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Interní audit
a příbuzné profese
v pojišťovně
S trochou nadsázky bychom mohli
příbuzné profese interního auditu zkoumat
z pohledu Občanského zákoníku (zákon
č. 89/2012 Sb.), který upravuje příbuzenství
ve svých paragrafech §771 až §927.
Příbuzenství je statusovým institutem
a podle §771 až 773 včetně, je příbuzenství
vztah osob založený na pokrevním
poutu nebo vzniklý osvojením. V přímé
příbuzenské linii jsou osoby, které pocházejí
jedna od druhé. Ve vedlejší příbuzenské linii
jsou osoby, které mají společného předka,
ale nepocházejí jedna od druhé.

externího, tak interního nebo jejich
kombinace, fyzickou bezpečnost
(bezpečnostní, kamerové apod. systémy),
IT bezpečnost. Tyto funkce a obvykle
i organizační útvary dané společnosti
spadají do stejné úrovně kontrol, působí
na společnost obdobnými prostředky a mají
obdobný smysl, a to zejména nastavení
přístupu k rizikům a následně dohled
nad dodržováním tohoto přístupu.
Interní audit je jednou z kontrolních funkcí.
Tradičně bývají kontroly rozdělovány do tří
úrovní. První úroveň kontroly je ta nejnižší,

„V praxi se stále občas setkáváme se
záměnou interního auditu s kontrolní
skupinou dohlídky na místě ČNB,
externího auditu, skupinového auditu“
Pak bychom zřejmě mohli, viděno optikou
Občanského zákoníku, v přímé
příbuzenské linii ve vztahu k internímu
auditu, najít dohled ČNB, externí
zejména statutární audit a audit
z mateřské společnosti, holdingové
nebo skupinové úrovně. Vzhledem k tomu,
že v ČR je většina finančních institucí
vlastněna zahraniční finanční skupinou,
bývá na úrovni mateřské společnosti
nebo případně holdingu nebo skupiny
útvar, tým interního auditu, který je
nadřazený lokálnímu. Tyto subjekty mají
velmi podobné metody, postupy i cíle
a jejich činnost je vyžadována zákonem.
Ve vedlejší příbuzenské linii by pak
mohl být risk management, compliance
a útvar bezpečnosti, nebo-li řízení
rizika podvodu, AML a vnitřní bezpečnosti,
který společnosti zajišťuje bezpečnost
z hlediska prevence, detekce a řešení
podvodů a podvodného jednání jak

