interní audit je vykonáván v různých organizacích, které se liší 

velikostí, druhem poskytovaných služeb a strukturou, mohou mít tyto rozdíly vliv na praxi 

interního auditu v dané organizaci, proto je nutné, ke své řádné činnosti, se řídit 

Mezinárodními Standardy pro profesní praxi interního auditu (dále jen „Standardy") 

vydanými IIA. [5]  

Hlavními cíly Standardů jsou: [5] 

 vymezení základních principů praxe interního auditu, 

 poskytnutí rámce pro vykonávání veškerých služeb interního auditu, které nesou 

přidanou hodnotu, 

 určení základny, aby bylo možné hodnotit výkon interního auditu, 

 podpora pro zdokonalování organizačních procesů a postupů.  

V těchto standardech jsou zahrnuty: [5]  

 Základní standardy jsou tvořeny základními požadavky vztažené k útvarům 

a subjektům, které poskytují veškeré služby interního auditu. 

 Standardy pro výkon interního auditu popisující povahu veškerých služeb 

interního auditu a také zahrnují hodnotící kritéria, pomocí nichž se klasifikuje 

činnost interního auditu. 

 Prováděcí standardy doplňují dva předešlé standardy a zahrnují další požadavky, 

které mají funkce ujišťovací a poradenské. 

Ujišťovací služby – jedná se o objektivní zhodnocení informací, jehož cílem je 

poskytnout nezávislý názor či závěr posuzovaného předmětu (procesu, systému). 

Poradenské služby – na jedné straně vystupuje interní auditor poskytující 

poradenství (neboli konzultaci) a na straně druhé klient, který konzultaci přijímá.  
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2.2 Zákazníci interního auditu 

 Zákazníky interního auditu [2] jsou především řídící orgány dané organizace, ale  

i další zákazníci, kteří však mají odlišné požadavky: 

 představenstvo, 

 dozorčí rada,  

 výbor pro audit, 

 vrcholový management,  

 finanční ředitel,  

 provozní management,  

 externí auditor,  

 dodavatelé,  

 odběratelé.  

 Z výzkumu IIA, který se zaměřil na potřeby zákazníků interního auditu, analyzoval 

služby interního auditu a rovněž se zaměřil na vnímání přidané hodnoty, vyplývá, že provozní 

management projevuje velký zájem na zdokonalení efektivnosti a účinnosti řízených operací. 

Na straně druhé externí auditor požaduje zjednodušit finanční výkaznictví a vnitřní kontrolní 

mechanismy. Další požadavky vycházejí ze strany dodavatelů a zákazníků, kteří požadují 

garance, co se týče rentability a zabezpečení poskytovaných informací v rámci vzájemné 

komunikace. A v neposlední řadě zaměstnanci, kteří předpokládají inovace s využitím dalších 

postupů dané organizace. [2] 

 

2.3 Typy interního auditu 

2.3.1 Interní audit jakosti (kvality) 

Jakost je třeba vnímat jako soubor všech vlastností, jimiž výrobek uspokojuje potřeby 

zákazníka a nejen pouze jako shodu technických vlastností parametru výrobku, které udávají 

normy nebo další předpisy. [1]  

Jakost je důležité sledovat nejen u výstupu technologického procesu, ale na začátku  

a to již od výzkumu a vývoje. Jakost nelze považovat za následnou kontrolu, ale je také třeba 

minimalizovat možnost vzniku vad. [1]  
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Za účelem neustálého se zlepšování byly zavedeny ISO normy. Tyto normy nemají 

v České republice právní závaznost, pouze se doporučují. Normy ISO jsou souborem 

minimálních požadavků, které by měly být v organizacích implementovány. [1] 

V současnosti nejznámějším příkladem auditu systému řízení kvality jsou podmínky 

pro získání kvalifikace podle ISO 9001. Zda organizace má, či nemá normy ISO 

zainteresované ve svém systému managementu jakosti, potvrzuje certifikát, který bývá 

uváděn buď na obalu výrobku anebo je nabízen prostřednictvím reklam. Tento výrobek se 

sice prokazuje vysokou kvalitou, avšak zákazníkovi negarantuje bezvadnost výrobku, ale 

ukazuje jen, že systém managementu kvality odpovídá požadavkům ISO norem. Organizace, 

které si tento certifikát pořídily, musí počítat s finanční i časovou náročností nejen v době 

zavádění, která může v menších podnicích trvat okolo půl roku, ale i v budoucím období tzn. 

nutnost provádět interní audity minimálně jedenkrát za půl roku a jedenkrát za rok 

přezkoumat celý systém managementu jakosti, apod. [1, 4, 14]  

  „Audit jakosti je systematické a nezávislé zkoumání s cílem stanovit, zda činnosti 

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

realizují efektivně a jsou vhodné pro dosažení cílů.“ [12] 

 Cíle auditu jakosti jsou: [1] 

 určení, zda jsou prvky jakosti v kompetenci se specifikovanými a realizovanými 

požadavky, 

 stanovení, jak je zavedený systém schopen plnit cíle,  

 kontrola, zda jsou plněny právní normy a předpisy, 

 stálý rozvoj systému jakosti, 

 zajistit podklady k posuzování systému jakosti, 

 kontrola, zda je produkt bezpečný, výkonný a spolehlivý v oblasti systému, 

 podpora certifikace systému jakosti.  

 Předmětem auditu jsou: [1] 

 Finální výstupy – jedná se o produktový audit, který je tvořen materiálem  

a polotovarem. Cílem tohoto auditu je garance zákazníkům, že jakost odpovídá 

nadefinovaným požadavkům. 
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 Realizované podmínky výroby – jedná se o systémový audit, který prověřuje 

systém výroby v oblasti stabilizace a garance výstupní jakosti.  

