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JAké JsmE ObdržElI sOutěžNí prOJEkty?

■    „Karta rizik“, Česká spořitelna

■    „Projekt vzájemné spolupráce“, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

■    „Inovace odboru interní audit MF ČR“, Ministerstvo financí

■    „Guest reviewer“, MONETA Money bank

■    „Vizualizace průběhu interního auditu“, Masarykův onkologický ústav

■    „Intergace vybraných funkcí společnosti do interního auditu“, OKD

■    „Audit krajského pracoviště“, Státní fond životního prostředí

■    „Prezentace rizik v auditní zprávě“, Státní úřad inspekce práce

Opětovně jsem se přesvědčil, že život je pestrý a každý jeho okamžik závisí a je  
ovlivněn konkrétními podmínkami, ve kterých se odehrává.  — Ivo Středa

Letos to byla taková lehká předehra, věřím, že příští ročník přinese více šokujících inovací. 
 — Martin Hudeček

Členové odborné poroty obdrželi 8 projektových návrhů na Cenu za inovaci  
v interním auditu. 
kompletní informace o projektech naleznete na www.interniaudit.cz.



Vážení interní auditoři, 
 
na následujících stranách najdete bližší informace o prvním ročníku Ceny za inovaci 
a  představení vítězných projektů. Smyslem soutěže je ocenit nové netradiční nápady 
a řešení v interním auditu, které přispěly ke zvýšení výkonnosti nebo efektivnosti organi-
zace a zvyšují tak přidanou hodnotu interního auditu. Dalším cílem soutěže bylo zahájit 
diskuzi o inovacích v interním auditu. Proč? Protože, věříme, že inovace jsou v dnešním 
byznysovém světě klíčem kúspěchu. Důležitost inovací nám působivě ukazují příběhy fi-
rem Nokia nebo Kodak, jejichž pád z vrcholu až na samé dno byl extrémně rychlý a pro 
někoho zcela nepochopitelný. Tyto firmy v podstatě neudělaly žádnou zásadní chybu, 
jen selhaly v jednom jediném. Přestaly inovovat. Naopak příběhy firem jako Uber, Airb-
nb nebo Tesla ukazují jak dobrý nápad (či odhad) a marketing mohou dnes stačit k ob-
rovsky rychlému úspěchu. V řadě tradičních odvětví (energetika, finanční služby) vám 
dneska stratégové bez velkého zapírání přiznávají, že velkou část konkurentů, s který-
mi budou za 3–5 let soupeřit, neznají. Protože tito konkurenti dnes ještě neexistují. Je to 
zvláštní svět, ale řečeno slovy klasika: „Můžeme o tom vést spory, můžeme s tím nesou-
hlasit, ale to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat“.
 
Osobně považuji první ročník za úspěch. Soutěže se účastnilo 8 projektů, ty oceněné po-
važuji za velmi kvalitní. Pěvně věřím, že se nám příští rok sejde ještě více inspirativních 
projektů. Protože vzájemná inspirace je to, co nás může posouvat dále.
 

Přeji Vám příjemné čtení.
Tomáš Pivoňka, prezident ČIIA

Autoři vítězných projektů na slavnostním vyhlášení na konferenci ČIIA  
v Českých Budějovicích (12. říjen 2016). 

Zleva: Petr Švub, Alena Stránská, Petr Hanzlík, Radim Osuch.



GuEst rEVIEWEr
aneb

propagace oddělení Interního auditu uvnitř organizace

Za účelem zvýšení propagace Interního auditu jsme u nás v bance představili možnost 
vyzkoušet si roli interního auditora v rámci programu Guest Reviewer (český ekvivalent 
nepoužíváme, ale zněl by asi jako „Hostující auditor“). V rámci programu, který nabízíme, 
chceme svým kolegům ukázat, že cílem auditu není jen „otravovat“, zdržovat a přehnaně 
lpět na byrokracii. Ale naopak, že naším společným cílem je, abychom všichni pracovali 
ve finančně i procesně zdravé organizaci, která má pod kontrolou své činnosti a dokáže 
efektivně řídit svá rizika. Naším dalším cílem je, aby si kolegové mimo audit uvědomili, že 
Interní audit umí být užitečný a přidávat hodnotu pro zlepšování procesů a také že po-
máhá chránit zaměstnance samotné, aby se nevědomky či v dobré víře nedostali do situ-
ace, která by pro ně mohla znamenat velké problémy, nebo dokonce ztrátu zaměstnání.