ale nejdůležitější z důvodu minimalizace
operačních rizik, a to jsou kontroly
přímo vykonávané jednotlivými liniovými
pracovníky a následně jejich nadřízenými
přímo v návaznosti na denně nebo jinak
pravidelně vykonávanou činnost. Tato první
úroveň obrany musí umět reagovat
nejrychleji, být nejflexibilnější, pokud dojde
k neočekávaným událostem, změnám.
Je to právě tato linie, kde je potřeba, aby
docházelo k včasnému zachycení rizik
tak, aby nedošlo k jejich materializaci,
nebo kde je nutné provést úpravu kontrol,
které mitigaci rizik pomůžou nejlépe.
Druhá úroveň kontrol je zajištěna útvary
risk managementu, compliance
a bezpečnosti. Tyto útvary pomáhají
první linii vykonávat úkoly nejlepším
možným způsobem. Nastavují celofiremní
pravidla, koncepce a politiky, které první
linii mají vytyčit cestu, po které se vydat.
Následně dohlížejí na to, aby tyto koncepce
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Interní audit a příbuzné
profese
1. Které profese vnímáte
jako profese příbuzné s interním
auditem?
2. Kterou z příbuzných profesí
považujete za nejvýznamnějšího
partnera interního auditu
ve Vašich podmínkách a proč?
3. Se kterou další příbuznou
profesí bude, podle Vašich
zkušeností, dobré v následujícím
období rozvíjet nejvíce spolupráci?
Petr Cerman
Pražská teplárenská a.s.
vedoucí interního auditu
1. S nezbytným nadhledem
pro interního auditora v privátní
firmě bych začal u kontrolora lístků
v dopravních podnicích a skončil
u generálního ředitele společnosti,
neb kontrolní činnost je integrovanou
součástí řízení, jak rce moderní
teorie řízení.
2. No asi se mnou nebude
většina souhlasit a nebudu příliš
pochopen, ale pro mě je skutečně
nej-partner v oblasti výkonu mé
činnosti jednoznačně management
společnosti.
3. Dobrý auditor potřebuje k výkonu
své činnosti mnoho profesí – začal
bych učitelem jazyků a pokračoval
bych psychologem, znalcem
českého jazyka a konče právníkem,
a to ten výčet jistě není úplný.
Miloslav Kvapil
DYNATECH s.r.o.
jednatel společnosti
1. Kontrola, controlling, projektový
manažer, procesní manažer, manažer
organizace.
2. Manažer organizace a IA musí
sdílet společný pohled na cíle
organizace, rizika, metody řízení
a kontrolní mechanizmy.
3. Manažer organizace.
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Martin Růžička
Artesa Spořitelní družstvo
vedoucí interní auditor
1. Compliance, řízení kvality, interní
kontrola, bezpečnost, controlling.
2. Compliance a bezpečnost.
S compliance spolupracujeme
při nastavení adekvátního
kontrolního prostředí a vnitřních
směrnic, s bezpečností při
vyšetřování interních fraudů
a nastavení fyzické i IT bezpečnosti.
3. Řízení kvality a operační riziko.
Oba útvary mají velmi dobrý
přehled o nedostatcích společnosti,
ze kterých vznikají skutečné škody,
kterým může interní auditor pomoci
předcházet. Tento přístup vede
celkem jednoduše k vyššímu creditu
IA ve společnosti. Respektive
jsou z něj nejhmatatelnější
a nejrychlejší (quick-win) přínosy
IA pro společnost.
Irena Andělová
Euro-Trend, s.r.o.
odborný analytik
1. Risk manažer, controller,
manažer kvality, manažer
bezpečnosti, zdraví a environmentu,
externí auditor.
2. Za nejvýznamnějšího partnera
interního auditu považuji risk
manažera, protože práce risk
manažera přináší cenné vstupy
pro interní audit. Risk manažer
pomáhá identifikovat oblasti
s vyšším rizikem, na které
se interní audit zaměřuje.
Risk manažer koordinuje
proces řízení rizik ve společnosti,
a přispívá tak ke zdokonalení
kontrolního prostředí. Silné
kontrolní prostředí přispívá
k dosažení cílů interního auditu.
3. Dobré bude rozvíjet spolupráci
s externím auditorem, protože
vhodně zvolené testování interního
auditu může usnadnit práci
externímu auditu, a tím logicky
i snížit náklady na externí audit.
Stanislav Svoboda
aktuálně nezaměstnaný
manažer interního auditu
1. Pokud bych se pustil
do polemiky k definici „příbuznosti“,
naznačoval bych, že interní audit(or)
je někdy velmi unikátní... Zůstanu
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byly řádně plněny. V momentě výskytu
nenadálých incidentů v první linii je to právě
druhá úroveň, která první pomůže s řešením
problémů, zejména těch, které přesahují
rámec první linie nebo mají přesah napříč
organizační strukturou či procesy. Propojují
strategii, politiky a zajišťují dohled nad
riziky, kterým je společnost vystavena.

legitimováni), což má psychologické
dopady na kontrolované osoby.
Finální protokol z dohlídky může společnost
upozornit na nedostatky, kterých si
již dříve všimla některá z kontrolních
funkcí firmy, ale vedení společnosti
tomuto buď nevěnovalo pozornost,

„Spolupráce může interní audit naučit
nové metody a postupy a dívat se
na problematiku jiným pohledem“
Třetí úrovní je interní audit. Jeho role
je poskytovat správním, řídicím
nebo kontrolním orgánům společnosti
nezávislé, objektivní ujištění o stavu
vnitřního kontrolního prostředí společnosti
a poskytovat poradenské aktivity. Přináší
společnosti přidanou hodnotu aplikací
systematického přístupu při hodnocení
a zlepšování procesů risk management,
kontrolních procesů a procesů spojených
s řádnou správou společnosti jako takovou.
Přímá příbuzenská linie / třetí
úroveň obrany

V činnosti dohledu ČNB, externího auditu
a interního auditu lze snadno najít
podobnost. Tyto tři subjekty mají velmi
podobnou úlohu, a sice ověřit nastavení
klíčových kontrol a systému řádné správy
a vnitřního kontrolního prostředí jen
s tím rozdílem, že každý z uvedených
tří subjektů má v detailu jiné zadání
a výsledek jejich práce má různé adresáty.
Dohlídka ČNB má hlavní cíl v zajištění
stability finančního systému České
republiky a případně vedlejší cíl ochranu
spotřebitele. Kontrola na místě, provedená
zástupci ČNB, má ve svém důsledku
pro společnost také přidanou hodnotu.
Jistě obvykle je uvnitř kontrolované
společnosti pociťována jako zbytečné břímě
a těžko v ní můžou kontrolované útvary
a jejich zástupci spatřovat něco pozitivního.
Dohlídka na místě používá z části jiné metody
než interní audit, čímž do značné míry působí
dojmem policie (např.: veškeré pohovory
v rámci dohlídky bývají nahrávány a před
zahájením rozhovoru jsou všichni zúčastnění

