
24 25

ETICKÝ KODEX
Úvod

Cílem Etického kodexu Institutu interních auditorů (dále 
jen Etického kodexu) je podpora etické kultury v profesi 
interního auditu.

Interní audit je nezávislá, objektivně ujišťovací a poraden-
ská činnost zaměřená na přidávání hodnoty a zdokonalování 
procesů v organizaci. Interní audit pomáhá organizaci dosa-
hovat jejích cílů tím, že přináší systematický metodický pří-
stup k hodnocení a zlepšování účinnosti systému řízení rizik, 
řídicích a kontrolních procesů a správy a řízení organizace.

Etický kodex je nezbytný a důležitý pro profesi interního 
auditu, neboť ta je založena na důvěře, která je součástí 
objektivního ujištění poskytovaného touto profesí v oblas-
ti řízení a správy společnosti, řízení rizik a řídicího a kon-
trolních systému.

Tento Etický kodex přesahuje rámec Definice interního 
auditu a zahrnuje dvě významné části:

1. Základní zásady, které jsou důležité pro profesi a praxi 
interního auditu;

2. Pravidla jednání, která popisují normy chování oče-
kávaného od interního auditora. Tato pravidla jsou 
pomůckou pro uplatňování Základních zásad v praxi 
a slouží jako návod pro etické jednání interních audi-
torů. 

„Interními auditory“ se rozumí členové Institutu a držite-
lé nebo kandidáti profesionální certifikace IIA a ti, kteří 
poskytují služby interního auditu v souladu s Definicí in-
terního auditu.

Uplatnitelnost a vymahatelnost 

Tento Etický kodex se vztahuje na subjekty, které posky-
tují služby interního auditu, a to jak na fyzické, tak i na 
právnické osoby.

Porušení Etického kodexu členy Institutu interních au-
ditorů, držiteli nebo kandidáty profesních certifikací 
IIA bude hodnoceno a při jeho řešení bude postupová-
no podle pravidel a administrativních směrnic Institutu. 
Skutečnost, že některý dílčí způsob jednání není obsažen 
v Pravidlech jednání, nemění nic na tom, aby toto jed-
nání nemohlo být považováno za nepřijatelné nebo dis-
kreditující, a tedy by mohlo být podnětem pro zahájení 
disciplinárního řízení vůči členu Institutu, držiteli nebo 
kandidátovi certifikace. 

Základní zásady

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

1.	 Integrita
Integrita interních auditorů vytváří důvěru, která je zá-
kladním prvkem víry ve spolehlivost jejich úsudků. 

2.	 Objektivita
Při shromažďování, hodnocení a předávání informací 
o prověřovaných činnostech a procesech, prokazují interní 
auditoři nejvyšší úroveň profesní objektivity. Interní au-
ditoři vyváženým způsobem hodnotí všechny podstatné 
okolnosti a nenechají se při tvorbě svých úsudků nadměr-
ně ovlivňovat svými vlastními zájmy nebo zájmy jiných.

3.	 Důvěrnost
Interní auditoři respektují vlastnictví a hodnotu informa-
cí, které získávají při své činnosti a tyto informace nepo-
skytují bez příslušného souhlasu, pokud neexistuje právní 
nebo profesní povinnost tak učinit.

CODE Of EThICs
Introduction

The purpose of The Institute’s Code of Ethics is to pro-
mote an ethical culture in the profession of internal audit-
ing.

Internal auditing is an independent, objective assurance and 
consulting activity designed to add value and improve an or-
ganization’s operations. It helps an organization accomplish 
its objectives by bringing a systematic, disciplined approach 
to evaluate and improve the effectiveness of risk management, 
control, and governance processes.

A code of ethics is necessary and appropriate for the pro-
fession of internal auditing, founded as it is on the trust 
placed in its objective assurance about risk management, 
control, and governance. 

The Institute’s Code of Ethics extends beyond the Defini-
tion of Internal Auditing to include two essential compo-
nents:

1. Principles that are relevant to the profession and 
practice of internal auditing; 

2. Rules of Conduct that describe behavior norms ex-
pected of internal auditors. These rules are an aid to 
interpreting the Principles into practical applications 
and are intended to guide the ethical conduct of in-
ternal auditors. 

“Internal auditors” refers to Institute members, recipients 
of or candidates for IIA professional certifications, and 
those who provide internal auditing services within the 
Definition of Internal Auditing.

Applicability and Enforcement

This Code of Ethics applies to both individuals and enti-
ties that provide internal auditing services.

For Institute members and recipients of or candidates for 
IIA professional certifications, breaches of the Code of 
Ethics will be evaluated and administered according to The 
Institute’s Bylaws and Administrative Guidelines. The fact 
that a particular conduct is not mentioned in the Rules 
of Conduct does not prevent it from being unacceptable 
or discreditable, and therefore, the member, certification 
holder, or candidate can be liable for disciplinary action.