O čem to je?
Dříve u nás v bance byla součást chtěného vnímání auditu, aby auditoři byli přísní, nepří-
stupní a nesmlouvaví. Dnes je naše role více poradenská a chceme být vnímáni jako part-
ner pro diskusi a hledání řešení. V rámci Guest Reviewer programu proto nabízíme ko-
mukoli z ostatních týmů v bance, aby si na předem určený čas vyzkoušel, jaké je to být 
v kůži auditora. Nabízíme tak možnost nahlédnout pod pokličku Interního auditu, zjis-
tit, jak fungujeme, co od auditovaných očekáváme, jakým nástrahám ve své dennodenní 
praxi čelíme a co považujeme za úspěch.

Výhody pro účastníka programu
Koncept „rotace“ je přínosný zejména z toho pohledu, že účastník programu Guest Re-
viewer si udělá představu o tom, jak audit funguje, a když se pak s auditem setká ve 
vlastní praxi, bude pro něj snadnější porozumět, co a proč chceme. Současně pozná nový 
proces, s nímž se v průběhu auditu seznámí. Obrázek o Interním auditu, který v rám-
ci účasti na programu u účastníků vykreslíme, tak pomáhá dotvářet celkové vnímání  
auditu v organizaci, což má v dlouhodobějším měřítku dopad do vzájemné spolupráce 
v rámci celé společnosti. Zejména komunikace v auditech, předávání podkladů a přístup 
k realizaci nápravných opatření se tak stává mnohem efektivnější.

Výhody pro Interní audit
Přínosem pro Interní audit je zejména to, že Guest Reviewer nám pomáhá vidět proces
z jiného než z čistě auditorského úhlu pohledu. V zajeté praxi už totiž můžeme mít lidově
řečeno „klapky na očích“ a Guest Reviewer nám tak může pomoci vidět věci jinak. Sou-

Ing. Alena stránská, CIA
Senior auditor

MONETA Money Bank, a. s.,
Vyskočilova 1422/1a
140 28 Praha 4

+420 224 445 088
alena.stranska@moneta.cz
www.moneta.cz 1.



časně nám účast člověka z businessu pomáhá pochopit vnímání a pocity z druhé strany,
takže se tak zároveň cvičíme v empatii, která je pro auditorskou profesi velmi důležitá.
Navíc účastník programu může záhy zjistit, že by ho práce auditora bavila a do budouc-
na tak můžeme mít potenciálního zájemce o práci v našem týmu. Jako další pozitivní pří-
nos vnímáme i to, že každou další účastí na našem programu se zase o kousek zlepšuje 
celkové kontrolní prostředí banky, protože účastník programu Guest Reviewer má lepší 
náhled na rizika ve svém procesu a dokáže je proto lépe řídit.

Jak to funguje v praxi?
Zájemce zapojujeme ve všech třech fázích auditu, a sice v plánování, exekuci i reportin-
gu. Dáme mu možnost podílet se na přípravě podkladů – např. zmapování procesu, který 
jdeme auditovat, identifikaci rizik a kontrol, a zájemce se s námi účastní jednoho či více 
jednání s auditovaným. V exekuci si zájemce vyzkouší vybrat auditní vzorek, na kterém 
pak otestuje konkrétní kontrolu, zjištěné nesrovnalosti projedná s auditovaným a na zá-
věr si zkusí naformulovat zjištění (v závislosti na výsledku testů). Veškeré činnosti se po-
chopitelně dějí až po úvodu / krátkém zaškolení ze strany Auditora in Charge (tj. vedou-
cího auditní zakázky). Některé činnosti může vykonávat Guest Reviewer samostatně, ně-
které pak společně s auditním týmem (podle náročnosti na auditní know-how), ale roz-
hodně všechny pod dohledem zkušeného auditora. Je také třeba zamyslet se nad rizi-
ky s programem spojenými. Ta je ale třeba identifikovat pro konkrétní organizaci a ošet-
řit je tak, aby to dávalo smysl právě ve vaší společnosti. V nebankovním prostředí totiž 
mohou být rizika odlišná od těch, která jsme identifikovali my (např. únik důvěrných dat 
a citlivých informací, střet zájmů nebo nekvalitně odvedená práce).