nebo se rozhodlo riziko akceptovat,
nebo se jedná o záležitost, které si zatím
nikdo ve společnosti nevšiml a jde
o záležitost, kterou mají konkurenční
společnosti pokrytu. Pokud se jedná
o problematiku spojenou s ochranou
spotřebitele, pak implementací nápravných
opatření se společnost vyvaruje reputačnímu
riziku. Vesměs lze konstatovat, že dle
vlastní zkušenosti s několika dohlídkami
ČNB na místě a s různými kontrolními
skupinami, bylo vždy výsledkem takové
kontroly posílení kontrolního prostředí
firmy, a ne nutně za cenu neúměrně vysokých
nákladů. V konečném důsledku to je vždy
kontrolovaná společnost, která sama určí,
jakým způsobem identifikovaný nedostatek
odstraní. Podstatný je postoj kontrolované
entity ke zjištěným nedostatkům. Platí
to stejně jako v běžném životě, pozitivní
přístup k řešení nedostatků může společnosti
přinést mnohem víc než odmítání přijmout
kritiku nedokonalosti kontrolního prostředí.
Externí auditor, pokud myslíme
statutární audit, má zejména za úkol
ověřit účetní závěrku společnosti a hlavní
prvky jejího systému řádné správy
a vnitřního kontrolního prostředí.
Externí audit může vykonávat i jiné
zakázky jako např. forenzní audit
nebo poradenský projekt.
Forenzní audit a poradenský projekt by
teoreticky mohl zajistit i interní audit.
u forenzního šetření by to vyžadovalo úzkou
spolupráci zástupců interního auditu
a zástupců z útvaru bezpečnosti. Forenzní
audit je obvykle veden v případě
určitého podezření a potřeby prověřit

Interní audit a příbuzné
záhlaví
profese
/ téma

zcela specifický problém. Může být lepší
angažovat externí společnost z důvodu
zajištění skutečně naprosté nezávislosti
realizátora auditu nebo z důvodu
ochrany interních zaměstnanců.
U poradenského projektu je možné
zvažovat, zda by nebylo efektivnější
využít služeb právě interního auditu,
který společnost zná dlouhodobě.
V důsledku dlouhodobého působení
ve firmě interní audit zná její
potřeby do detailu a má nastavený
efektivní model komunikace
s vedením společnosti a mohl by
dodat službu, která bude zcela na míru
a řešení daného problému, bude
konkrétní a adresná.
U zakázek jak forenzního, tak
poradenského charakteru připadá v úvahu
i varianta kombinace externí auditorské
společnosti s interním auditem. Propojením
interních a externích pracovníků může
společnost získat maximum. Jednak znalost
vnitřního prostředí firmy poskytnutá
právě zástupci interního auditu může
usnadnit, zrychlit a zefektivnit práci
externím specialistům, a následně zástupci
interního auditu, kteří by na zakázce
participovali, můžou od externistů získat
nové znalosti, zkušenosti, naučit se nové
techniky, získat nové nástroje. Externí
poradci pracují pro mnoho různých
společnosti, mají možnost vidět řešení
dané problematiky z různých pohledů
v rozmanitém prostředí, a jejich
zkušenosti a pohled na věc mohou být
pro interní auditory, kteří zpravidla pracují
pro jednu společnost dlouhodobě,
velmi osvěžující a motivující.

Audit mateřské společnosti obvykle
nastavuje koncepci auditu a určuje
metodiku. Často také zasahuje
do auditního plánu a stává se, že zástupci
skupinového auditu realizují některé zakázky
sami na místě v lokální společnosti, kdy
od lokálního týmu vyžadují koordinaci
jednání s auditovanými a zajištění
podkladů, a následně na lokální tým
přesouvají povinnosti spojené se sledováním
implementace nápravných opatření.
V praxi se stále občas setkávám se záměnou
interního auditu s kontrolní skupinou
dohlídky na místě ČNB, externího auditu,
skupinového auditu. Zejména na úrovni
řadových pozic je stále možné se při realizaci
auditu setkat s touto záměnou. S útvary
řízení bezpečnosti nebo risk managementem
či compliance k této záměně nedochází
nebo jen velice ojediněle.
K záměně s kontrolní skupinou dohlídky
na místě ČNB, externího auditu,
skupinového auditu dochází
zřejmě zejména z důvodu:
• S běr podkladů a koordinace dohlídky
ČNB a následných nápravných opatření,
zajišťováno interním auditem,
• S běr podkladů a koordinace
statutárního auditu a následných
nápravných opatření,
zajišťováno interním auditem,
•A
 uditní tým, který ve společnosti
působil dříve, neměl adekvátní
kapacity, které by pro výkon auditu
byly potřeba, a proto se auditovaný
s interním auditem setkává poprvé,
•N
 ízká informovanost a publicita činnosti
interního auditu dovnitř společnosti
až na provozní úroveň.

