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ExtErní audit a intErní audit  
– hlavní cílE a činnosti
Podle definice Institutu interních 
auditorů je interní audit „nezávislá, 
objektivní, ujišťovací a konzultační 
činnost zaměřená na přidanou hodnotu 
a zlepšení provozu organizace. Pomáhá 
organizaci dosáhnout jejích cílů tím, že 
zavádí systematický metodický přístup 
k hodnocení a zlepšení efektivnosti řízení 
rizik, řídicích a kontrolních procesů.“ 
Zjednodušeně řečeno jsou tedy cíle 
i činnosti interního auditu různé v závislosti 
na požadavcích vedení, případně výboru 
pro audit, kteří jsou i primárními 
uživateli výstupů interního auditu. 

Naopak smyslem externího finančního 
auditu je vyjádřit názor nezávislého, 
kvalifikovaného odborníka na to, zda údaje 
v účetní závěrce, sestavené a zveřejněné 
společností, podávají věrný a poctivý 
obraz o její skutečné finanční a majetkové 

situaci v souladu s uznávanými účetními 
principy. Tento názor ve formě výroku 
auditora k účetní závěrce je určen 
především společníkům, akcionářům 
nebo zřizovateli společnosti, ale obvykle je 
volně zpřístupněn široké veřejnosti spolu 
s finančními výkazy auditované společnosti.

Jak je již vidět z výše uvedených definic, 
cíle, rozsah práce i okruh uživatelů 
externího a interního auditu se velmi liší. 
Vyvstává tedy otázka, zda vůbec může být 
vzájemná spolupráce obou stran přínosem. 
Ačkoliv by se mohlo zdát, že předmětem 
zájmu externího auditora je pouze 
účetnictví společnosti a její účetní závěrka, 
ve skutečnosti je rozsah auditu mnohem 

širší. Aby byl externí auditor schopný 
vydat výrok, musí porozumět činnosti 
společnosti, pochopit jak jsou nastaveny 
významné procesy a zhodnotit efektivitu 
jejího vnitřního kontrolního systému. 
V praxi tak často v těchto oblastech dochází 
k překryvu s činností interního auditu. Obě 
skupiny auditorů také často při své práci 
vychází ze stejných informací a databází 
údajů, a v zásadě používají podobnou 
metodologii pro testování nebo výběry 
vzorků. Je tedy velice pravděpodobné, že 
zde bude existovat prostor pro spolupráci 
a z ní vyplývající synergie. 

typy spoluprácE 
intErního a ExtErního auditu
Rozsah a forma spolupráce 
interního a externího auditu se 
v praxi liší podnik od podniku. 
Obecně se dají rozlišit čtyři základní 
stupně spolupráce – koexistence, 
koordinace, integrace a partnerství. 

Koexistence
Externí a interní auditoři pracují nezávisle 
na sobě a každá skupina sleduje své zájmy 
a cíle. Auditorské aktivity jako například 
analýza rizik, plánování a realizace 
auditu jsou prováděny zcela odděleně 
a nedochází k žádné výměně informací. 
Spolupráce zde tedy de facto neexistuje.

Koordinace
Činnost externího a interního auditu 
je stále striktně oddělená, auditoři si 
však vzájemně vyměňují informace 
a cíleně se snaží o vzájemnou koordinaci 
plánů. V případě spolupráce při auditu 
má hlavní slovo externí auditor.

Integrace
Integrace představuje vztah založený 
na vyšším stupni spolupráce při auditních 
postupech. Obě skupiny auditorů sdílejí 
informace, mají společný model rizika a plán 
auditu, přičemž se zpravidla modifikuje 
zaměření interního auditu. 

Partnerství
Externí a interní audit společně definují 
potřeby organizace z hlediska auditu 
a reagují na ně společným úsilím. 
Práce na jednotlivých oblastech auditu 
finančních výkazů je rozdělena mezi 
obě skupiny auditorů po vzájemné 
domluvě, nicméně za předpokladu 
zachování objektivity každého z nich.

Z pohledu společnosti se jeví jako 
nejefektivnější a nejúspornější poslední, 
nejvyšší typ spolupráce, partnerství. V praxi 
však naráží na značné množství překážek, 
především co se týče otázek zachování 
nezávislosti externího auditora a rozdělení 
odpovědností. Zatímco interní audit je 
součástí auditované společnosti, a nemá 
tak v zásadě omezení týkající se spolupráce, 
poskytování dat nebo modifikace auditního 
plánu, externí audit je samostatnou, 
na společnosti nezávislou entitou s jasně 
definovanou odpovědností za výrok 
auditora k účetní závěrce. Nemůže tedy 
měnit svůj cíl (pouze cesty k němu) ani 
poskytovat internímu auditu přístup 
do své dokumentace a k výsledkům své 
práce nad rámec standardní komunikace 
ohledně průběhu a závěrů z auditu, která 
vyplývá z auditorských standardů.

