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Jak na to

Zprvu vše vypadalo jako standardní 
auditorské interview. Seděl jsem 
v kanceláři u ředitele odboru risk 
managementu. Odpovídal na mé 
otázky týkající se organizace, vnitřních 
předpisů, nastavených postupů při 
identifikaci, analýze a řízení rizik. 
Začalo to však drhnout ve chvíli, 
když jsem se dostal k výkonnostním 
rizikům účinnosti, efektivnosti 
a hospodárnosti, k rizikům nesouladu, 
zaměstnaneckým podvodům 
nebo nepravdivému reportingu. S tím 
už nechtěl nic mít. To je v působnosti 
manažerů jednotlivých procesů, 
byla jeho odpověď, toto nejsou rizika, 
kterými by se risk manažer měl 
zabývat. Mé poznámky o neúplném 
systému řízení operačních rizik už 
onoho ředitele nadzvedly ze židle. 
Zvýšil hlas, chtěl po mně konkrétní 
příklady porušení legislativy 
nebo vnitřních směrnic. Došlo mi, 
že se v tu chvíli již dál nepohneme, 
a náš rozhovor jsem ukončil. Starostí 
z mé hlavy jsem se však tím nezbavil. 
Mám pravdu, že risk management 
zodpovídá i za řízení ostatních, 
méně závažných operačních rizik?

Každý zkušený auditor ví, že v rámci 
systémového auditu musí poskytnout 
ujištění o přiměřenosti a funkčnosti 
řídicího a kontrolního systému. Aby byl 
toho schopen, postupuje podle auditní 
metodiky, která porovnává řídicí a kontrolní 
mechanizmy nastavené v procesních 
postupech vůči operačním rizikům, které 
se v těchto procesech vyskytují. Jednak 
ho zajímá, zda jsou dostatečné vůči 
rizikům daného procesu, jednak posuzuje, 
zda efektivně kontrolují jejich možný výskyt. 
Auditor si nemůže dělat ambice na tvrzení, 
že vlastníci procesů musí zcela zabránit 
projevu rizika, to je prakticky nemožné. 
Je však třeba vyvinout úsilí k minimalizaci 
možnosti projevů rizika se zásadně 
negativním dopadem na aktiva organizace. 
Jinak řečeno, je třeba dostat běžná 
rizika pod kontrolu. Anglicky se k tomu 
používá výraz RISK CONTROL. Nestojí 
to mimo RISK MANAGEMENT, je 
to jeho převládající součástí. Zatímco 
při řízení rizik může organizace kromě 
snížení projevu rizik zvolit i další způsoby 

jejich řízení, kontrola rizik je výhradně 
postavena na řídicím a kontrolním systému.
Graficky je to možno znázornit 
následujícím způsobem:

Legenda:
CG – Corporate Governance / 
Správa a řízení organizace
ERM – Enterprise Risk Management 
/ Řízení rizik organizace
RC – Risk Control / Kontrola rizik / 
Řídicí a kontrolní systém (dále jen ŘKS)

Možná se někomu může zdát, že 
posouvám audit ŘKS pod jiný název, ale 
podstata přitom zůstává stejná. Je to tak? 
To záleží, jakým způsobem kdo k auditu 
ŘKS přistupuje. Pokud si auditor vezme 
za kritéria hodnocení vnitřní směrnici 
upravující organizaci, zásady a postupy 
pro výkon vnitřní kontroly, její realizaci, 
dokumentaci, reporting odchylek a řešení 
nápravných opatření, ten ať klidně zůstane 
u auditu ŘKS. Pokud se však auditor bude 
při hodnocení zamýšlet, na kolik nastavený 
ŘKS plní svou úlohu při snižování 
možnosti projevu operačních rizik a jejich 
dopadu, ten se opravdu posouvá do auditu 
řízení a kontroly operačních rizik.

Klíčem pro přístup k risk control 
je model Výboru COSO „Internal 
Control – Integrated Framework“. Zabývá 
se právě nastavováním ŘKS vzhledem 
k identifikovaným a analyzovaným 
operačním rizikům a následným 
vyhodnocováním jeho přiměřenosti 
a funkčnosti. Dobrou zprávou pro klasicky 
orientované risk manažery je, že Výbor 
COSO dokonce nezapomíná ani 
na rizika organizace jako celek a svůj 
přístup k ŘKS použil i k definování rámce 
„Enterprise Risk Management – Integrated 

Framework“. Existují tedy dva modely, jeden 
na risk control, druhý na risk management.