u svých praktických zkušeností
a musím zmínit zejména řízení
rizik, forenzní audit (tzv. „antifraud“ funkce), compliance, vnitřní
kontrolu (sjednocující funkce
„internal controls“), vnitřní inspekce
(klasická kontrola), řízení jakosti
a v neposlední řadě poradenské
profese (strategické, investiční
apod.).
2. V posledních letech byl
pro mne největším spojencem
risk management. V podmínkách
finančních institucí získávají obě
naše profese díky značné nezávislosti
často obdobné kritické názory.
3. Přestože interní audit musí
rozvíjet vztahy se všemi profesemi
v organizaci, v období globalizace
regulací a jejich rychlých změn,
je nezbytná úzká spolupráce
s compliance.
JUDr. Igor Ivanov
Ministerstvo vnitra
vedoucí oddělení
veřejnosprávní kontroly
1. Průběžnou a následnou finanční
veřejnosprávní – ekonomickou
kontrolu na místě.
2. Účetní službu, rozpočet, správu
majetku státu.
3. S účetní službou a její informační
základnou.
Marie Kulhavá
E.ON ČR
vedoucí Interního auditu
1. Compliance, řízení rizik, interní
kontrolní systém.
2. Compliance – za určitých okolností
společné řešení problematiky, kde je
IA požádán o spolupráci. Zejména při
analýze ohlášených případů,
potvrzení a verifikování.
3. Compliance a řízení rizik.
Ing. Dana Vojíková
Magistrát města Plzně
interní auditorka
1. V současnosti jsou
to zejména profese – controller,
účetní, kontrolor příspěvkových
organizací a následných řídicích
kontrol, právník, zaměstnanec IS/IT,
risk manager.
2. Nejvíce příbuzná profese
v našem prostředí města je
profese kontrolora příspěvkových
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organizací a následných kontrol uvnitř
organizace, dále právníka a účetního.
Důvody jsou pragmatické. Interní
audit musí úzce spolupracovat
s kontrolory, s právníky díky utváření
právního názoru a účetní hledisko je
jasné s ohledem na finanční stránku
auditovaných procesů.
3. Nejvíce budeme v budoucnosti
kromě výše uvedených profesí
spolupracovat s odborníky IS/IT,
a pokud vznikne tato pozice, tak
s risk managerem.
Alice Kopcová
Stavební spořitelna
České spořitelny, a. s.
ředitelka úseku interní audit
1. Když se interní auditor
nerozhodne, že od základů překope
svůj profesní život, je to vlastně
jakákoliv profese, kterou by se svým
mentálním nastavením dokázal
s přiměřeným úsilím ihned vykonávat.
Za mě je to např. projektový
manažer nebo osoba ve středním
managementu nějaké firmy,
od které se více než hluboká znalost
úzce specifikovaného problému
očekává široká znalost souvislostí
fungování firmy. Určitě bych si
netroufla na pozici Compliance
Officera nebo např. specialistu risk
managementu, tj. na profesi, která
se zdá být v bance na první pohled
s interním auditem nejvíc příbuzná.
2. Zastávám názor, že partnerský
vztah by měl být stejně kvalitně
budovaný úplně se všemi profesemi
v bance. u fungujícího stroje do sebe
musí zapadat všechna kolečka.
3. A tady už se konečně dostane
ke slovu řízení rizik. Minimálně už
kvůli tomu, že se nemusíme navzájem
přesvědčovat, jak je v bance důležité
obezřetné řízení rizik. Toto ušetřené
úsilí pak můžeme věnovat
rychlému pochopení standardních
i nestandardních událostí, které
se ve firmě dějí, a ty pak následně
„krotit“ do vytyčených mantinelů.
Hanuš Volf
DPD CZ s.r.o.
Compliance manager
1. Controlling, compliance, kontrola.
2. Controlling – poskytování vstupů
pro audit.
3. Compliance.
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Je nutné podotknout, že na úrovni
středního managementu jsem se s podobnou
záměnou pár let nesetkala, ale v minulosti
nebylo ani to výjimkou. Na vyšších
řídicích pozicích k takovéto záměně
v mojí praxi nedošlo zatím nikdy.