Oboustranná zpětná vazba
Účastník programu dostává průběžně neformální zpětnou vazbu, jejíž vstupy může vy-
užít pro svůj další osobní a profesní rozvoj. Na konci spolupráce nám také účastníci pře-
dávají svoji zpětnou vazbu, která je i pro nás důležitá a pro další rozvoj programu vel-
mi cenná.

poděkování
Velký dík patří všem kolegům, 
kteří se na programu aktivně 
podílí a podporují jej, jmenovitě 
pak Martinu Wrlíkovi, manaže-
rovi Interního auditu a také Jiři-
ně Oleksiakové a Pavlu Rousko-
vi za jejich oponenturu a námě-
ty při psaní projektu.

Alena Stránská přebírá Cenu za inovaci 2016 za společnost  
MONETA Money Bank, a. s., z rukou Tomáše Pivoňky  

(vlevo) a Daniela Häuslera (vpravo).



prOJEkt „kArtA rIZIk“

motivace

Počátečním impulsem bylo hledání nových možností zpracování analýzy rizik pro riziko-
vě orientovaný přístup k plánování a provádění auditů. Díky úzké spolupráci s útvarem ří-
zení rizik a společnému vnímání zkušeností s přístupem manažerů k řízení rizik byly však 
cíle našeho projektu výrazně širší:

1)   Zvýšit u managementu povědomí o podstupovaných rizicích, nastavených kontro-
lách k jejich eliminaci a jejich odpovědnosti za řízení rizik. 

2)   Formálně zachytit znalosti o podstupovaných rizicích, jejich velikosti a nastave-
ných kontrolních a řídicích mechanismech. 

3)   Získat srovnatelný pohled na všechna rizika, jimž je společnost vystavena a mít 
možnost je porovnávat a prioritizovat.

4)   Eliminovat podobné aktivity prováděné útvarem interního auditu a útvarem říze-
ní rizik. 

5)   Sdílet znalosti a zkušenosti týkající se rizik a kontrolních mechanismů mezi říze-
ním rizik, interním auditem a vlastníky rizik. Přispívat tak ke zlepšování vnitřního 
řídicího systému a rizikově orientované kultury společnosti.

6)   Vybudovat a udržovat aktuální a objektivní informace, využitelné pro sestavení ri-
zikově orientovaného plánu interního auditu, při výkonu jednotlivých auditů a pro 
srozumitelnou komunikaci výstupů z auditů k managementu.

popis řešení
Naše řešení, je postaveno na spolupráci tří hlavních skupin. Manažerů jako vlastníků 
rizik, útvaru řízení rizik jako gestora procesů pro řízení rizik a útvaru interního audi-
tu jako nezávislého ujišťovatele o důvěryhodnosti a spolehlivosti systému řízení rizik.

Všechny útvary a dceřiné společnosti mají svou Kartu rizik, obsahující přehled činností 
a identifikovaných rizik. Ty popisují manažeři vlastními slovy tak, aby všichni zúčastnění 
chápali jejich podstatu. Aby bylo možné údaje hromadně zpracovávat a vyhodnocovat, 
využíváme katalog typových rizik, který je zaveden v naší finanční skupině již přes 15 let.  
U rizik je uveden odhad inherentního a zbytkového rizika. Hodnocení závažnosti se sklá-
dá z dopadu ve finančním vyjádření a pravděpodobnosti výskytu, která je pro lepší sro-
zumitelnost převedena na četnosti výskytu rizikové události v čase. Odhad dopadů je 
jednou z nejtěžších oblastí, ale v řadě případů pomáhá k objektivnějšímu hodnocení zá-
važnosti rizika. Pokud je odhad zpracován dobře, porovnání rizik mezi sebou je srozumi-
telnější než při užití kvalitativního hodnocení (nízké, střední, vysoké, apod.). Kromě toho 
je pro každé z rizik uveden seznam nastavených kontrol s informací o posledním ověření.

mgr. petr Švub, CIA, CIsA
metodika a plánování
interního auditu

Česká spořitelna, a.s.
Olbrachtova 62/1929,
140 00 Praha 4

+ 420 956 711 141
psvub@csas.cz
www.csas.cz 2.



Zkušenosti z provozu
Podařilo se nám naplnit cílovou představu, kdy manažeři sami průběžně aktualizují pře-
hled jimi řízených činností, souvisejících rizik, včetně odhadu jejich velikosti a nastave-
ných kontrol. 