Pro vlastní ŘKS definuje model COSO 3 
cíle a 5 prvků. Obojí je nutné brát 
v potaz, pokud se pouštíme do hodnocení 
přiměřenosti a funkčnosti ŘKS. Jejich 
prostřednictvím organizace kontroluje 
a řídí rizika, která by mohla ohrozit 
či oslabit cíle a bezpečnost aktiv. 

ŘKS musí zajistit tyto cíle:
•  výkon, tj. soustavné dosahování 

očekávaných výsledků při naplňování 
stanovených strategií, cílů a dalších 
požadovaných výstupů, při 
současném zajištění funkčnosti 
a efektivnosti vykonávaných činností 
a trvalého fungování organizace,

•  soulad, tj. soustavný soulad výkonu 
činnosti s právními a dalšími relevantními 
předpisy a pravidly a s podmínkami, 
za kterých byla organizace založena,

•  informace, tj. funkčnost a efektivnost 
komunikace, získávání, evidování, 
přenosu, zpracování, aktualizace, 
využívání, sdílení, ohlašování (reportingu), 
uveřejňování (či jiného poskytování), 
zabezpečení, ochrany, uchovávání, 
rekonstruovatelnost dat, resp. informací, 

•  ochrana majetku, tj. majetku 
vlastního i svěřeného na smluvním 
základě.

Nastavené kontroly operačních rizik musí 
být vhodné vůči všem cílům a musí splňovat 
parametry definované pro jednotlivé prvky 
ŘKS. Zejména je však z našeho pohledu 
kontroly rizik třeba posoudit základní 
nástroj pro řízení operačních rizik, 
a to jsou kontrolní aktivity v procesech. 

audit kontroly rizik

ing. rodan Svoboda, Cia
Jednatel vzdělávací a poradenské společnosti  
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Model COSO prošel v roce 2013 zásadní 
aktualizací vzhledem k současným 
požadavkům podnikatelského 
i veřejnosprávního sektoru. Pro nás interní 
auditory je zásadní, že se nyní nezapomíná 
na detailnější požadavky na jednotlivé prvky 
a nastavený model předkládá i nástroje 
na jejich vyhodnocování. Každý z prvků je 
systematicky členěn na principy a k nim 
jsou nadefinovány jejich charakteristiky. 
Platí přitom základní úvaha, že ŘKS je 
přiměřený a funkční, pokud jsou 
funkční všechny jednotlivé prvky, a ty 
pak efektivně fungují tehdy, kdy jsou 
naplněny všechny principy. K posuzování 
principů lze využít právě stanovené 
charakteristiky, zde je však třeba pečlivě 
zvážit jejich relevanci k danému subjektu.

Model COSO popisuje charakteristiky 
principů jako jejich důležité 
vlastnosti. Management očekává, že 
prostřednictvím nich budou uplatněny 
a fungovat principy, a tím i jednotlivé 
prvky. Charakteristiky tak pomáhají vedení 
při navrhování, zavádění a provádění 
ŘKS a následně hodnocení toho, 
zda příslušné principy jsou uplatněny 
a fungují. Rámec nevyžaduje, aby se 
charakteristiky posuzovaly samostatně, 
hodnotí se v souvislosti s jejich určením 
pro daný princip, charakteristiky tak 
jsou důležitým faktorem při posouzení 
přítomnosti a fungování principu.

Přehled prvků a principů je následovný:

Už jsem se zmínil, že vlastní nástroje 
ke kontrole rizik budeme hledat ve třetím 
prvku vymezujícím kontrolní aktivity, 
zejména v jeho principu který požaduje, aby 
organizace stanovila a rozvíjela kontrolní 
činnosti, které přispívají ke zmírnění 
rizik. Pokud k tomu současně přidáme 

další princip požadující, aby organizace 
zabudovala kontroly do zásad a postupů 
popsaných ve vnitřních předpisech, začíná 
se nám to skládat dohromady. Musíme 
identifikovat operační rizika, stanovit 
k nim příslušné kontroly, ty popsat 
ve směrnicích a v praxi je naplňovat. 