vnitřní kontroly a řízení rizik reagovat
a následně adaptovat společnost v návaznosti
na změny tržních podmínek, vývoje rizik,
porušení, překročení provozních limitů.
Compliance

Další důležitou funkcí pro řádnou
správu a vnitřní kontrolní systém
je compliance. Útvar compliance je
především odpovědný za vyhodnocování
vhodnosti vnitropodnikových procedur
z hlediska prevence rizika sankcí
nebo finanční ztráty z důvodu nedodržování
platné legislativy odpovídajícím způsobem.
Vedlejší příbuzenská linie /druhá Tento útvar zajišťuje, aby společnost
úroveň obrany
řádně a včas implementovala postupy,
Vzhledem ke své praxi
které jsou v souladu s nově vydanou
interního auditora ve finančních institucích,
legislativou, aby její postupy a interní
a toho času v jedné z největších pojišťoven
normy byly navzájem v souladu, a dohlíží
na českém trhu, bych ráda toto téma a prostor na správnou implementaci a uplatnění
pojala z pohledu právě pojišťovny.
celofiremních politik, koncepcí.
Klíčovými funkcemi podle směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2009/138/
Hlavními úkoly této funkce je chránit
ES, o přístupu k pojišťovací a zajišťovací
dobré jméno společnosti, tj. minimalizovat
činnosti a jejím výkonu (Solventnost II),
reputační riziko, prosazovat transparentnost
jsou risk management, pojistná matematika,
a odpovědnost společnosti vůči zúčastněným
compliance a interní audit. Risk management stranám, podporovat stabilitu a udržitelnost
a compliance útvary jsou stěžejní pro dobré
činností společnosti a konkurenční výhodu.
nastavení a fungování systému řádné
správy a vnitřního kontrolního prostředí.
Útvary řízení bezpečnosti
Při výkonu svojí činnosti je pojišťovna
Je vhodné, aby útvary risk managementu,
vystavena vysokému riziku podvodu.
compliance a řízení bezpečnosti byly
Proto má v rámci své organizace
umístěny v organizační struktuře
zavedeny útvary řízení bezpečnosti,
firmy tak, aby byla i u nich, stejně
které mají za cíl být efektivní součástí
jako u interního auditu, zajištěna maximální
vnitřního kontrolního prostředí a součástí
možná míra nezávislosti a objektivity.
systému řízení rizik, a to procesů řízení
operačních rizik. Smyslem útvarů
Risk management
řízení bezpečnosti je zajistit ochranu
Hlavními úkoly funkce risk managementu
hmotných i nehmotných aktiv společnosti
je nastavit strategii řízení rizik napříč
v závislosti na materialitě.
společností, zavést nástroje pro identifikaci,
monitoring, vyhodnocení a reporting
Útvary řízení bezpečnosti mají na starosti
jednotlivých rizik a pomoci vlastníkům
nastavení pravomocí a odpovědností v oblasti
rizik, tj. první linii kontroly, provozním
řízení rizika podvodů, kontrolní mechanizmy
funkcím, definovat a nasadit systém
nad tímto rizikem a zajištění toho, aby
provozních limitů pro řízení rizik.
jakékoliv podezření z podvodného jednání
bylo včasně identifikováno a efektivně
Následně risk management provádí
řešeno tak, aby společnosti nevznikla finanční
validaci reportů vlastníků rizik, kdy je
ztráta, poškození reputace nebo aby
cílem identifikovat nepřiměřenou expozici
k tomuto nedošlo ani v budoucnosti.
vůči danému riziku a zajistit včasnou
Útvary řízení bezpečnosti zajišťují to,
nápravu. Sám risk management provádí
aby ve společnosti bylo nastaveno takové
zhodnocení celkového rizikového profilu
prostředí, které umožní maximální proniknutí
společnosti a poskytuje o tom zprávu
do metod, silných a slabých míst
vedení společnosti. Risk management
podvodného jednání tím způsobem, aby
také pravidelně vyhodnocuje stav systému
neustálým zlepšováním systémů a procesů
řízení rizik a vnitřní kontrolní systém,
byla snížena pravděpodobnost jejich výskytu
a zejména hlídá schopnost firemního systému v budoucnu a/nebo jejich dopady.
Druhá úroveň kontroly a ochrany společnosti
tvořená risk managementem, compliance
a útvarem bezpečnosti je napříč společností
lépe rozlišována právě z důvodu nastavování
a dohlížení již základních pravidel pro vnitřní
kontrolní prostředí právě těmito útvary.