Principles

Internal auditors are expected to apply and uphold the 
following principles:

1.	 Integrity
The integrity of internal auditors establishes trust and thus 
provides the basis for reliance on their judgment.

2.	 Objectivity
Internal auditors exhibit the highest level of professional 
objectivity in gathering, evaluating, and communicating 
information about the activity or process being examined. 
Internal auditors make a balanced assessment of all the 
relevant circumstances and are not unduly influenced by 
their own interests or by others in forming judgments

3.	 Confidentiality
Internal auditors respect the value and ownership of in-
formation they receive and do not disclose information 
without appropriate authority unless there is a legal or 
professional obligation to do so.
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4.	 Kompetentnost
Při poskytování služeb interního auditu uplatňují interní 
auditoři potřebné vědomosti, dovednosti a zkušenosti. 

Pravidla jednání

1.	Integrita
Interní auditoři:

1.1. Budou vykonávat svoji práci čestně, s náležitou péčí 
a odpovědně. 

1.2. Budou dodržovat zákony a budou poskytovat infor-
mace, které jsou vyžadovány ze zákona nebo profesí 
interního auditu.

1.3.  Nebudou se vědomě zapojovat do jakýchkoli nezá-
konných aktivit nebo se zúčastňovat činností, které 
by diskreditovaly profesi interního auditu nebo orga-
nizaci.

1.4.  Budou respektovat oprávněné zájmy organizace a její 
etické cíle a přispívat k jejich dosažení.

2.	Objektivita
Interní auditoři:

2.1. Nezúčastní se žádných činností nebo vztahů, kte-
ré mohou narušovat nebo mohou být chápány jako 
narušení jejich objektivního úsudku. To se týká také 
činností a vztahů, které mohou být v konfliktu se zá-
jmy organizace.

2.2. Nepřijmou nic, co by mohlo narušit nebo by moh-
lo být chápáno jako narušení jejich profesionálního 
úsudku.

2.3. Uvedou všechny významné skutečnosti, které jsou jim 
známy a které, pokud by nebyly uvedeny, by mohly 
zkreslit zprávu o činnostech, které byly předmětem 
auditu. 

3.	Důvěrnost
Interní auditoři:

3.1. Budou obezřetní při použití a ochraně informací, kte-
ré získají v průběhu plnění svých povinností.

3.2. Nepoužijí získané informace pro jakýkoli osobní pro-
spěch a ani žádným jiným způsobem, který by byl 
v rozporu se zákonem nebo na újmu oprávněných 
zájmů organizace a jejích etických cílů.

4.	Kompetentnost	
Interní auditoři:

4.1. Budou poskytovat pouze takové služby, pro které mají 
nezbytné vědomosti, dovednosti a zkušenosti.

4.2.  Budou všechny své služby provádět v souladu s Me-
zinárodními standardy pro profesní praxi interního 
auditu.

4.3.  Budou soustavně zdokonalovat svou odbornost, kva-
litu a účinnost jimi poskytovaných služeb.

4.	 Competency
Internal auditors apply the knowledge, skills, and experi-
ence needed in the performance of internal auditing ser-
vices.

Rules of Conduct

1.	 Integrity
Internal auditors:

1.1. Shall perform their work with honesty, diligence, and 
responsibility.

1.2. Shall observe the law and make disclosures expected 
by the law and the profession.

1.3. Shall not knowingly be a party to any illegal activity, 
or engage in acts that are discreditable to the professi-
on of internal auditing or to the organization.

1.4. Shall respect and contribute to the legitimate and 
ethical objectives of the organization.

2.	 Objectivity
Internal auditors:

2.1. Shall not participate in any activity or relationship 
that may impair or be presumed to impair their un-
biased assessment. This participation includes those 
activities or relationships that may be in conflict with 
the interests of the organization.

2.2. Shall not accept anything that may impair or be pre-
sumed to impair their professional judgment.

2.3. Shall disclose all material facts known to them that, if 
not disclosed, may distort the reporting of activities 
under review.

3.	 Confidentiality
Internal auditors:

3.1. Shall be prudent in the use and protection of infor-
mation acquired in the course of their duties.

3.2. Shall not use information for any personal gain or 
in any manner that would be contrary to the law or 
detrimental to the legitimate and ethical objectives of 
the organization.

4.	 Competency
Internal auditors:

4.1. Shall engage only in those services for which they 
have the necessary knowledge, skills, and experience.

4.2. Shall perform internal auditing services in accordance 
with the International Standards for the Professional 
Practice of Internal Auditing.

4.3. Shall continually improve their proficiency and the 
effectiveness and quality of their services.


