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Úvod

Cílem tohoto průvodce praxí je zvýšení povědomí interní-
ho auditora o podvodech a poskytnutí vodítka k ošetření 
rizik podvodů při zakázkách interního auditu.

Mezinárodní rámec profesionální praxe (dále jen „IPPF“) 
nastiňuje následující Mezinárodní standardy pro profesio-
nální praxi interního auditu (dále jen „Standardy“) vzta-
hující se k podvodům a roli interního auditora při odha-
lování, předcházení a sledování rizik podvodů a ošetření 
těchto rizik při auditech a při šetření.

IIA Standard 1200: 
Odbornost a náležitá profesní péče

1210.A2 – Interní auditoři musí mít dostatečné znalos-
ti, aby mohli ohodnotit riziko podvodu a způsob, jakým 
je toto riziko řízeno v rámci společnosti, ale neočekává se 
od nich taková kvalifikace, jako je požadována od osoby, 
jejíž hlavní odpovědností je odhalování a vyšetřování pod-
vodu.

IIA Standard 1220: 
Náležitá profesní péče

1220.A1 – Interní auditoři musí při uplatňování náležité 
profesní péče vzít v úvahu:

•  rozsah práce potřebný k dosažení cílů zakázky;

•  relativní složitost, významnost nebo závažnost oblastí, 
které jsou předmětem postupů poskytujících ujištění;

•  přiměřenost a účinnost procesů řízení a správy společ-
nosti, řízení rizik a řídicích a kontrolních procesů;

•  pravděpodobnost výskytu významných chyb, podvodu 
nebo odchylek;

•  náklady potřebné pro poskytnutí ujištění ve vztahu k je-
ho možným přínosům.

IIA Standard 2060: Předávání zpráv 
vedení a orgánům společnosti

Vedoucí interního auditu (chief audit executive, CAE) 
musí vedení a orgánům společnosti pravidelně předávat 
zprávy týkající se účelu, pravomoci, odpovědností interní-
ho auditu a jeho výkonnosti v porovnání s plánem inter-
ního auditu. Tyto zprávy musí též obsahovat zjištění týka-
jící se významných rizik, řídicího a kontrolního systému, 
včetně rizik podvodu, a dále zjištění ohledně řízení a sprá-
vy společnosti a dalších záležitostí dle potřeb a požadavků 
vedení a orgánů společnosti.

IIA Standard 2120: Řízení rizik

2120.A2 – Interní audit musí hodnotit možnost výskytu 
podvodu a způsob, jakým společnost řídí riziko podvodu. 