 

Provádění auditu jakosti: 

 Základním předpokladem při provádění auditu je kvalitně zpracovaný kontrolní 

dotazník tzv. checklist, který obsahuje základní kritéria prověrky. Existuje základní verze 

dotazníku, který je dále rozvíjen dle specifikací zákazníků a jejich požadavků. Dotazník je 

tvořen, jak uzavřenými otázkami typu ano/ne, tak i otevřenými otázkami či jen verbálním 

zhodnocením. [1] 

 Tento audit zahrnuje několik činností, které jsou paralelně vykonávány: [1] 

1. Audit prověřením dokumentace 

Zkontrolují se řídící dokumenty (jako např. organizační směrnice a řád, ředitelovy 

příkazy a také příručka jakosti), zda jsou kompletní, podepsány pověřenou osobou  

a pravidelně podléhány řádné revizi. Dále se kontroluje aktuálnost výtisků 

dokumentace, které mají být na příslušných pracovištích. Zároveň se také musí 

zkontrolovat, zdali se prováděné úkony, které podléhají příkazům a návodům, opravdu 

provádějí v souladu s jejich dokumentací. Následně by měl každý zaměstnanec 

předložit podrobný popis své činnosti. 

2. Audit vlastní prohlídkou 

Odpovědi k dotazníku lze čerpat pomocí kontroly při dodržování postupů, prohlídkou 

pracovních pokynů a podmínek, podrobení zkoušce svých zaměstnanců z daných 

postupů dle dokumentace, prostudováním zápisů z kontrol nebo prověrkou dokladů. 

3. Audit detailním prověřením 

Zvolená činnost, výrobek či prostředí se podrobí detailnímu auditu dle vymezených 

specifikací, který zahrnuje měření i zkoušení. Tímto prověřením lze zajistit informace, 

které podávají skutečný obraz o řízení aktů v praxi. 

4. Audit otázkami 

Pracovníkům jsou pokládány otázky a pomocí nich dojde ke zjištění, zda provádějí 

své povinnosti tak, jak mají a zda jsou srozuměni se svými pravomocemi.  
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2.3.2 Audit finanční situace 

 Audit finanční situace se týká zhodnocení současné finanční situace oragnizace  

a perspektivitou jejího vývoje. V tomto případě se nehodnotí jenom správnost účetních 

výkazů, ale také efektivnost auditované organizace. Vychází se z účetních výkazů a výsledky 

jsou určeny jak organizaci, tak i externím zájemcům. [8] 

 Finanční situace organizace je obvykle charakterizována pomocí poměrových 

ukazatelů a k těm základním patří ukazatele, které se týkají: [1] 

 Výnosové situace organizace: 

- rentabilita, 

- nákladovost. 

 Způsobů financování a finanční stability: 

- zadluženost, 

- likvidita, 

- aktivita. 

 Kapitálového trhu. 

 Provádění auditu: [1] 

1. Výběr poměrových ukazatelů, s kterými se bude pracovat. 

2. Stanovení potřebných dat k vyčíslení daných ukazatelů. 

3. Stanovení chybějících dat a nalezení jiných možností k jejich získání. 

4. Rozšíření pracovních dokumentací k získání vhodných dat, jestliže je to snadnější pro 

výpočet a interpretaci daných ukazatelů. 

5. Vypočítání příslušných ukazatelů. 

6. Uvedení účetních rozdílů v organizaci se srovnávacími standardy. 

7. Porovnání ukazatelů se standardy a v případě existujících rozdílů je nutno určit tyto 

rozdíly. 

8. Návrh doporučení a možné korektivní akce, které organizace může použít ke zlepšení 

stavu. 

 

2.3.3 Ekologický audit 

Ekologický audit zahrnuje soustavné, dokumentované, pravidelné a objektivní 

vyhodnocení účinnosti organizace z hlediska ochrany životního prostředí. [8] 
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2.3.4 Informační audit 

Dle Dvořáčka [1] informační audit představuje takovou auditorskou činnost, která 

provádí ohodnocení vhodného využití, efektivnosti, spolehlivosti a ochrany informací 

vznikající v určité organizaci, a také ohodnocení plánovaných služeb, které tyto informace 

zpracovávají. 

Informační audit má analyzovat především informační funkce a informační systémy. 

Informační funkce zahrnují analýzu organizace, bezpečnosti a oddělenosti funkcí a vedení od 

procesu zpracování dat. Informační systémy se analyzují zejména z hlediska adekvátnosti 

zabezpečení cílům organizace, pro které byly navrženy. [8] 

 Cíle informačního auditu: [1] 

 Ověřování vnitřní kontroly funkce informatiky. 

 Ujištění vedení organizace a ostatní útvary, že obdržená informace je pro ně velmi 

potřebná a spolehlivá, zároveň přichází ve správnou dobu a je pro ně základem 

k přijetí nových rozhodnutí. 

 Vyloučení či maximální snížení možnosti ztráty informace chybou zařízení, 

selháním v procesu nebo nesprávným řízením archivu dat. Zde je nutno věnovat 

pozornost nebezpečí vniknutí virů, které mohou zlikvidovat data. 

 Odhalování podvodů a předcházet těm, které by vznikly neuváženou manipulací 

s informací nebo přístupem nepovolaných osob k transakcím.  