Z pohledu externího auditu se pak jako 
minimální úroveň spolupráce potřebná pro 
zabezpečení kvalitního a efektivního auditu 
účetní závěrky jeví koordinace, v ideálním 
případě pak integrace. Jak taková spolupráce 
může v praxi vypadat, si dále ukážeme 
na konkrétních příkladech. Ještě před 
tím se ale podívejme na to, co vždy musí 
předcházet samotnému zahájení spolupráce 
obou skupin auditorů – zhodnocení práce 
interního auditu externím auditorem.

intErní audit a příbuzné profEsE

spoluprácE intErního 
a ExtErního auditu

ing. zuzana Janová, acca
zuzana.janova@cz.ey.com
Ernst & Young Audit, s.r.o.

„I přes rozdílné cíle a úlohy jsou si interní  
a externí audit navzájem velmi důležitými  
partnery“
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posuzování prácE intErního  
auditu ExtErním auditorEm
Povinnost externího auditora posoudit práci 
interního auditu je upravena mezinárodním 
auditorským standardem ISA 610 – Využití 
práce interních auditorů. Auditorské 
postupy vymezené v tomto standardu 
se vztahují pouze na ty činnosti 
interního auditu, které jsou relevantní 
z hlediska auditu účetní závěrky. Pokud 
je činnost interního auditu účinná, pak 
v mnoha případech umožní externímu 
auditorovi upravit povahu a časové 
rozvržení auditorských postupů či snížit 
jejich rozsah. Je třeba ale upozornit, že 
přestože standard povoluje externím 
auditorům využít při stanovování povahy, 
časového rozvržení a rozsahu postupů auditu 
výstupy z činnosti interního auditu, je 
to stále externí auditor, kdo nese výlučnou 
zodpovědnost za vyjádřený výrok auditora.

Externí auditor posuzuje a vyhodnocuje 
práci interního auditu a její případný 
vliv na postupy při auditu účetní závěrky 
každoročně před započetím auditu 
tedy, i pokud se jedná o opakovaný 
audit. Cílem tohoto hodnocení je 
ujistit se, že se na výstupy práce 
interního auditu může spolehnout. 

Prvním krokem je seznámení se 
s rozsahem a povahou činnosti 
interního auditora ve společnosti. Mezi 
činnosti interního auditu obvykle patří 
jedna nebo více z následujících aktivit: 
•  monitorování vnitřních kontrol 

a doporučování vhodných zlepšení;
•  přezkoumání finančních a provozních 

informací;
•  prověrka úspornosti, účinnosti 

a efektivnosti operací; a 
•  prověrka plnění zákonů, regulatorních 

nařízení, interních směrnic a dalších 
externích a interních požadavků.

 

Na základě tohoto předběžného zhodnocení 
se externí auditor rozhodne, zda je 
činnost interního auditu vůbec 
relevantní pro zjištění a posouzení 
rizika výskytu významné nesprávnosti 
v účetní závěrce. Pokud dojde 
k závěru, že ano, provede podrobné 
hodnocení činnosti interního auditu 
na základě následujících kritérií:
Organizační zařazení
Externí auditor posoudí postavení interního 
auditu z organizačního hlediska v rámci 
společnosti, především z hlediska vlivu 
na jeho nezávislost a objektivitu. V ideálním 
případě je interní audit přímo podřízen 
nejvyšší úrovni vedení a nemá žádnou 
další provozní odpovědnost ani omezení 
v činnosti ze strany vedení. Interní 
auditor zejména musí mít možnost volně 
komunikovat s externím auditorem.

Rozsah činnosti
Zde je třeba prozkoumat, jaká je 
povaha a rozsah úkolů prováděných 
interním auditem a zda management 
na všech úrovních reaguje 
adekvátně na doporučení a závěry 
z provedených interních auditů.
Odborná způsobilost
Externí auditor se zajímá i o odbornost 
pracovníků interního auditu, jejich  
kvalifikaci, profesní předpoklady 
a zkušenosti, a také zda prochází 
pravidelným školením 
a kontinuálně se vzdělávají.
Náležitá odborná péče
Nakonec je zhodnocena celková 
úroveň činnosti interního auditu – 
tj. zda je činnost interního auditu 
náležitě naplánována, řízena, 
kontrolována a dokumentována v souladu 
s používanými standardy a směrnicemi 
nebo zda mají interní auditoři k dispozici 
vhodné auditorské příručky, pracovní 
programy a další materiály.