Každý z manažerů na odpovídající úrovni řízení s Kartou rizik pracuje přinejmenším jed-
nou za rok v rámci plošné revize. Roční revize se v naší praxi ukázali jako velmi důležité 
pro udržení důvěryhodnosti a objektivity systému. Navíc je to díky trojstranným schůz-
kám manažer, řízení rizik, interní audit skvělá příležitost pro získání cenných informací 
využitelných při naší práci.

Řízení rizik zabezpečuje udržování systému, srovnatelnost a věrohodnost obsahu, pro-
vádí souhrnný reporting a aktivně pracuje s manažery na zlepšení řízení rizik tam, kde 
je potřeba. 

V  interním auditu využíváme údaje k  sestavení analýzy rizik a rizikově orientovaného 
plánu auditu. Při návrhu programu auditu pak z Karet rizik vybíráme rizika a kontrolní 
mechanismy k ověření. Současně jsou pro nás Karty rizik prostředkem pro komunikaci 
výsledků z našich auditů ve smyslu funkčnosti a účinnosti nastavených kontrol. Společně 
s řízením rizik dáváme manažerům zpětnou vazbu k jimi identifikovaným rizikům a jejich 
hodnocení, ale na hodnocení se nepodílíme.

Znalosti o rizicích, kterým jsme vystaveni, jsou formalizovány na jednotné platformě pro 
celou finanční skupinu ČS. Ze zkušenosti lze říci, že aplikace v menší společnosti je jed-
noduší, protože není nutné řešit tolik duplicit a překryvů identifikovaných rizik a odha-
dů jejich velikosti.

další oblasti využití
V oblasti provádění auditu směřuje náš vývoj ke zlepšení či prohloubení testování kon-
trolních mechanismů a řízení rizik na základě vyhodnocení dat. Přehled kontrol vybízí 
k tomu, abychom z nich vybíraly případy, kde je možné a výhodné ověření založit na da-
tech. Datová analytika pak může ověření zrychlit nebo rozšířit vzorek až na celou popu-
laci a zlepšit kvalitu ujištění.

Postupem času se obje-
vují i nové možné syner-
gie. Posledním příkladem 
z  naší praxe je tým řešící 
Business Continuity Mana-
gement, který u klíčových 
procesů provádí při defi-
nování záložních plánů po-
drobnou analýzu procesu.

Petr Švub přebírá cenu  
za 2. místo.  

Zleva: Tomáš Pivoňka,
Petr Švub, Daniel Häusler.



INtEGrACE VybrANýCh fuNkCí spOlEČNOstI  
dO INtErNíhO AudItu

popis výchozího stavu
Ve výchozím stavu existovaly ve společnosti OKD tři v zásadě izolované a samostatné 
funkce:

Interní audit
S ohledem na čtenářskou obec tohoto dokumentu upustíme od vysvětlování funkce in-
terního auditu a pouze konstatujeme, že interní audit byl nastaven standardním způso-
bem jako v obdobných společnostech. Práce IA vycházela z ročního plánu auditů, který 
byl dle potřeby a schválených pravidel doplňován či měněn. Auditoři prováděli ujišťova-
cí a konzultační audity dle tohoto plánu a následně o svých zjištěních informovali vede-
ní společnosti a dozorčí orgány (Výbor pro audit a Dozorčí radu).

Risk management
Funkci risk managementu společnosti koordinoval risk manažer, který byl organizač-
ně zařazen na úrovni mateřské společnosti NWR. Role risk manažera však byla ve vzta-
hu k řízení rizik zejména administrativní a koordinační. Risk manažer vedl registr rizik, 
inicioval a zpracovával výsledky pravidelné identifikace a hodnocení rizik, konzultoval  
prezentace o rizicích připravované manažery a dohlížel na dodržování termínů pro re-
porting o rizicích. Odpovědnost za řízení rizik včetně informování o způsobu jejich sni-
žování či eliminace měl management společnosti.