 

2.3.5 Forenzní audit 

 Forenzní audit je zaměřen především proti hospodářské kriminalitě, důsledkem níž 

organizace přicházejí o 2 až 5 % svého obratu. Tento typ služeb nabízejí v současné době 

především externí auditorské firmy za účelem šetření zpronevěry, nalezení a znovuzískání 

majetku, zkoumání původu finančních aktiv a obchodních kontaktů, zpracování pojistných 

nároků atd. [8] 
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2.4 Činnost a role interního auditu 

 Podle Picketta [7] je interní audit opakující se komplexní vyšetřování stavu organizace  

a jejího prostředí s cílem dosáhnout lepší kontrolu nad svými budoucími operacemi.  

 Na začátcích vzniku byl interní audit v mnoha organizacích zaměřen pouze na finanční 

audit a oddělení interního auditu spolupracovala s managementem při analýzách finančních 

výkazů. V dnešní době má interní audit daleko širší rozsah zodpovědnosti uvedený ve 

Vyhlášce o zodpovědnosti interních auditorů, která byla vydána Institutem interních auditorů 

roku 1978. [6] 

Zde je několik hlavních činností, kterými se má interní audit zabývat: [6]  

 Zkoumání a hodnocení spolehlivosti, přiměřenosti a použití účetní, finanční a jiné 

funkční kontroly a poskytování efektivní kontroly za přiměřené náklady. 

 Zajišťování míry, dodržování stanovených záměrů, plánů a postupů. 

 Zjišťování míry, zodpovědnosti za aktiva a jejich ochranu před ztrátou. 

 Zajišťování spolehlivostí informací, které podává management. 

 Hodnocení výkonu zaměstnanců a managementu. 

 Doporučování kroků vedoucí ke zlepšování činností. 

 Interní audit přispívá svým výkonem každé etapě podnikatelské činnosti organizace, 

tedy nevyužívá jen znalostí účetních a finančních záznamů, ale snaží se zcela porozumět 

smyslu zkoumaných činností. Z toho vyplývá, že cílem interního auditu je pomáhat při plnění 

úkolů všech členů managementu tím, že jim bude poskytovat analýzy, hodnocení, doporučení 

a stálé komentáře, týkající se zkoumaných činností. [6]  

 Interní audit tedy organizaci pomáhá: [1] 

 sledovat správné řízení organizace pomocí neustálé analýzy a navrhovat vedení 

vhodná doporučení a opatření,  

 ověřovat spolehlivost a vhodnost informačního systému, 

 kontrolovat plnění politiky rozvoje, norem a pokynů vedení, 

 sledovat provádění kontrol v celé organizaci, 

 informovat vedení o všech odhalených nepravidelnostech či anomáliích a použít 

vhodná doporučení k jejich odstranění, 
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 vyhodnotit a zabezpečit přiměřené využívání zdrojů organizace, jak lidských, 

tak i materiálních k dosažení nejlepších výsledků, 

 přenášet informace mezi vedením a ostatními zaměstnanci, 

 spolupracovat s externím auditorem, 

 vytvářet prostředí otevřené novým změnám a mentalitě týmové práce, 

 provádět speciální studie, vedoucí ke zjišťování znalosti celé organizace i odvětví, 

do které organizace spadá a také ekonomické situace prostředí, v němž se 

organizace nachází. 

 

2.5 Začlenění interního auditu do organizační struktury podniku 

2.5.1 Zřízení útvaru interního auditu 

Zda útvar interního auditu v organizaci zřídit či nikoliv, rozhoduje vlastník neboli 

investor (ve většině případů jím je např. dozorčí rada) nebo vrcholový manažer. Mezi 

nejčastější faktory zvyšující se poptávky po interním auditu jsou následující: [2] 

 legislativní a regulativní požadavky (tj. povinnost zřídit interní audit), 

 doporučení, resp. mezinárodně uznávaná nejlepší praxe, 

 individuální rozhodnutí jednotlivce nebo skupiny. 

Při zřizování útvaru interního auditu je se třeba nejdříve rozhodnout o jeho postavení  

a působnosti vůči organizaci. V některých případech to může být dáno legislativou nebo 

regulativním ustanovením. 

Postavení útvaru interního auditu je ovlivněno především: [3] 

 typem organizace, 

 velikostí organizace (v malém podniku je zřízena pouze funkce interního 

auditora, nikoliv celý útvar), 

 ekonomickou situací, 

 informačními a komunikačními systémy uvnitř organizace, 

 úrovní systému vnitřního řízení a kontroly, 

 dostatkem personálních a materiálních zdrojů. 
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2.5.2 Postavení v organizační struktuře podniku 

Působnost všech útvarů a organizačních složek v organizaci je obvykle vymezena  

tzv. organizačním řádem. Tento řád je jeden ze základních vnitřních předpisů organizace, 

které stanovují např. organizační strukturu organizace, pravomoce a odpovědnosti vedoucích 

zaměstnanců, principy a metody práce útvarů či soustavu vnitřních předpisů. Vrcholové 

vedení tedy musí při zřizovaní útvaru interního auditu tuto skutečnost začlenit do 

organizačního řádu. [2] 

Z hlediska principu nezávislosti a objektivity, jak vyplývá z definice interního auditu, 

musí být interní audit v rámci organizace oddělen od řídících a výkonných struktur a měl by 

být podřízen vrcholovému managementu, představenstvu, dozorčí radě či generálnímu řediteli 

anebo se v dnešní době diskutuje o jiné možnosti a to o podřízení výboru pro audit, jak 

ukazuje obr. 2. Výbor pro audit není v žádném případě náhradou interního auditu ani řídícím 

orgánem organizace, ale pouze pomáhá svému zakladateli a to dozorčí radě v uskutečňování 

kontrolních činností v organizaci. Přestože je tento orgán doporučovaný Institutem interních 

auditorů, není v České republice natolik uplatňován. [3] 