K získání jistoty, že nám kontrola rizik 
funguje, nám pomohou i další 
principy. Například ten z prvku 
informace a komunikace, který 
požaduje, aby organizace generovala 
a využívala relevantní a kvalitní informace 
podporující výkon vnitřní kontroly, 
nebo jiný z monitoringu, stanovující 
požadavek na provádění samostatného 
hodnocení jednotlivých kontrol. 

Co z toho plyne pro auditora? Měl 
by rozumět procesu, kde bude 
hodnocení kontrol provádět, měl by 
být dostatečně zdatný v posouzení, 
zda daná kontrola pokrývá příslušné 

operační riziko, měl by umět pracovat 
s daty, která dokumentují, zda kontroly 
fungují, měl by dokázat analyzovat 
zprávy, zda prezentují skutečnost tak, že 
je zjevné, že nedošlo díky nastaveným 
kontrolám k projevu operačních rizik 
a skutečnost odpovídá reportovaným 

hodnotám. Pokud to vše dokáže, může 
ujistit, že kontrola rizik probíhá v souladu 
s požadavky principů modelu COSO.

Je třeba si uvědomit, že v oblasti 
ostatních, méně závažných operačních 
rizik, se stanovené kontroly přesouvají 

od specifických k obecným. Není pak 
nutné vymýšlet složité postupy, spíš je 
vhodné zvážit, který z řídicích a kontrolních 
mechanizmů využít v případě, že hrozí 
projev rizika. Jde o přístup, který lze 
přehledně popsat ve vnitřním předpise 
o vnitřní kontrole v organizaci.
 
Zbývá mi, abych se ještě zamyslel 
nad metodickým přístupem k auditu 
kontroly rizik. Doporučuji se při 
auditování opřít o model COSO 
a aplikovat ho na podmínky vaší organizace. 
V první fázi je třeba připravit rozpad 
jednotlivých prvků ŘKS do principů 
a jejich charakteristik, a nastavit k nim 

příslušná kritéria pro hodnocení. Vzhledem 
k tomu, že při vyplňování nebudeme vše 
vidět pouze černobíle, zda splňujeme, či 
nesplňujeme dané požadavky, je vhodné 
v druhé fázi připravit model vyzrálosti 
jednotlivých procesů, který pomáhá 
jednotným způsobem vyhodnotit míru 

Jak na to

„Mám pravdu, že risk management 
zodpovídá i za řízení ostatních, méně 
závažných operačních rizik?“

Příklad možného přístupu k obecným kontrolám



2/2015 interní auditor ▲ 21

Jak na to

souladu s požadovanými kritérii hodnocení. 
Uplatnění modelu vyzrálosti ke kontrole 
a řízení procesů spočívá ve vytvoření 
metody bodování, kde se organizace 
může ohodnotit na šestiúrovňové stupnici 
od neexistujícího stavu přes formalizovaný 
až po optimalizovaný. Protože jde o řídicí 
procesy, vyšší míra vyzrálosti a způsobilosti 
současně znamená kvalitnější řízení rizik 
a vyšší efektivitu při výkonu činností.

Ve třetí fázi pak probíhá vlastní audit, 
kdy se sbírají relevantní informace 
o nastavení a výkonu ŘKS podle 
organizační struktury organizace 
ve struktuře odpovídající jednotlivým 
kritériím hodnocení. V závěrečné čtvrté 
fázi pak proběhne auditorské zhodnocení 
souladu skutečnosti a kritérií, jsou 
identifikovány odchylky, popsány závěry 
a zformulována případná doporučení.

Pro účely auditu je praktické využít checklist 
ve formě zpracovaného Compliance Gridu 
obsahujícího jednak znění příslušných 
požadavků, jednak výsledky jejich ověření 
uvnitř organizace. Auditním zjištěním 
současného stavu a následným hodnocením 
souladu lze identifikovat odchylky, 
ke kterým v praxi dochází, a navrhovat 
jak úpravu pro účelnější nastavení ŘKS, 
tak opatření na straně managementu 
a zaměstnanců organizace k důslednějšímu 
uplatňování nastavených zásad a postupů.