Důvěrná linka
Pro podávání stížností a podnětů na nedodržování Etického kodexu OKD či jiných pravi-
del byla zřízena tzv. důvěrná linka. Získané podněty byly automaticky zasílány na tajem-
nici představenstva a bezpečnostního manažera, který prováděl samotné šetření podně-
tů. Následně byly vedení společnosti a dozorčím orgánům prezentovány souhrnné zprá-
vy o fungování této linky.

podstata inovace
Podstatou naší inovace je efektivní integrace všech tří uvedených funkcí do interního au-
ditu takovým způsobem, aby nedocházelo k ohrožení nezávislosti IA a současně, aby 
bylo možno využít informací z procesu řízení rizik a důvěrné linky pro zvýšení přidané 
hodnoty interního auditu. 

přidaná hodnota 
Přínosy tohoto inovativního řešení se projevily záhy po jeho implementaci:

Ing. petr hanzlík, CIA
obchodní ředitel

+420 596 262 330
petr.hanzlik@okd.cz

Ing. radim Osuch, CIA
Risk manažer

+420 596 262 009
radim.osuch@okd.cz 

OKD, a.s.
Stonavská 2179
Doly
735 06 Karviná
www.okd.cz
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dopady na organizaci
Implementace inovativního řešení měla následující dopady na organizaci:

přenositelnost inovativního řešení do jiných organizací
 Inovativní řešení je zcela přenositelné do všech organizací, kde kromě IA je nastaven 
i systém řízení rizik či je zřízena linka pro podávání stížností a podnětů. Samozřejmě 
doporučujeme nejprve seznámit se záměrem  vedení společnosti a požádat o formální 
schválení výbor pro audit, případně dozorčí radu.

rizika inovace 
Náš inovativní koncept dal vzniknout i určitým rizikům, jak z  hlediska organizačního 
a kapacitního, tak i ve vztahu k souladu naší činnosti se Standardy interního auditu. Bylo 
nutno posoudit závažnost těchto rizik a najít postupy pro eliminaci případných negativ-
ních dopadů. Z těch nejvýznamnějších bychom zmínili zejména tato:

Přebírání ceny za 3. místo.  
Zleva: Tomáš Pivoňka, 

Radim Osuch, Petr Hanzlík,  
Daniel Häusler.

Přínosy inovace v oblasti 
risk managementu 

■    Úspory personálních ná-
kladů. 

■    Odbourávají se komunikač-
ní bariéry. 

■    Eliminace duplicit. 

■    Větší míra ujištění. 

■    Interakce mezi risk manaže-
rem a interním auditem. 

Přínosy inovace v oblasti 
důvěrné linky 

■    Lepší informovanost audi-
torů. 

■    Větší transparentnost dů-
věrné linky. 

■    Adekvátní šetření podvodu. 

Přínosy z inovace v oblasti 
interního auditu

■    Auditoři mají k dispozici 
dva další zdroje informací. 

■    Auditní plán je mnohem dů-
sledněji vyprofilován k po-
krytí procesů, činností a ob-
lastí s vysokou úrovní zbyt-
kového rizika.

■    Informace z procesu říze-
ní rizik jsou využívány i při 
tvorbě programů auditu.

■    Zlepšení opatření vedou-
cích ke snižování či elimi-
naci rizik 

■    Zvýšení ujištění o řízení ri-
zik včetně identifikace sla-
bých míst 

■    Zvýšené povědomí o rizi-
cích a jejich řízení mezi ma-
nažery 

■    Snížení administrativní zátě-
že klíčových vlastníků rizik 

■    Nezvýšení nákladů 

■    Zlepšení komunikace a spo-
lupráce mezi integrovanými 
funkcemi a jejich nositeli 

■    Ohrožení nezávislosti inter-
ního auditu 

■    Odloučení manažerů od 
procesu řízení rizik 

■    Zvýšená administrativa IA 
■    Odklon od klíčových funk-

cí IA 



mgr. bc. luděk rezničenko,  
mbA 
interní auditor

Krajská správa a údržba  
silnic Vysočiny,  
příspěvková organizace 
Kosovská 1122/16,  
586 01 Jihlava

+420 567 117 190 
E-mail:  
reznicenko.l@ksusv.cz
www.ksusv.cz

prOJEkt VZáJEmNé spOlupráCE

Projekt vzájemné spolupráce je dohoda mezi samostatně působícími interními auditory, 
potažmo příspěvkovými organizacemi v rámci Kraje Vysočina.

Projekt je zaměřen na spolupráci, předávání informací, znalostí, zkušeností, sjednoce-
ní postupů a činností a v neposlední řadě upevňování pozice interního auditu v dotče-
ných organizacích.