Interní audit a příbuzné profese

Spolupráce, vztahy, synergie
Risk management

Na rozdíl od interního auditu má risk
management velkou moc v tom, že
může sám aktivně společnost měnit. Už
samotné nastavování provozních limitů
je významná činnost, kdy je možné
společnost nasměrovat určitým směrem,
který by měl být v souladu s rizikovou
strategií firmy, a ta by samozřejmě
měla korespondovat s jejími ostatními
strategiemi, zejména s tou obchodní.
Pro vedení společnosti je risk management
zásadní z důvodu řízení zejména kapitálové
přiměřenosti, solventnosti, což má
dopady na hodnocení výkonnosti firmy
a na porovnávání její konkurenceschopnosti.
Interní audit a risk management mohou
velice dobře spolupracovat v oblasti řízení
operačních rizik. Operační nebo také
provozní rizika prostupují veškeré činnosti
a úrovně společnosti. Řadu z nich je
obtížné řídit, ale je vhodné minimalizovat
jejich výskyt nebo nastavit scénáře řešení.
Interní audit při výkonu svojí činnosti
prochází procesy, kterých se v daném
období Operational Risk Management
nemusí dotknou, a prochází je jiným
způsobem, než by to dělala právě tato část
risk managementu. Platí to ale i obráceně.
Interní audit od řízení provozních rizik
může získat cenné podněty k prověření
určitých oblastí. Výměna informací mezi
interním auditem a řízením provozních
rizik je velmi cenná pro obě strany.
V ostatních oblastech risk managementu
nejsou synergie ze spolupráce tak zřetelné.
Je to dáno tím, že interní audit ostatní
oblasti řízení rizik z titulu své pozice a účelu
nekontroluje pravidelně. Některé týmy
interního auditu mohou vybrané oblasti

monitorovat, ale to spíše z důvodu udržení
si přehledu a kontaktu s danou oblastí.
Compliance

Spolupráce interního auditu a compliance
je také přínosná pro obě strany. Interní
audit může využít odbornost compliance
útvaru pro konzultace při posuzování
vnitropodnikových norem a postupů
v auditované oblasti. Útvar compliance
může od interního auditu získat informace
o tom, kde je potřeba jeho vliv, zásah. Audit
může compliance pomoci s pochopením
některých norem z hlediska procesního
fungování. V compliance nejčastěji pracují
odborníci z oblasti práva a nemusí pro ně
být zřejmé, jak funguje např.: proces
likvidace pojistných událostí nebo zajištění
ekonomického kapitálu. Pro dobrou
orientaci v normách pro danou oblast
a posouzení jejich vhodnosti může být
i technické a procesní pochopení důležité.
Útvar compliance sám provádí
některá šetření, která jsou svým
charakterem velmi blízká auditům
sledujících shodu, soulad s právními
požadavky (tzv. compliance audit).
V podstatě lze říci, že každá auditní
zakázka mívá compliance část,
a to zejména v počátečních fázích.
Toto může útvar compliance využít
pro úsporu vlastních kapacit. Z auditních
zpráv může útvar compliance získat
informace o tom, v kterých procesech
firmy jsou zastaralé, nedostatečné interní
předpisy nebo kde zcela chybí. Následně
může oblasti, které byly revidovány
interním auditem, vynechat ze svých
šetření pro dané období nebo se jim
nemusí věnovat v obvyklém rozsahu.
Útvary bezpečnosti

Smyslem interního auditu je informovat
akcionáře, vlastníka společnosti o stavu
řízení a vnitřních kontrol a fungování
firmy jako takové. Avšak záleží na cílech
společnosti daných akcionářem. V poslední
době je možné pociťovat tlak na růst zisku
a zájem o krátkodobé nebo maximálně
střednědobé výsledky. Z tohoto pohledu
je pak pro vedení společnosti zajímavější
se zabývat zprávami řízení operačních rizik
nebo útvarů bezpečnosti, které řeší více
ad-hoc záležitosti s okamžitými dopady.
I spolupráce interního auditu s útvary řízení
bezpečnosti má pro společnost přidanou
hodnotu. Útvary řízení bezpečnosti zejména,

