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Proč chci sledovat kvalitu IA? 

 Legislativní rámec a Mezinárodní standardy pro 
profesní praxi IA (IIA, poslední novela leden 2013) 

    konkrétní standardy č. 1300 – 1320) 

 

 Manuál k jednotnému postupu při hodnocení kvality 
auditní činnosti zajišťované útvary IA v orgánech 
veřejné správy (MFCR 2012) 

 

 Metodická pomůcka k zabezpečení programu kvality 
IA v malých útvarech ve veřejné správě (Komise pro 
primární systém dohledu SVS ČIIA 2014) 

 



Program pro zabezpečení a 
zvyšování kvality IA 

(Standard 1300) 

 Vedoucí IA musí vypracovat a pravidelně 
aktualizovat program pro zabezpečení a zvyšování 
kvality IA, který zahrnuje všechna hlediska funkce 
IA. 

 

 Program je navržen tak, aby umožnil hodnocení 
souladu činnosti IA s Definicí IA a se Standardy a 
dále umožnil hodnocení, zda se interní auditoři řídí 
Etickým kodexem. Program též hodnotí účinnost a 
efektivnost činností IA a identifikuje příležitost ke 
zlepšení. 



Co to znamená? 

 Vydat a pravidelně  (min. 1x do roka) aktualizovat 
Program kvality IA (odpovědnost za program nese 
vedoucí IA) 
 

 Stanovit požadavky na zajištění kvality 
zabezpečovaných funkcí IA (např. personální, finanční, 
organizačně-technické zdroje) 
 

 Stanovit způsob měření, neboli hodnocení účinnosti IA, 
souladu s Definicí IA, Etickým kodexem, Standardy a 
přínosy IA (tzv. přidaná hodnota) 
 

Přidaná hodnota = přínos z toho, kam směřují příslušná 
doporučení IA a jakým způsobem je naplněno 
očekávání auditovaného subjektu z výsledků 
provedeného auditu 



Co dále obsahuje Program? 
(Standard č. 1310) 

 Interní hodnocení – 2 části 

- Průběžné interní hodnocení (supervize) 

- Pravidelné interní prověrky (sebehodnocení a zpětná 
vazba) 

 

 Externí hodnocení – 2 možnosti 

- Komplexní 

- Validace 

 



Interní hodnocení 
(Standard č. 1311) 

 Průběžné hodnocení – každodenní dohled, 
prověřování a měření činnosti IA 

 

 Pravidelné hodnocení – hodnocení souladu s 
Definicí IA (Statut a Organizační řád), s Etickým 
kodexem a se Standardy 2 způsoby: 

 

- Sebehodnocením 

- S využitím jiných osob v rámci organizace, které 
však mají znalosti a zkušenosti z oblasti interního 
auditu 

 



Průběžné hodnocení – ukázka checklistů  

Kontrola úplnosti podkladů a úkonů v přípravné fázi IA 

Název interního auditu: 

Spisová značka (spisové č. auditu): 

Č.j.: 

Číslo Úkon 

Provedeno Odpovídá za 
provedení 
(funkce) 

Podpis 

ANO Datum NE 

1. Vydání pověření k provedení IA       vedoucí odboru   

2. 

Založení auditního spisu (forma 
písemná, elektronická a spisová 
služba)       

pověřený 
auditor   

3. Vypracování rámcového programu       
pověřený 
auditor   

4. Schválení rámcového programu       vedoucí odboru   

5. 
Oznámení a potvrzení o převzetí 
pověření a rámcového programu       

pověřený 
auditor   



Kontrola úplnosti podkladů a úkonů v průběhu auditního šetření 

Název interního auditu: 

Spisová značka (spisové č. auditu): 

Č.j.: 

Číslo Úkon 
Provedeno Odpovídá za 

provedení 
(funkce) 

Podpis 

ANO Datum NE 

1. 

Vstupní pohovor s vedoucím 
auditovaného subjektu (organizační 
provedení)       pověřený auditor   

2. Vyžádání podkladové dokumentace k IA       pověřený auditor   

3. 
Rozhovory, pohovory, místní šetření u 
auditovaného subjektu (zápisy z jednání)       pověřený auditor   

4. 
Rozbor a vyhodnocení podkladové 
dokumentace a zápisů z jednání       pověřený auditor   

5. 
Projednání zjištěných skutečností s 
vedoucím auditovaného subjektu       pověřený auditor   

6. Navržená doporučení IA       pověřený auditor   

7. 
Navržená doporučení vedoucím 
auditovaného subjektu       pověřený auditor   

8. 
Archivace kopií vyžádané podkladové 
dokumentace a zápisů do auditního spisu       pověřený auditor   

9. 
Vrácení vyžádané podkladové 
dokumentace       pověřený auditor   

Výkon průběhu auditního šetření dozorován vedoucí odboru. Datum: Podpis: 



Kontrola vypracování a předání závěrečné zprávy z provedeného IA 

Název interního auditu: 

Spisová značka (spisové č. auditu): 

Č.j.: 