Hlavními úkoly výboru pro audit jsou: [1] 

 orientace a kontrola interní i externí auditorské činnosti, 

 schválení ročního plánu, který byl předložen vedoucím útvaru interního auditu, 

 zkoumání auditorských doporučení a návrhů, které jsou určeny nejvyššími 

řídícími orgány za účelem schvalování, upravování, nebo zamítání, a to vždy 

s uvedením důvodů pro každý názor, 

 schvalování doporučení určená vedoucímu pracovišti, která by mohla mít širší 

ohlas, případně postihnout další pracoviště, 

 plnění úlohy soudce v nesrovnalostech, k nimž mohlo dojít na základě 

auditorské zprávy a přijetí rozhodnutí, která se pro organizaci považují za 

nejlepší a nejvhodnější. 

 být informován o plnění dohodnutých lhůt pro zavádění přijatých doporučení, 

jejichž sledováním přísluší vedoucímu útvaru auditu, 

 potvrzení zpráv o činnostech v organizaci před jejich distribucí. 
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Obr. 2 Začlenění útvaru interního auditu do organizační struktury [1] 

 

2.6 Způsoby zajištění interního auditu 

 Dříve byl interní audit zřízen přímo v dané organizaci v podobě útvaru nebo funkčního 

místa. Nyní je tato podoba čím dál méně častá a rozšiřuje se interní audit prováděný externími 

firmami. 

 Existují tedy tři formy zajištění interního auditu: [2] 

 interně zajišťovaný interní audit, 

 externě zajišťovaný interní audit (outsourcing), 

 společný interní audit. 

 

2.6.1 Interně zajišťovaný interní audit 

Tento způsob je zatím stále nejrozšířenější formou zajišťování interního auditu. Jak už 

bylo řečeno, jde buď o zřízení útvaru interního auditu (zejm. ve velkých a středních 

organizacích) anebo jen příslušného funkčního místa (v menších organizacích), který interní 

audit vykonává. Vzhledem k větší přehlednosti jsou výhody a nevýhody zpracovány 

v následující  tabulce. 

Tab. 1 Výhody a nevýhody interně zajišťovaného interního auditu [1, 22] 

Výhody Nevýhody 

Interní auditor vyniká dokonalou 

znalostí prostředí organizace, která 

lze dosáhnout v relativně krátké 

době. 

Vzhledem k delšímu časovému 

setrvání v organizaci může interní 

auditor některé skutečnosti 

přehlédnout. 

DOZORČÍ RADA 

VÝBOR PRO AUDIT 

Útvar interního 
auditu 

GENERÁLNÍ 
ŘEDITEL 
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Útvar interního auditu je složen ze 

specialistů v daném oboru, proto 

může pracovat lépe, než externí 

poskytovatel. 

Pokud se z interního specialisty 

stane auditor, měl by v rámci 

organizace rotovat tak, aby jeho 

odbornost postupem času neztrácela 

na aktuálnosti. 

Neexistuje možnost úniku citlivých 

dat vně organizace. 

Poměrně vysoké náklady (zatížení 

režijními a fixními náklady). 

Útvar interního auditu slouží jako 

významný zdroj budoucích 

manažerů v organizaci. 

Nemusí být dodržena nezávislost  

a objektivita výsledku. 

 

Management má lepší možnost 

sledování vnitřního kontrolního 

systému. 

Časově delší období na očekávané 

výsledky, z důvodů omezených 

lidských zdrojů. 

 

2.6.2 Externě zajišťovaný interní audit 

Tato metoda spočívá v tom, že v organizaci je zabezpečován interní audit v podobě 

služby, kterou nabízejí externí firmy. V poslední době se tento způsob zajišťování čím dál 

více rozšiřuje, díky výhodám, které přináší, ostatně ty jsou více popsány spolu s nevýhodami 

a následně zpracovány v následující tabulce.    

Tab. 2 Výhody a nevýhody externě zajišťovaného interního auditu [1, 22] 

Výhody Nevýhody 

Externí dodavatelé využívají při své 

práci zkušenosti, které nabyli 

v průběhu jejich činnosti v jiných 

organizacích a nadále je vyvíjí 

k dokonalosti. 

Externí dodavatelé nemohou znát 

organizaci a její cíle tak dobře jako 

útvar interního auditu. 

 

Jelikož externí firmy své 

zaměstnance neustále školí, získávají 

tím vysokou úroveň kvalifikace  

a reagují na nové trendy v oblasti 

interního auditu. 

Při tomto způsobu je třeba delší 

časové naplánování vzájemné 

spolupráce. 
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Je dodržen časový termín, který je 

stanoven ve smlouvě. 

Neznalost přístupu managementu  

a vazeb v organizaci. 

Díky konkurenci externích firem 

vzniká pro dodavatele motivace  

k vylepšování postupu interního 

auditu a dosahování efektivních 

výsledků. 

 

Externě zajišťovaný interní audit 

může mít problém při práci  

s citlivými daty, proto je nutné nalézt 

způsob, jak poskytovat tyto data bez 

změny kvality prováděného auditu a 

možnosti úniku dat mimo 

auditovanou organizaci. 

Externí auditoři se nebojí vyslovit 

negativní hodnocení, protože je pro 

ně podstatnější kvalitně odvedená 

práce nežli vztahy s manažery, tím  

je tedy zaručena nezávislost  

a objektivita výsledku. 

 

Úspora nákladů, protože služby 

externích dodavatelů jsou využívány 

pouze tehdy, když jsou zapotřebí. 