Josef Černý
Metrostav a.s.
specialista interního auditu
1. IA je multifunkční disciplína,
kde je třeba znalostí z jednotlivých
disciplín podnikového řízení a znalostí
z jednotlivého odvětví, ve kterém
společnost uplatňuje svoje vize
a strategie. Velmi důležitá je znalost
disciplín vysokého managementu,
aby přidaná hodnota z IA mohla být
náležitě zaměřena. Z tohoto pohledu
se jedná o mix více disciplín, kde
sloučením a využitím poznatků
jednotlivých managerských
poznatků dochází k efektivnímu
náhledu a hodnocení nastavených
procesů v organizaci, a hodnocení
dosažených cílů strategie společnosti.
Vrcholové profese v oblasti:
podnikový management / řízení
a správa společností / ekonomické
řízení a controlling. Profese povahou
blízké k výkonu IA: analytické profese:
vedoucí útvaru strategie, vedoucí
útvaru controllingu. Kontrolní profese:
ekonomové, manažeři kvality a řízení.
Compliance profese: právní zaměření,
certifikovaní inspektoři ERM: vrcholné
profese řídící oblast klíčových rizik
ve společnosti, správci bezpečnosti
a ICT.
2. Vrcholné managery (výkonné
i nevýkonné), Předsedu dozorčí
rady, Předseda výboru pro audit,
Ředitele společnosti. Přestože se
nejedná o příbuzné profese IA,
komunikace se steakholdery je
významná pro úspěšné zajištění
programu pro IA a přínosu IA.
Navíc lze efektivně využít kapacit
a odbornosti IA pro pořízení
nezávislého pohledu pro potřeby
rozhodování vrcholového vedení.
V případě profesí ve výkonném
managementu lze lépe identifikovat
zjištění a nedostatky řízení
společnosti.
3. Controlling, vedoucí compliance,
vedoucí systému řízení společnosti.
Ludmila Jiráňová
český hydrometeorologický ústav
vedoucí interního auditu a kontroly
1. Příbuzné profese s interním
auditem u nás v organizaci:
metodička, manažerka kvality
a kontrola.
2. Nejvýznamnějším partnerem
interního auditu je v ČHMÚ
manažerka kvality. Je to pozice,
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které jde o kvalitu produktu
a zároveň o podmínky pro
udržení nejvyšší kvality ve všech
oblastech – činnostech v ČHMÚ,
od vedení organizace až po řadové
zaměstnance.
3. Již jsem začala rozvíjet spolupráci
s „metodičkou a novou právničkou“
na posledním dubnovém školení
interních auditorů. Zde jsem obě
představila a ony vlastní prezentací
uvedly sebe a vlastní práci pro
ČHMÚ. Spolupráce se navázala,
pozvolna se rozvíjí a vše má svůj čas.
V říjnu na zasedání interních auditorů
se kontakt prohloubí přednáškou
na téma „Odběratelské a dodavatelské
vztahy v ČHMÚ – dokumentace +
normy“, které připraví právnička spolu
s metodičkou.
Tereza Tomášová
Státní fond rozvoje bydlení
samostatný interní auditor
1. Jako profese příbuzné s interním
auditem vnímám především procesní
specialisty/procesní manažery, protože
se stejně jako audit věnují zlepšování
a hodnocení procesů. Audit by se
měl podle mého názoru věnovat
stejně jako procesní řízení zlepšování
procesů tak, aby levněji, rychleji
a s menším rizikem splňovaly
požadavky klientů. Audit také
pomáhá pochopit, jak se věci
v podniku skutečně dějí, a odkrývá
strukturovaným způsobem problémy
a nehospodárnosti.
2. V podmínkách SFRB považuji
za nejvýznamnějšího partnera
právníky. Je to z toho důvodu, že se
i audit potýká s různými právními
otázkami a výklady, které je dobré
konzultovat s odborníky.
3. V následujícím období by
bylo vhodné rozvíjet spolupráci
s konzultanty a risk manažery, protože
se interním auditorům budou hodit
jejich znalosti identifikace slabých
míst organizace.
Iveta Relichová
Masarykův onkologický ústav
interní auditor
1. Profese zaměřené na řízení kvality
(„kvalitáři“), řízení lidských zdrojů
(„personalisté“) a na řízení financí
(„ekonomové“).
2. V současnosti je to ekonomická
náměstkyně, náměstek pro právní
věci a personalistiku. Odpovídají