U jednotlivých kritérií je vhodné indikovat 
existenci obecně upravených kontrol: 
•  nastavení systému, tedy existence 

vnitřní úpravy požadavku, seznámení 
a proškolení zaměstnanců,

•  výkon dané funkce, to znamená, 
že proces popsaný ve směrnicích 
je implementován, uplatňován 
a řádně vykonáván,

•  monitoring neboli dohled, který 
znamená, že daný proces je pravidelně 
sledován a vyhodnocován, 

•  řídicí kontrola, to znamená, že jsou 
cíleně uplatněny konkrétní kontrolní 
prvky zajišťující dosažení cílů procesu, 

•  kompetence, které umožní řádný 
a odpovědný výkon dané funkce 
nebo dané činnosti, přičemž kompetencí 
se rozumí, že odpovědná osoba má 
odpovídající vzdělání a znalosti,

•  odpovědnost, kterou se myslí, 
zda je v procesu jednoznačně 
nastavena odpovědnost za nastavení 
systému, výkon jednotlivých aktivit, 
kontrolní činnosti, případně za činnosti 
související s danou aktivitou, 
jako jsou například konzultační role 
nebo role spojené 
s informováním 
o výsledku 
nebo vstupu 
do aktivity.

Auditní hodnocení je 
podpořeno popisem, 
který je zaznamenán 
v případě odchylky 
jako zjištění. 
Tento popis obsahuje 
zdůvodnění, proč 
hodnotitel identifikuje 
nesoulad, resp. proč 
zvolil příslušný nižší 
stupeň vyzrálosti pro danou charakteristiku. 
Zjištění je dále podpořeno dodatečnými 
informacemi získanými v průběhu 
pohovorů nebo na základě získaných 
podkladů a informací. 

Primární metodou pro získávání 
informací je studium vnitřních předpisů 
a interview s vedoucími zaměstnanci 
doplněné testováním vybraných aktivit 
na vzorku dokumentů. V rámci analýzy 

existujícího stavu ŘKS jsou pokryty veškeré 
relevantní předpisy organizace. Výsledky 
jednotlivých interview se pak schematicky 
zachycují v hodnoticí tabulce a jsou součástí 
pracovní dokumentace interního auditu.

Vzhledem k tomu, že požadovanou úrovní 
pro jednotlivé charakteristiky je úroveň 
vyzrálosti na formalizovaném stupni 
číslo 3, je v doporučeních formulováno, 
které kroky nebo opatření by bylo vhodné 
v dané charakteristice provést, aby 
bylo dosaženo úrovně vyzrálosti 3. 
V případě, že se objevila vyzrálost lepší 
nebo rovna úrovni 3, je oblast zpravidla 
ponechána bez dalšího doporučení.

Grafický příklad podstatné části checklistu:

Nesystémové řízení a kontroly operačních 
rizik managementu řady organizací 
komplikuje dosahování jejich cílů 
a v případě zesílené regulace je pak i stojí 
nemalé finanční prostředky. Neměla by 
však dělat problémy nám auditorům. 
Model COSO upravující ŘKS bychom 
měli znát stejně dobře, jako ovládáme naše 
profesní standardy. Český institut interních 
auditorů na tato témata pravidelně vyhlašuje 
jak jednodenní semináře, tak i vícedenní 
cykly odborných kurzů, které účastníky 
na audit kontroly rizik pomohou připravit.

Měl bych se na závěr pokusit o odpověď 
na úvodní otázku, zda má risk manažer 
zodpovědnost i za řízení ostatních, méně 
závažných operačních rizik. Vím, ale 
nechám to na vás, protože mnoho organizací 
ani formalizovaný risk management nemá. 
Co má, to je však vždy řídicí a kontrolní 
systém. Kdo ho formalizuje, aby byl zárukou 
řízení operačních rizik? Kdo nastavuje 
příslušné kontroly rizik? Na tyto otázky si 
opravdu zodpovězte sami.  ▲

„Dobrou zprávou pro klasicky 
orientované risk manažery je, že 
Výbor COSO dokonce nezapomíná 
ani na rizika organizace jako celek“

Prostor k vyjádření.