 

 

 

2.6.3 Společný interní audit 

Tato forma zajišťování interního auditu se snaží o co největší provázání výhod dvou 

předešlých způsobů. Spočívá to v tom, že v organizaci je zřízen útvar interního auditu, kde 

nositelem poslání a rolí interního auditu je vedoucí, který je současně garantem smluvního 

vztahu o externím zajišťování interního auditu a osobou odpovědnou za vykonávání činnosti 

interního auditu. [2] 

Na začátku by měla mít externí firma funkci manažerskou nežli výkonnou, postupem 

času by však měla přecházet do funkce výkonné. Z toho vyplývá, že funkci opravdového 

manažera by se měl stát vedoucí interního auditu, který si následně sám vyhodnocuje  

a komunikuje s managementem organizace témata úkolů a potřeb zdrojů auditu. Zhruba po 

dvou letech by měl dominantní roli představovat vedoucí interního auditu a externí firma zde 

zajistí pouze činnosti, které není možné zastupovat z důvodu nedostatku interní personální 
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kapacity, specializovanosti požadovaných služeb, změn v legislativě či standardech, nových 

trendů v profesi apod. [2] 

 

2.7 Interní audit vs. Externí audit 

Podle Dvořáčka [1] je externí auditor fyzická nebo právnická osoba zapsaná do 

seznamu auditorů. Externí auditor musí být nezávislý jak na státních orgánech a vedení 

auditované organizaci, tak i na ostatních zájmových skupinách.  

Přestože interní a externí auditoři využívají přibližně stejné postupy a metody, jejich 

cíle jsou však odlišné. Jak už bylo zmíněno, cílem interního auditu je pomoci managementu  

s veškerými zkoumanými činnostmi, kdežto externí audit prověřuje a vyjadřuje názor na 

finanční výkazy, v současné době však k jeho činnostem také patří audit jakosti, ekologický 

audit, audit managementu aj. Dalším rozdílem je, že interní audit provádějí nejčastěji 

zaměstnanci auditované organizace, zatímco externí audit musí být vykonáván osobou 

objektivní a nezávislou na dané organizaci. Avšak výkon interního auditora je poněkud 

pružnější a není tolik svázán předepsanými normami, přičemž externí auditor provádí svou 

činnost v souladu s normami a postupy, které byli mezinárodně přijaty a nelze je tedy měnit 

nebo upravovat. [19] 

Výsledkem externího auditu je výrok, který představuje názor auditora na účetní 

závěrku, zda údaje v účetní závěrce podávají věrný a poctivý obraz o majetku, závazcích, 

vlastním kapitálu, finanční situaci a výsledku hospodaření účetní jednotky a zda je účetnictví 

vedeno úplně, správně a průkazným způsobem. [10] 

Existují dva druhy zpráv se čtyřmi možnými druhy výroků: [4] 

 Zpráva bez modifikace:  1. Výrok bez výhrad 

 Zpráva s modifikací:      2. Výrok s výhradou 

3. Záporný výrok 

4. Odmítnutí výroku 

Výrok bez výhrad je vydán auditorem tehdy, jestliže je skutečný stav v souladu 

s realitou, nebyly zjištěny nedostatky, účetní závěrka byla sestavena v souladu s účetními 

předpisy a že všechny skutečnosti byly řádně zveřejněny v příloze účetní závěrky. 
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Výrok s výhradou je vyjádřen tehdy, je-li auditor přesvědčen, že nemůže vzhledem 

k menší nesprávnosti v účetní závěrce vydat Výrok bez výhrad, avšak nejsou tyto skutečnosti 

natolik zásadní, aby musel vydat Záporný výrok či Odmítnutí výroku. Auditor musí své 

pochybnosti zdůvodnit, aby nedošlo k nesprávnému pochopení. 

Záporný výrok vyjádří auditor v případě, že nesouhlas s účetní jednotkou je vážný  

a dané skutečnosti jsou tak zásadní, že vzhledem ke zjištěným nesprávnostem a chybám 

nemůže být vydán Výrok s výhradou. I zde musí být důvody tohoto výroku uvedeny. 

Odmítnutí výroku vydá auditor tehdy, jestliže není schopen vyjádřit svůj názor na 

věrnost a poctivost skutečností uvedených v účetní závěrce z důvodu jeho omezení při 

provádění auditu. Tyto důvody musí auditor ve své zprávě důkladně vysvětlit. 

 

2.8 Provádění interního auditu 

2.8.1 Plánování auditu 

Interní auditoři si musí předem plánovat každý audit. Plán interního auditu představuje 

časové rozvržení postupu a jeho cílem je ulehčit koordinaci činností. Požadavkem je 

flexibilnost, kdyby náhodou během auditu měly nastat nečekané změny. [21 ] 

Vedoucí útvaru interního auditu tento plán zpracovává, pomocí analýzy rizik, 

požadavků legislativy a managementu, výsledků předchozích auditů a doporučení jiných 

zainteresovaných stran (např. externího auditora), v souladu s cíly organizace. [3] 

Plán auditu by měl obsahovat: [21] 

 cíl, kritéria a rozsah interního auditu, 

 harmonogram sledu činností při interním auditu, 

 jména odpovědných pracovníků, zapojených do auditovaného procesu, 

 jména členů auditního týmu a rozdělení jejich rolí při interním auditu, 

 datum a místo konání interního auditu, 

 podklady nutné před započetím a v průběhu auditu (zprávy o činnosti). 

Sestavovaný plán interního auditu může být: [1] 

 Strategický – průběžně aktualizovaný plán s platností tří až pěti let. 
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 Periodický roční – vychází ze strategického plánu. 

 Operativní – je sestavován čtvrtletně v členění na jednotlivé měsíce daného 

čtvrtletí a představuje konkretizaci plánu ročního. 