Hlavním příčinou vzniku této spolupráce byla malá velikost útvarů interních auditů (vy-
konává pouze jeden pracovník) a potřeba konzultovat postupy a  činnosti, jakožto si 
i předávat informace, zkušenosti, nápady, přístupy aj. 

Spolupráce funguje již několik let a jsou znatelné pozitivní přínosy nejen pro interní au-
ditory, ale i pro samotné organizace.

JINý přístup přI VyhlEdáVáNí A říZENí rIZIk

Při zpracování analýzy rizik či každoroční aktualizaci katalogu rizik může dojít k opome-
nutí, či vynechání nových rizik, ať už z důvodu neznalosti, nevhodně zvoleného týmu za-
jišťujícího aktualizaci katalogu rizik, či pouhému formálnímu provedení. Inovační přístup 
nepopírá přínosy a klady současné práce při řízení rizik, nýbrž se snaží zapojit do vyhle-
dávání a definování nových rizik konkrétní nositele rizik. 

Cílem inovace je umožnit auditovanému subjektu svobodně a beze strachu definovat 
a objevovat rizika i důvody problémů, které mohou vést k auditním zjištěním, pracovní-
mu pochybení, atd.

Přínos inovace spočívá v tom, že se s nově definovanými riziky a návrhy opatření ke sní-
žení dopadu rizik, dle návrhu auditovaného subjektu, seznámí přímo statutární zástup-
ce v rámci auditní zprávy, aniž by byl zahlcen rozsáhlým katalogem rizik z celé organiza-
ce. Doporučené opatření je pak zpravidla realizováno bezodkladně, čímž dojde ke zmír-
nění či odstranění rizika.

mgr. blanka matějková
interní auditorka

Státní úřad inspekce práce
Kolářská 451/13,  
746 01 Opava

+420 950 179 103
blanka.matejkova@suip.cz
www.suip.cz 



Ing. lucie Veselá, CIA
ředitelka odboru  
Interní audit
 

Ministerstvo financí
Letenská 15
118 10  Praha 1
 

+420 257 044 557
lucie.vesela@mfcr.cz
www.mfcr.cz

INOVACE OdbOru INtErNí AudIt mINIstErstVA fINANCí Čr

Projektem je nově zpracovaná Koncepce odboru interní audit a inspekce Ministerstva finan-
cí ČR. Klíčovou součástí inovativního přístupu byla mj. změna monitorování opatření přija-
tých na základě doporučení interních auditorů. Nyní již nedochází k neefektivnímu ověřo-
vání celého předmětu původního auditu, ale do ročního plánu činnosti Odboru Interní audit 
jsou zařazeny dvakrát ročně auditní akce zaměřené na ověření účinnosti přijatých opatření. 

Ing. Iveta relichová
Interní auditorka

Masarykův  
onkologický ústav
Žlutý kopec 7
656 53 Brno

Iveta.relichova@mou.cz
www.mou.cz

VIZuAlIZACE průběhu INtErNíhO AudItu

Účelem našich inovativních aktivit je postupné zavádění principů projektového a procesního 
řízení do činností plánování, realizace a kontroly interního auditu. V tomto případě se jedná 
o využití Ganttova diagramu při řízení jednotlivých interních auditů tak, abychom docílili jed-
noduché a přehledné vizualizace průběhu konkrétního interního auditu. Za tímto účelem byl 
celkově inovován běžně používaný formulář „Záznam interního auditora“.

Nový interaktivní formulář doplněný o Ganttův diagram lze nyní vhodně využít k zobra-
zení časové náročnosti a posloupnosti jednotlivých činností interního auditu. Zefektivňuje 
práci interního auditu jako útvaru — poskytuje neustálý přehled o zdrojové kapacitě inter-
ního auditu a je podkladem pro naši další statistickou a analytickou práci.

AudIt krAJskéhO prACOVIŠtě státNíhO fONdu žIVOtNíhO prOstřEdí

Inovace spočívá v novém přístupu auditu krajských pracovišť SFŽP ČR a to konkrétně 
zavedením systémového auditu, kdy je pohlíženo na jednotlivá krajská pracoviště jako 
na samostatné prvky. 

Výhodou tohoto auditu je informování vedení organizace o odlišných potřebách detašo-
vaných pracovišť, neefektivním hospodaření, ale i upozornění na možné nerovnoměrné 
zatížení pracovníků napříč jednotlivými kraji. 