Pokud se externí auditor rozhodne využít 
konkrétní práce interního auditu, musí 
provést další postupy, aby se přesvědčil 
o její adekvátnosti pro účely auditu účetní 
závěrky. Příkladem takových postupů může 
být třeba otestování několika položek 
ze vzorku ověřeného interním auditem, 
ověření dalších podobných položek 
nebo sledování postupů interního auditu. 
Kromě těchto dodatečných postupů dále 
externí auditor vyhodnocuje, zda:
•  práce byla provedena osobami 

s odpovídající odbornou způsobilostí, 
zkušenostmi a profesními předpoklady;

•  případná práce asistentů auditora 
byla odpovídajícím způsobem 
řízena a kontrolována;

•  jsou k dispozici vhodné a dostatečné 
auditorské důkazní informace 
pro vyvození závěrů;

•  vyvozené závěry přiměřeně odpovídají 
daným okolnostem a veškeré 
vypracované podklady jsou konzistentní 
s výsledky provedených prací; a

•  veškeré výjimky nebo neobvyklé 
skutečnosti zjištěné interním 
auditem byly náležitě vyřešeny.

Pokud se externí auditor hodlá spoléhat 
na práci interního auditu, vždy musí jím 
provedené auditorské postupy a závěry 
týkající se vyhodnocených činností 
interního auditu řádně zdokumentovat 
a podložit konkrétními důkazy, že 
činnost interního auditu je v souladu 
se všemi výše uvedenými kritérii.

příklady vhodných oblastí 
spoluprácE
Předpokládejme tedy, že externí auditor 
provedl všechny procedury požadované 
standardem ISA 610 a vyhodnotil, 
že chce práci interního auditu využít. 

„Efektivní spolupráce externího auditora 
s interním má své nepochybné přínosy“
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V takovém případě si vyžádá 
od interního auditu jeho auditní plán 
na dané období, a také další relevantní 
podklady, které jsou relevantní pro audit 
významných procesů z pohledu 
finančních výkazů – například výsledné 
zprávy interního auditu, matici rizik, 
popisy procesů a klíčových kontrol. 
Z těchto podkladů je možné ještě před 
začátkem předběžného auditu zjistit, jaká 
je úroveň vnitřního kontrolního systému, 
jaké jsou klíčové rizikové oblasti 
a zda jsou adekvátně pokryty příslušnými 
kontrolami. Externí auditor zjištěné 
informace zapracuje do svého plánu auditu 
a naplánuje si oblasti, ve kterých bude chtít 
zkoordinovat postup s interním auditem.

Je vhodné, aby se externí auditor sešel 
se zástupci interního auditu ještě před 
započetím předběžných auditních 
prací, probral s nimi auditní plán 
a dohodl se na průběžné spolupráci 
během auditu a informování se 
o významných skutečnostech a rizicích. 
Externí auditor může využít práci 
interního auditu při samotném testování 
například v těchto oblastech:

Koordinace auditu a sběr podkladů 
Protože interní audit se výborně orientuje 
v prostředí auditované společnosti, může 
značně urychlit a zefektivnit proces sběru 
podkladů nebo pomoci s identifikací osob 
zodpovědných za dané procesy a kontroly. 
Testování kontrol (tzv. testy spolehlivosti)
Externí auditor může využít výstupů 
z testů kontrol interním auditem, a provést 
například pouze dodatečné testování 
na omezeném vzorku. Další možností 
je výběr vzorku externím auditorem 
s tím, že interní auditor mu bude při 
samotném testování asistovat. Z pohledu 
externího auditu je zejména v této oblasti 
spolupráce velmi přínosná, protože interní 
audit má většinou z povahy své činnosti 
k dispozici specializované pracovníky 
na různé oblasti, kteří jsou často navíc 
geograficky rozmístěni v souladu 
s činnostmi společnosti, a je proto schopen 
některé testované oblasti pokrýt 
daleko efektivněji než externí auditor.
Zasílání konfirmačních dopisů
Přestože v praxi bývá zasílání konfirmačních 
dopisů v režii externího auditora, který 
musí mít na základě auditorských 
standardů kontrolu nad jejich odesláním, 
může interní audit pomoci například při 
kontrole správnosti údajů, obsažených 