 

2.8.2 Realizace interního auditu 

Při vykonávaní své činnosti mají interní auditoři tyto pravomoce: [1] 

 vstupovat na veškerá pracoviště s případným doprovodem, přitom dodržovat 

místní předpisy, 

 požadovat předložení veškerých dokladů, které jsou úzce spjaty s předmětem 

auditu a následně obstarávat jejich kopie, 

 požadovat předložení provozní i technické dokumentace a záznamů, 

pracovních i bezpečnostních příkazů a protokolů a další dokumentace 

související s výkonem auditu, 

 klást dotazy na pracovníky a požadovat vysvětlení, informace, názor, 

zkušenost a další údaje z oblasti kontrolovaného tématu, 

 navrhovat opatření vedoucí k napravení stavu, 

 provádět veškeré výkony dle metodiky vedení auditu, včetně místního šetření, 

při nichž lze používat techniku i prostředky (jako jsou např. prověrku, inspekci, 

posuzování, posudek), v jejich rámci využívat dílčí kontrolní postupy (např. 

pozorování, prohlídky, interview, přezkoumání nebo ověřování) a požadovat 

provedení kontrolního šetření, zkoušky či testu.  

 

2.8.3 Zpráva auditu 

Obsahem auditorské zprávy jsou informace o rozsahu činností, které byly vykonány 

během interního auditu, dále vyplývající zjištěné skutečnosti a rizika, závěry, doporučení  

a návrhy na tyto nápravná opatření, určené pro vedení organizace. [1] 

Aby bylo možné zpracování závěrečné zprávy z auditu, je nutné mít veškerou 

dokumentaci pohromadě, především ji tvoří: [1] 

 pracovní auditorské materiály, 

 dotazníky, 
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 tabulky, 

 výstupy z automatizovaných informačních systémů, 

 kopie dokladů, 

 dílčí zprávy jednotlivých členů týmu. 

Po shromáždění výše uvedených údajů, interní auditor provede jejich rozbor a určí, 

které auditované oblasti budou klasifikovány jako neshoda s následným pozorováním  

a možností k jejich zlepšování. Jelikož interní audit nemá odpovědnost za zajištění 

nápravného opatření, přebírá tuto odpovědnost management organizace, protože nejlépe ví, 

která opatření budou pro organizaci nejefektivnější. [11] 

Nežli bude vydána konečná verze auditorské zprávy, je nutné prodiskutovat hlavní 

body zjištěné auditem s auditovanými. Poté se připraví předběžná verze zprávy k následnému 

prodiskutování, i když si interní auditor není zcela jist, zda je toto řešení právě tím nejlepším. 

Tuto zprávu je nutné zaslat auditovanému, ale dostatečně dopředu, aby měl možnost aplikovat 

svá doporučení dříve, než bude obsah zprávy i s navrženými doporučeními doručen 

nadřízenému. Konečným krokem je schůzka, na níž se auditorská zpráva prodiskutovává, 

komentuje a sepisují se dohodnuté body spolu s určením termínu pro plnění přijatých 

doporučení. [1] 
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3 INTERNÍ AUDITOR 

3.1 Role interního auditora 

Role interního auditora se vyvíjela v čase, jak ukazuje obr. 3. Nejdříve byl interní 

auditor chápán jako hasič požáru, jehož služeb bylo využíváno jen v situacích, pokud se 

vyskytl nějaký problém. V další fázi se stal kontrolorem a také tradičním auditorem, který 

kontroloval ekonomické a technické parametry, zajišťoval dodržování standardů, přičemž 

sloužil střednímu managementu. V té době však vznikal z ekonomických odborů nebo odborů 

kontroly a bezpečnosti. [20] 

Poslední fází, trvající dodnes, je funkce vlastního poradce, který je nositelem know-

how organizace managementu. (vnitřního kontrolního systému, interního procesu a rizika)  

a zároveň spolupracuje se zdroji (penězi, lidmi, informacemi, systémy). Auditor by se měl 

postupně stávat architektem kontrolních mechanismů, poradcem projektů a knowledge 

managerem. [20] 

   

  Obr. 3 Vývoj role interního auditora [20] 

 

3.2 Požadavky na interního auditora 

 Povinností interního auditora je respektovat Etický kodex a Standardy pro profesní 

praxi interního auditora, které jsou představeny v kapitole 2.1 a také dodržovat Stanovy  

a další vnitřní pravidla schválená a vydaná orgány institutu. 
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 V dnešní době jsou na interní auditory kladeny vysoké nároky, nejsou pouhými 

finančními analytiky, ale jejich činnosti jsou širšího rázu. Musí se neustále zdokonalovat ve 

své kvalifikaci a reagovat na nové trendy ve své profesi, mít nepřetržitý přehled o rizicích, 

která mohou ohrozit danou organizaci, a očekává se, že budou inovativní. Při vykonávání své 

profese je důležité, aby pozorně naslouchali, efektivně mluvili a jasně psali. 

 Interní auditoři musí mít vzdělání, které jim předá potřebné znalosti a dovednosti 

k vykonávání této profese. Dále pracovní zkušenosti, přispívající k rozvoji těchto znalostí, 

které pomáhají v řešení daných problému. Interní auditoři se mají i v průběhu své profese 

nadále vzdělávat, aby mohli reagovat na přítomné trendy, proto podstupují různá školení, 

která nadále prohlubují jejich znalostí a dovedností. Však největší zkušenosti mohou 

dosáhnout jedině samotným prováděním interního auditu, než však interní auditoři podstoupí 

vlastní prověřování, je nutné tyto zkušenosti nejprve získat pod dozorem za vedení jiného 

auditora a to ve stejném oboru. 