Ing. kateřina Šulcová
interní auditorka

Státní fond životního  
prostředí ČR
Olbrachtova 2006/9,
140 00 Praha 4

+420 267 994 454
katerina.sulcova@sfzp.cz
www.sfzp.cz



INfOrmACE O průběhu sOutěžE

Soutěžní návrh mohl předložit interní auditor, útvar interního auditu,  
nebo organizace, působící v České nebo Slovenské republice.

Jak měl vypadat popis projektu?

Popis se měl zaměřovat zejména na následující body:

■    Popis inovace / projektu (O čem to je?)

■    Popis inovativního přínosu (V čem je to nové? V čem se to odlišuje? Jaká je přidaná 

hodnota? Jaké jsou dopady pro organizaci?)

■    Popis způsobu řešení / realizace

■    Jaké byly cíle inovativního řešení a jak byly naplněny?

■    Jak je dále aplikováno inovativní řešení v praxi? Jaký je předpokládaný vývoj?

■    Jak je inovativní řešení přenositelné do jiných organizací?

■    Jaká jsou rizika a jak jsou ošetřena?

■    Přílohy

Jaká byla kritéria hodnocení projektů?

■    Originalita/inovativnost (Je to opravdu novinka, mění zaběhlé postupy, směřuje ku-

předu?)

■    Realizovatelnost (Jaké jsou výsledky, výstupy? Přispěl inovativní prvek ke zvýšení 

vážnosti interního auditu? Jaká jsou hodnocení ze strany managementu?)

■    Funkčnost (snadnost, pochopitelnost, reálnost)

■    Užitečnost (Jaký má přínos pro uživatele? Jak to pomáhá? Je to efektivní, přidává 

hodnotu?)

■    Přenositelnost (Mohou použít i další organizace? Lze šířit a adaptovat na různé pod-

mínky?)

■    Rizikovost (Jaká jsou rizika inovativního řešení? Jak jsou rizika ošetřena?)



kdO prOJEkty hOdNOtIl?

Ing. daniel hausler
ředitel kanceláře ČIIA

Na počátku své profesní karié-

ry (2001) zavedl inovativně in-

terní audit dle tenkrát úplně no-

vých legislativních požadavků 

do prostředí státní příspěvkové organizace. Další 

inovací v témže působišti bylo nastavení systému 

řízení kvality dle mezinárodních norem ISO. Od 

roku 2007 se snaží o inovativní řízení kanceláře 

Českého institutu interních auditorů.

mgA. martin hudeček
CEO společnosti OrbIt s.r.o., 
kouč, pedagog

Vizionář, který bourá stereoty-

py a buduje mosty. Soustředí se 

na vytváření podmínek pro spo-

lupráci lidí. Podnikatel, manažer, pedagog, kouč, 

redaktor, umělec. Vystudoval Masarykovu uni-

verzitu v Brně a Divadelní akademii v Praze. Je 

akreditovaný kouč a terapeut.

mgr. tomáš pivoňka, CIA, CrmA
ředitel útvaru Interní audit  
ve společnosti ČEZ, a. s.,  
prezident ČIIA

Tomáš Pivoňka je ředitelem útva-

ru Interní audit v ČEZ, a.s. Před-

tím působil více než 10 let ve společnosti EY jako 

senior manažer v oddělení podnikového pora-

denství a řízení rizik. V EY působil i jako CEE IA 

Champion (hlavní metodolog IA pro 22 zemí 

střední a východní Evropy). Je absolventem 

Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně; 

je držitelem mezinárodních certifikátů Certified 

Internal Auditor (CIA), Certification in Risk Mana-

gement Assurance (CRMA) a je certifikován pro 

hodnocení činnosti interního auditu. V součas-

né době studuje tříletý výcvik Systemický mana-

gement a koučování. Je členem Výboru pro ko-

ordinaci Rady pro veřejný dohled nad auditem, 

Global Advocacy Comitee Mezinárodního insti-

tutu interních auditorů a také členem Manage-

ment Board Evropské konfederace institutů in-

terních auditorů. 



Ing. žaneta krupičková, CGAp
senior manažer AErs/interní 
audit ve společnosti  
deloitte Audit s. r. o.