co se týká prevence a detekce a řešení
podvodného jednání a fyzické bezpečnosti,
používají jiné postupy než interní audit.
Výsledné zprávy bezpečnostních útvarů bývají
zaměřené na konkrétní prošetřovaný případ
a nezabývají se procesem jako takovým
a kontrolními dírami v procesech.
Nedávají doporučení takového charakteru,
která by vedla ke zlepšení procesu.
Spolupráce může interní audit naučit nové
metody a postupy a dívat se na problematiku
jiným pohledem. Hlavně se jedná v podstatě
o detektivní metody např.: metody
rozpoznání lživého jednání, vedení pohovoru
apod. Určitě není vhodné, aby se interní
audit pouštěl po pár společných projektech
s útvary bezpečnosti do využívání stejných
metod, neboť jednak taková role internímu
auditu nepřísluší a jednak ke správnému
využití těchto metod je potřeba dlouhodobý
výcvik, ale je dobré, aby interní audit měl
o metodách a možnostech útvarů bezpečnosti
přehled a v případě podezření neváhal
tyto útvary přizvat k řešení problému
nebo jim předat danou záležitost k šetření.
Spolupráce může internímu auditu přinést
lepší cit pro identifikaci podvodného jednání.
Zástupce útvarů bezpečnosti se zase může
obohatit o procesní rizikově založený
přístup a jiný formát zpráv používaných
auditem. Zprávy útvarů bezpečnosti jsou
obvykle velmi konkrétní a koncentrované
na jeden případ, ne na rizikový prvek,
rizikové chování nebo absenci určité
kontroly. Vedení firmy tak nedávají
komplexnější obrázek o tom, zda je možné,
aby se podobný případ opakoval, a co je
potřeba realizovat za kroky k tomu, aby
dané úzké místo bylo pokryto kontrolami.
Specifická je oblast IT auditu a IT
bezpečnosti. Zde funguje synergie
v předávání podnětů, ve kterých oblastech
identifikovaných v rámci auditů je žádoucí
zvýšit zabezpečení, a na druhou stranu
informace o fungování procesů v oblasti
IT a jednotlivých bezpečnostních prvků.
Spolupráce a synergické efekty z ní
nabývají na významu zejména v momentě,
kdy buď IT audit, nebo útvar IT
bezpečnosti jsou poddimenzované
či nemají dostatečné kapacity.
Střet zájmů

Interní audit může s uvedenými útvary risk
managementu, compliance a útvary řízení
bezpečnosti velmi dobře spolupracovat a měl
by se o to i snažit, protože tato spolupráce

je přínosná jak pro jednotlivé útvary
a pracovníky, tak zejména pro společnost.
Předávání a výměna informací, zkušeností,
metod, postupů vede k vyšší efektivitě
všech kontrolních útvarů. V podstatě
je takováto výměna informací určitou
úsporou z rozsahu. Útvary mohou šetřit
svoje kapacity na jiné zakázky, aktivity.
Společné řešení problémů a incidentů
napříč útvary zajistí nejlepší ochranu
proti rizikům. Někteří regulátoři
evropského finančního trhu dokonce dávají
internímu auditu za povinnost spolupracovat
s ostatními kontrolními funkcemi, protože
to má pro společnost pozitivní efekt,
přidanou hodnotou (např.: italský ISVAP
a jeho nařízení č. 20 ze dne 20. března 2008).
Spolupráce ale může znamenat i problém
v momentě, kdy s určitými kolegy z ostatních
neauditních útvarů je nastavena dobrá
komunikace, probíhá spolupráce. Pak je
však nutné i v oblasti, která je vlastně auditu
příbuzná, provést audit zaměřený na ověření
nastavení vnitřního kontrolního prostředí.
Na realizaci takovéto auditní zakázky je
ideální dedikovat kapacity osob, které v dané
oblasti nepůsobí, nepůsobily poradensky
a nepodílely se na činnosti daného útvaru,
a nejsou tedy nijak ovlivněny a neměly
by na auditované působit v žádném
směru jakkoliv osobně, ale jen čistě
profesionálně. Obvykle takový kolega,
tým, který by byl nezávislý na dané oblasti
a prováděl v ní audit, nebude disponovat
dostatečnou odborností pro tuto oblast.
Je časté, že dobrá spolupráce mezi
útvary a kolegy s sebou nese i osobnější
vazby. Což vede k riziku, že během
nebo po proběhnutí auditní zakázky se
mohou vztahy zhoršit a spolupráce upadnout.
Auditovaní mohou mít pocit, že mezi
útvary není dostatečná důvěra, hodnocení
auditované oblasti že nebylo dostatečně
objektivní apod. Na druhou stranu
může probíhat snaha auditní tým při
auditu ve spřízněném útvaru ovlivňovat
tak, aby právě výsledné hodnocení
bylo lepší, než by odpovídalo realitě.
Při spolupráci se spřízněnými útvary je těžké
zachovat si čistou profesionalitu, objektivitu
a nezávislost, přesto se spolupráce vyplatí. Je
to zkrátka podobné jako v příbuzenských
vztazích. Příbuzné si nevybíráme,
ale rodinu každý potřebuje a měli
bychom v ní dobře vycházet.

▲

Prostor k vyjádření.
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