Číslo Úkon 
Provedeno Odpovídá za 

provedení (funkce) 
Podpis 

ANO Datum NE 

1. Zpracování návrhu závěrečné zprávy       pověřený auditor   

2. 
Předložení návrhu zprávy včetně auditního 
spisu vedoucí IA       pověřený auditor   

3. 
Schválení návrhu zprávy a vrácení 
auditního spisu vedoucí IA       vedoucí odboru   

4. 
Předložení návrhu zprávy vedoucímu 
auditovaného subjektu k připomínkám       pověřený auditor   

5. 
Vypořádání případných připomínek k 
návrhu závěrečné zprávy z IA       pověřený auditor   

6. Předložení závěrečné zprávy starostovi       vedoucí odboru   

Kontrola úplnosti podkladů a úkonů v závěrečné fázi IA  

Název interního auditu: 

Spisová značka (spisové č. auditu): 

Č.j.: 

Číslo Úkon 
Provedeno Odpovídá za 

provedení (funkce) 
Podpis 

ANO Datum NE 

1. 
Obdržení rozhodnutí o uložených 
opatření starostou       vedoucí odboru   

2. 

Uzavření auditního spisu, 
auditorské správy a případného 
rozhodnutí o uložených opatřeních       pověřený auditor   



Měření efektivnosti a výkonnosti 
auditu při průběžném hodnocení 

 Lze měřit na vstupu (počet auditorů, výše ročních 
nákladů), v procesu výkonu (podíl času stráveného na 
přípravu, samotný výkon, zpracování zprávy) a na 
výstupu (počet akceptovaných doporučení, celková výše 
úspor) 

 Po ukončení auditní zakázky je zpracován: 
 -   přehled o počtu interních auditorů, kteří se na zakázce 

podíleli 
- celkový čas strávený na přípravě, realizaci, vypracování 

zprávy a ukončovacích prací k této zakázce 
- přehled nákladů na školení, odbornou přípravu, popř. 

dalších nákladů souvisejících s provedením dané zakázky 
- přehled mzdových nákladů/hod.  
 Výsledkem jsou celkové náklady na provedenou zakázku 
 Porovnání dodržení a naplnění plánu IA 
 Hodnocení IA auditovanou osobou pomocí dotazníku 



Ukázka dotazníku 

Název interního auditu:  

Auditovaný subjekt: 

Jména auditorů: 

Termín provedeného auditu:  

          Dotazníkové šetření provedeného interního auditu 

Pro potřeby odboru interního auditu a kontroly prosíme o vyplnění tohoto dotazníku, na jehož základě 
bychom rádi zhodnotili, popřípadě zefektivnili jednotlivé činnosti odboru. 
1) Myslíte si, že interní audit provedený ve vašem odboru dostatečně prověřil všechny činnosti a oblasti 
svěřené agendy dle stanovených cílů? 

 

ano                spíše ano                 nevím                    spíše ne                ne 

                             
2) Byl(a) jste spokojen(a) s chováním a vystupováním interních auditorů a jejich přístupem 
k auditovaným osobám? 

 

ano                spíše ano                 nevím                    spíše ne                ne 
 

3) Zkomplikoval interní audit běžný chod odboru, kladl nadměrné časové nároky? 
 

ano                spíše ano                 nevím                    spíše ne                ne 
 

4)  Myslíte si, že provedený interní audit je pro váš odbor přínosem? Je tento přínos tzv. „přidanou 
hodnotou“? (např. zefektivní jednotlivé činnosti odboru)?  

  
ano                spíše ano                 nevím                    spíše ne                ne 
 

5) Pomohl vám provedený audit upozornit na riziková místa a případné nedostatky ve výkonu vaší svěřené 
agendy?  

 

ano                spíše ano                 nevím                    spíše ne                ne 
 

6)  Domníváte se, že pro vás audit měl nevyhovující úroveň?  
     Prosíme o krátké zdůvodnění.  
  
Děkujeme vám za čas strávený dotazníkovým šetřením. Věříme, že vámi poskytnuté informace 

povedou  k efektivnější činnosti  odboru. 



Pravidelné hodnocení 

 Je definováno jako analýza, která hodnotí soulad s 
Definicí IA, s Etickým kodexem a se Standardy 

 

 U mne navíc soulad s Organizačním řádem 
organizace a Nařízením starostky pro zajištění 
finančních kontrol (součástí je i Statut IA) 

 

 Analýza je součástí plánu a jedná se o systémový 
audit auditu = probíhá jako jakýkoliv jiný audit 
včetně přínosů a doporučení 



Předmět pravidelné prověrky 

 Organizace a struktura IA (cíle, poslání = statut IA a 
organizační struktura a strategie = manuál IA) 

 

 Hodnocení rizik a plánování auditů  

 

 Kvalifikace a zkušenosti auditorů (počet, program 
vzdělávání apod.) 

 

 Hodnocení informačních technologií (zda jsou 
auditoři schopni pokrýt posouzení řízení 
informačních technologií v organizaci) 

 

 Hodnocení činnosti a přínosu IA (plánování, 
supervize, využití zdrojů, dostatečnost dokumentace 
auditů, sledování nápravných opatření apod.) 



Prostor pro dotazy 

DĚKUJI ZA POZORNOST 