Žaneta Krupičková pracuje na 

pozici senior manažera v od-

dělení řízení podnikových rizik ve společnosti 

Deloitte Česká republika. Specializuje se na ob-

lasti interního auditu, finančního auditu, posu-

zování a řízení obchodního rizika, externí hod-

nocení kvality interního auditu, analýzy a zlep-

šení obchodních procesů, cosourcing a outsou-

rcing interního auditu  

či na audity projektů podle Sarbanes-Oxley. 

Absolvovala Univerzitu Pardubice a je držitel-

kou certifikátu Certified Government Auditing 

Professional a je členem Komory auditorů ČR. 

Příležitostně se také věnuje lektorské a publi-

kační činnosti.

Ing. Eva Janoušková 
ředitelka sekce ekonomiky 
a podpory krajského úřadu 
kraje Vysočina 

Eva pracuje na krajském úřa-

dě Kraje Vysočina v Jihlavě od 

roku 2002. Zakládala zde útvar interního audi-

tu, který rozvíjela mimo jiné i s pomocí evrop-

ských externích poradců. Během doby budo-

vání útvaru „na zelené louce“ — což byla jedna 

velká inovace — získala celou řadu vědomostí, 

dovedností a zkušeností, které dále uplatňova-

la v lektorské i publikační činnosti. V roce 2007 

se stala jedním ze dvou zástupců ředitele kraj-

ského úřadu, kde působí dodnes jako ředitelka 

Sekce ekonomiky a podpory. 

Část svého profesního života působila jako stře-

doškolská učitelka, i na různých pozicích v ob-

lasti účetnictví a řízení financí.

Eva byla členkou Rady ČIIA a pracovala i na po-

zici předsedkyně kontrolní komise ČIIA.  

V současné době vede Komisi pro primární sys-

tém dohledu v rámci Sekce pro veřejnou sprá-

vu ČIIA.

Ing. Ivo středa
vedoucí interního auditu 
ve společnosti innogy, a. s., 
první prezident ČIIA

Absolvent FJFI ČVUT, od roku 

1978 pracoval 15 let v jader-

né energetice — většinu času v oblasti radiační 

bezpečnosti, poslední 3 roky jako personální ře-

ditel JE Temelín. Od roku 1993 se věnuje interní-

mu auditu. Byl u vzniku či transformace útvarů 

interního auditu ve společnostech ČEZ, Český 

Telecom, E.ON Bohemia, ČSA. Byl také u vzni-

ku služeb Business Risk Services ve společnosti 

Ernst & Young v ČR. V posledních deseti letech 

působí ve funkci Head of Internal Audit společ-

nosti innogy (dříve RWE). Byl prvním preziden-

tem Českého institutu interních auditorů, vice-

prezidentem European Confederation of Insti-

tutes of Internal Auditing, v současnosti je čle-

nem čestného prezídia ČIIA. Působil také v do-

zorčí radě Svazu průmyslu a dopravy ČR.



ChCEtE sE ZApOJIt I Vy?

2. ročník soutěže,

CENA ZA INOVACI 2017,

bude vyhlášena na jaře 2017.

pro více informací sledujte naše webové stránky www.interniaudit.cz.

Laskavému čtenáři jistě neunikne, že inovace může být v jednom projektu ( = za určitých 
podmínek) chápána jako „určitá akce“ a v jiném projektu ( = za jiných podmínek) jako 
inovace je chápán přesný opak této „určité akce“!  — Ivo Středa

Indiánské přísloví praví „Jakmile zjistíte, že sedíte na mrtvém koni, je lepší sesednout.“ 
Věřím, že tato soutěž byla a bude o hledání nových a živých koní, které nás posunou 
v auditorské cestě.  — Daniel Häusler

Největší poznání o interním auditu pro mě, jako laika? Závist. Závidím možnosti, které 
přináší možnost být „out of the box“. Je škoda, že této možnosti tak málo využíváte.   
 — Martin Hudeček

Při hodnocení projektů se mi vybavil jeden citát: „Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel  
vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“ Proto je moc dobře, 
že máme Cenu za inovaci, i my v interním auditu potřebujeme někoho, kdo přemýšlí 
kreativně a nekonvenčně a zároveň potřebujeme takové myšlení dále šířit a podporovat. 

— Eva Janoušková



INFORMACE

E-mail: ciia@interniaudit.cz
ID datové schránky: q7qscms
www.interniaudit.cz