 Souhrn znalostí v oblastech, které mají pro výkon interního auditu největší význam  

a zároveň jsou základem vzdělávání interních auditorů, byl zpracován na základě průzkumu 

Mezinárodního institutu interních auditorů a to v roce 1992. Tyto oblasti jsou seřazeny 

v následující tabulce podle jejich priority: [1] 

Tab. 3 Oblasti výkonu interního auditu [1] 

Pořadí Oblasti znalostí Pořadí Oblasti znalostí 

1. Logické uvažování 11. Právní otázky 

2. Etika 12. Marketing 

3. Auditorství 13. Manažerské účetnictví 

4. Komunikace 14. Statistika 

5. Organizace 15. Finance 

6. Počítač 16. Ekonomie 

7. Sociologie 17. Kvantitativní metody 

8. Podvod a jak mu čelit 18. Mezinárodní ekonomické prostředí 

9. Finanční účetnictví 19. Vládní politika 

10. Sběr informací (dat) 20. Daňová soustava 
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 Další požadavky, které jsou kladeny na profil interního auditora, uvádí studie, která  

v roce 1999 vyčlenila tyto základní klíčové vědomosti: [1]: 

 znalosti kontrolního systému v organizaci, 

 znalosti rizik a jejich řízení, 

 postupy a techniky interního auditu, 

 orientace v informačních technologiích, 

 řízení zdrojů, 

 řízení změn, 

 znalost organizace a jejích činností, 

 řízení strategie, 

 manažerské postupy, 

 znalosti prostředí, ve kterém organizace pracuje, 

 finanční řízení, 

 společenské a sociální vzory, které v daném období působí. 
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KRITICKÉ ZHODNOCENÍ  

Organizace v České republice nemají pro interní audit tolik pochopení. Je to dáno tím, 

že jde o poměrně mladou disciplínu, tedy nebylo mnoho času, aby si ji mohli osvojit. Dochází 

zde k nepochopení a to zapříčiňuje špatné nároky na vedení samotného útvaru interního 

auditu, to znamená, že interní audit v organizaci nevykonává takovou funkci, pro kterou byl 

původně určen. 

Většina zaměstnanců mohou interní audit chápat jako takové prověřování nebo 

dokonce kontrolu, zda odvádí svou práci tak, jak mají dle stanovených směrnic a předpisů. 

Ale jsou i takoví zaměstnanci, ať už řadoví, mistři nebo osoby na vyšší manažerské pozici, 

kteří považují práci interního auditora za přínos jak celé organizaci, tak i jim samotným.  

Při provádění auditu nejen prověřují, zda mají veškerou dokumentaci v pořádku, ale také se 

těchto zaměstnanců ptají na jejich námitky či postřehy, které by mohly zlepšit prováděné 

procesy na jejich pracovištích. Tyto návrhy na zlepšení či zrychlení procesů výroby interní 

auditor vyhodnotí, zda jsou účinné a posléze mohou být tyto nápady uvedeny do praxe. Takto 

ulehčí jejich práci a ještě utuží vzájemné vztahy. Jejich spolupráce je zásadní a velmi důležitá, 

aby bylo možné interní audit provést kvalitně. Kvalitně odvedený interní audit spočívá v tom, 

že poskytuje výsledky, které je možno použít k efektivnímu řízení organizace. 

V práci bylo uvedeno, že interní audit může být vykonáván buď interně, tedy zřízením 

vlastního útvaru interního auditu v organizaci, externě neboli outsourcingem a posledním 

způsobem je společný audit. Každá z těchto možností má své výhody a nevýhody, jak bylo 

také shrnuto v této práci, avšak bych ráda rozvedla pár hlavních poznatků. Nejlepším 

kompromisem, který z tohoto rozhodování vychází, je volba tzv. společného auditu, který se 

mi zdá ze všech těchto způsobů tím nejideálnějším. Jelikož lze tým auditorů složit, jak 

z kvalifikovaných pracovníků, kteří danou organizaci znají velmi dobře, tak lze tým obohatit 

nezávislými členy, kteří mohou vnést do organizace své zkušenosti z již auditovaných 

organizací a to dokonce stejného zaměření. Avšak předtím než organizace vybere firmu, která 

tento externí audit poskytuje, musí si o ní zjistit alespoň nějaké základní informace. Mělo by 

se jednat o firmu, která je schopna vykonávat tuto profesi, to znamená, že je nutné si ověřit, 

zda má pro vykonávání činnosti náležitou normu oprávnění. A dalším důležitým 

předpokladem správného výběru externí firmy je, že se musí výborně orientovat v oboru, ve 

kterém se auditovaná organizace nachází. Bez těchto podmínek by externí firma nemohla 

správně vykonat svou činnost a podat kvalitní výstup své práce. 
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Interní audit dle mého názoru lze chápat jako takový kontrolní orgán (i když interní 

auditor nepředstavuje funkci kontrolora), který v organizaci pomáhá zjišťovat, zda jsou dané 

skutečnosti v souladu se stanovenými cíly a s příslušnou dokumentací organizace. Těmto 

cílům nelze tak jednoznačně porozumět, proto je nutné, aby si je interní auditor nejdříve 

nastudoval a důkladně se s nimi seznámil s pomocí managementu a jinými řídícími orgány,  

popř. i s mistry provozů, kteří mu ještě více pomohou proniknout do hloubky jádra věci. 

Mistři provozů znají nejlépe veškeré činnosti a procesy, které v dané organizaci probíhají. 