v konfirmačních dopisech, případně i se 
samotným odesíláním, pokud externí 
auditor zajistí v této oblasti vhodný dohled.
Testy věcné správnosti
Zde se může jednat například o vzájemnou 
komunikaci ohledně vzorků a závěrů 
z testování, které omezí duplicitní 
práci. Interní audit tak může na základě 
svého uvážení a při znalosti testovaných 
vzorků externím auditorem zvážit úpravu 
svých vlastních vzorků. Naopak externí 
auditor se může například spolehnout 
na sledování průběhu fyzické inventury 
interním auditem, zejména pokud 
inventura probíhá ve stejný den ve velkém 
množství poboček nebo skladů.
Spolupráce v oblasti doporučení 
vedení společnosti týkající se 
vylepšení kontrolního prostředí
Zde je například vhodné využít již 
existujících systémů interního auditu 
na kategorizaci a sledování 
plnění doporučení z auditů, ať již 
interních, nebo externích.

Pokud je práce interního auditu významným 
vstupem pro externí audit, je vhodné si 
předem vyjasnit otázku rozsahu a načasování 
práce, použité metodologie a terminologie, 
způsobu dokumentace a formy vykazování, 
a případné následné kontroly. 

V rámci efektivní spolupráce by ale 
nemělo zůstat jen u úvodní plánovací 
schůzky. Vzájemná setkání by měla probíhat 
pravidelně, optimálně jednou za čtvrt roku 
nebo častěji. Tyto schůzky jsou dobrou 
příležitostí, jak se vzájemně informovat 
o významných nálezech a zjištěních, 
aktuálním dění ve společnosti, statusu práce, 
a „sladit si noty“ pro další postup. Kromě 
osobních schůzek je také potřeba, aby byl 
externí auditor pravidelně informován 
o příslušných zprávách z interního auditu, 
a aby k nim měl přístup. Na druhou stranu 
externí auditor poskytuje internímu auditu 
dopisy vedení za předběžný i finální audit,  
ve kterých jsou shrnuty návrhy a doporučení 
ke zlepšení procesů a kontrol ve společnosti.

Přestože výše uvedený výčet oblastí 
spolupráce při auditu není vyčerpávající, 
vidíme, že prostoru pro spolupráci je 
při auditu účetní závěrky dostatek. Jaké jsou 
ale argumenty pro to, aby externí a interní 
auditoři svou práci co nejvíce koordinovali?

výhody spoluprácE 
ExtErního a intErního auditu
Efektivní spolupráce externího auditora 
s interním má své nepochybné přínosy 
jak pro obě skupiny auditorů, tak 
pro auditovanou společnost. 

Hlavním argumentem je především 
úspora času a nákladů spojených 
s auditem. Vzájemná koordinace činností 
a průběžné sdílení informací může pomoci 
odstranit duplicity ve vykonávaných 
auditních postupech a snížit „zatížení“ 
managementu a zaměstnanců společnosti 
auditem. To přispívá k celkově lepšímu 
vnímání auditu jako takového, protože 
mnozí zaměstnanci příliš nerozlišují mezi 
interním a externím auditem, a mají pak 
pocit frustrace, že musí řešit množství 
požadavků na podklady a informace. Také 
spolupráce při konkrétních auditních 
postupech (například společné testování, 
výměna vzorků a výsledků prací) 
představuje úsporu zdrojů, které pak 
mohou být využity jiným způsobem. 

Interní audit zná dobře prostředí, procesy 
a vztahy v auditované společnosti, 
a může tak externímu auditorovi pomoci 
v počátečním stadiu lépe a rychleji 
pochopit auditované oblasti a identifikovat 
možná rizika chyb a nesprávností, 
které by v důsledku mohly mít dopad 
na účetní výkazy. Naopak externí auditor 
má obvykle zkušenosti s tím, jak jsou 
procesy a kontroly nastaveny v jiných 
firmách, a netrpí takzvanou „provozní 
slepotou“. Vzájemná spolupráce tak 
může napomoci k efektivnějšímu 
zaměření externího i interního auditu, 
a následně pak k vyšší přidané hodnotě 
obou auditů pro vedení společnosti.

závěrEm
I přes rozdílné cíle a úlohy jsou si 
interní a externí audit navzájem velmi 
důležitými partnery, kteří mohou těžit 
ze znalostí a schopností toho druhého. 
Určitě se proto vyplatí investovat 
čas a úsilí do nastavení efektivní 
spolupráce a jejího prohlubování. Díky 
koordinaci a komunikaci mezi auditory 
bude audit rychlejší, důkladnější, 
efektivnější a ve svém důsledku i levnější 
pro všechny zúčastněné strany. Vedení 
společnosti by proto tuto spolupráci 
mělo ve vlastním zájmu podporovat 
a vytvořit pro ni příznivé podmínky.

▲

Prostor k vyjádření.