Tyto poznatky seznamují interního auditora, jak vlastně vše probíhá „v praxi“. Například 

pokud interní audit provádí externí firma, je v  nejlepším zájmu vykonávané osoby, aby  

si tyto informace pečlivě opatřila. V tomto případě bude informativní schůzka s mistry 

samozřejmostí, poněvadž se musí obeznámit, co všechno daná organizace vyrábí, jaké k těmto 

výkonům používá technologie, agregáty a případné nedostatky. Cílem je si tedy udělat vlastní 

obrázek o auditované organizaci. 

Práce interního auditora je z mého pohledu velice zajímavá, není jednotvárná,  

i platově velmi přijatelná, ačkoliv na sebe bere obrovskou zodpovědnost. Stát se takovým 

interním auditor není vůbec jednoduchá záležitost, jak z pohledu vysokých požadavků na jeho 

odbornou způsobilost, tak jsou další a mnohem rozšířenější nároky. Základním 

předpokladem, aby bylo možné tuto funkci vykonávat, je vysokoškolské vzdělání 

ekonomického, právnického či technického směru orientované na ekonomiku. Při tomto 

povolání je vhodné mít určité zkušenosti s účetnictvím, protože interní auditor porovnává 

reálnou situaci organizace s účetními výkazy. Pokud internímu auditorovi chybí určité 

znalosti, vedoucí útvaru interního auditu mu obstará potřebná školení. Ve většině organizací 

není podmínkou, aby byl interní auditor certifikovaný, avšak tato skutečnost existuje. Než se 

však fyzická osoba stane certifikovaným interním auditorem, musí nejdříve absolvovat praxi, 

tzn. alespoň tři roky pracovat po boku zkušeného interního auditora jako asistent.  

Po vykonání praxe následuje složení písemné auditorské zkoušky, která je velice náročná, 

vyplývá to také z dosažené padesáti až šedesáti procentní úspěšnosti. Zkouška se skládá 

z několika tematických okruhů a to z obchodního práva, mikroekonomie a makroekonomie, 

účetnictví, informačních technologií, podnikových financí, auditingu, konsolidace účetní 

závěrky, zdanění a statistiky. Po úspěšném absolvování zkoušky vydá Komora auditorů České 

republiky budoucímu internímu auditorovi osvědčení, které jej opravňuje vykonávat tuto 

činnost. Posledním krokem je zápis v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů ČR, než 
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však bude zapsán, musí složit slib, kterým se zavazuje, že bude svou funkci vykonávat tak, 

jak má dle stanovených předpisů a standardů.  

V dnešní době neustále narůstá poptávka po profesi interního auditora. Souvisí to 

zejména s nárůstem organizací, které mají zavedený systém řízení na základě ISO norem, tedy 

zvyšující se nároky na kvalitu řízení podniku obecně. Interní auditor mapuje ekonomickou 

situaci v podniku, vyhledává rizika, která danou firmu ohrožují a zjišťuje, zda jsou tyto rizika 

bezproblémově kryty či nikoliv. Zavádění ISO norem má největší smysl zejména  

v průmyslových podnicích, kde je tím pádem i interní audit určitou samozřejmostí, poněvadž 

se na jejich produkty vážou přísné podmínky jakosti vyplývající z potřeb zákazníků. Tyto 

podniky musí být držiteli těchto norem, jinak by totiž nemohli obchodovat na mezinárodních 

trzích, to zajisté platí i v rámci České republiky. Z těchto zavedených norem vyplývá 

povinnost zajištění interního auditu v těchto organizacích. Pro průmyslové podniky je držení 

„titulu“ ISO norem velmi důležité i z hlediska spolehlivosti a dobrého jména, protože takový 

podnik může pro nevědomého zákazníka představovat určitou záruku, že v dané organizaci je 

vše v pořádku a její výrobky prošly přísnou kontrolou, co se týče jakosti výrobku, toto však 

normy ve skutečnosti vůbec nezabezpečují. Tyto normy jsou trendem nynějších let, co nejvíce 

firem touží se pyšnit tímto „titulem“. V tomto ohledu je to příznivá věc, protože, aby bylo 

možné vydat certifikaci, musí být veškeré činnosti uvnitř podniku teoreticky v pořádku.  

Po certifikování však tyto vysoké nároky na organizaci nekončí, ba téměř naopak dochází 

k dalšímu zpřísnění jako například pravidelné vykonávaní interního auditu. Ačkoliv je 

certifikace ISO norem drahou záležitostí, zaručují návratnost investice a představují i určitý 

druh konkurenční výhody.  

Na jedné straně se tato certifikace tváří jako to nejlepší, s čím daná organizace může 

na trhu vystupovat. Na druhé straně z ní plyne naprosto minimální užitek. Podle mého názoru 

certifikační firmy představují určitý druh lobbismu, protože dané organizaci vydají certifikát 

přesně pro takovou činnost, za který si poctivě zaplatí. Jsou však i takoví zákazníci, kteří 

tomuto „kusu papíru“ nevěnují až takovou pozornost a raději se zaměří na samotný výsledný 

produkt. Jelikož si organizace musí certifikaci sama zaplatit, jsou i její produkty dražší,  

to souvisí z výše uvedené návratností investice a tudíž zákazníky, kteří raději dají přednost 

certifikované organizaci. Pokud se však chce organizace zúčastnit výběrového řízení ve 

státních zakázkách, hlavní podmínkou je, aby byla držitelem těchto norem. Další nevýhodou 

je, že tento certifikát je platný jen po určitou dobu, obvykle na tři roky. K tomuto prodloužení 

pomůže realizace interního auditu, což není levná záležitost. Jsou i další náklady s touto 
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certifikací spojené především školení interního ISO auditora, který dohlíží, zda je veškerá 

dokumentace řádně komplementována ať už v podobě tištěné anebo elektronické, v každém 

případě musí být jednoduše zjistitelná.  
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