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To že právě technologie hraje významnou roli, je patrné z řady 
trendů viditelných v dnešní společnosti. Množství chytrých mo-
bilních telefonů, tabletů, hodinek, nástup internetu věcí. Big Data 
či Cloud číhající na každém rohu. Exponenciální nárůst dat uklá-
daných na celém světě. Rozvoj nadnárodní e-commerce, jako je 
Amazon, AliExpress, a on-line služeb bořících zavedené obchod-
ní modely, jako je například Uber či Airbnb. Užívání sociálních sítí, 
kde má s velmi vysokou pravděpodobností účet každý z nás, přes-
tože si jej osobně nikdy nezaložil, a mnoho dalšího. Ať už tento vý-
voj shrneme do pojmu „globalizace“, nebo jej budeme nazývat ji-
nak, výsledný dopad do oblasti interního auditu je větší tlak na fle-
xibilitu, technologické znalosti a schopnosti a přidanou hodnotu.

Zvyšování účinnosti interního 
auditu pomocí analýzy dat
Společně s vývojem společnosti se v posledních letech výrazně vyvíjela i role interního auditu. Jednoznačně dochá-

zí k růstu požadavků a očekávání na přidanou hodnotu, kterou by měl interní audit přinášet společnosti. Snad i pro-

to se téma „přidané hodnoty“ prolínalo mezinárodní konferencí interních auditorů pořádanou The IIA minulý rok 

ve Vancouveru. Stejně tak jako v jiných oblastech, technologie může hrát zásadní roli v dosahování úspěchu. Avšak 

mnoho interních auditorů nevyužívá technologie na úrovni potřebné pro naplnění dnešních očekávání.

Mgr. Petr Švub, CISA, CIA
specialista interního auditu

Česká spořitelna
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papíry. V neposlední řadě tolikrát diskutovaný § 44 zákona č. 93/2009 Sb., 
o auditorech. Nemohu opomenout rámec řídicího a kontrolního systé-
mu publikovaný výborem COSO. To vše je základ, regulatorní rámec, který 
do určité míry předurčuje postupy a rovněž tím i metody využívané v naší 
auditorské praxi (kromě poskytování ujišťovacích a poradenských služeb 
bychom neměli zapomínat na udržování průběžné komunikace s orgány 
společnosti a s vedením auditovaných útvarů).

2. Podle mého názoru dobré. Součástí organizační struktury interního au-
ditu je útvar metodiky a plánování, který průběžně sleduje aktuální stav 
a změny nejen v regulaci, ale také v dokumentech (best practice) vydá-

vaných „příbuznými“ profesními autoritami. Máme prostor pro jejich roz-
pracování a zavádění do praxe. Zásadní navazující úpravy promítáme, dle 
potřeby, do vnitřních předpisů, předkládáme návrhy na úpravu Stanov 
nebo Statutu interního auditu. Vzhledem k postavení interního auditu, 
jako jedné z kontrolních funkcí v bance, naše návrhy na úpravy projed-
nává představenstvo, výbor pro audit a dozorčí rada. Specifickou oblas-
tí metodiky v našich podmínkách je harmonizace postupů pro výkon in-
terního auditu nejen v rámci finanční skupiny České spořitelny, ale také 
v rámci Erste Group Bank. Jsem přesvědčen, že i na tomto poli jsme vždy 
byli a stále jsme aktivní a bohatou „dcerou“ v rámci finanční skupiny Erste.

„Technologie může hrát zásadní 
roli v dosahování úspěchu, 
avšak mnoho interních auditorů 
nevyužívá technologie na úrovni 
potřebné pro naplnění dnešních 
očekávání“

Pokud chceme udržet krok s našimi zákazníky, být pro ně příno-
sem, a někdy je snad i pozitivně překvapit svými schopnostmi, je 
nezbytné věnovat dostatečnou pozornost rozvoji svých doved-
ností v oblasti CAATs (Computer Assisted Techniques). To jsou zá-
věry, které plynou z průzkumů provedených mezi interními audi-
tory v posledních letech (viz např. [1], [2]).

PTÁTE SE, KDE LZE TECHNIKY PRO ANALÝZU DAT  
V PROCESECH INTERNÍHO AUDITU UPLATNIT? 

V plánovacím procesu interního auditu při:

   Identifikaci, monitorování a analýze rizik, 

   monitorování organizace pomocí indikátorů.

V rámci auditů a poradenských zakázek 

   Pro lepší pochopení auditovaných procesů, 

(zejména z business pohledu) a identifikaci slabých míst, 

    Pro provedení testů na výrazně větším, nebo až 100 % vzorku, 

    K rychlejšímu provedení testů nebo jejich větší komplexnosti, 

   Pro automatizaci testování některých kontrol, 

   Pro zavádění tzv. kontinuálního auditování, 

   Pro simulaci dopadu doporučované úpravy auditovaného 

procesu, 

   Pro analýzu obtížně měřitelných veličin, jako je například 

sentiment, 

   Pro detekci a prověření anomálií,

   Při identifikaci a analýze neetického a podvodného chování.

Při ověřování opatření. 

Při vyhodnocování řídicího a kontrolního systému.
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3. Odpověď na tuto otázku vnímám jako dlouhý výčet námě-
tů na úpravu metodiky. Směrování výkonu naší profese je zakotve-
no v návrhu aktualizovaných Standardů IIA. V naší praxi půjde o dal-
ší konkretizaci spolupráce s ostatními poskytovateli ujišťovacích slu-
žeb, ať už z interního prostředí, tak i ve vztahu k externímu prostředí 
(auditor, ČNB). Také budeme upřesňovat postupy pro provádění kon-
tinuálního auditingu. Pokud budeme i v budoucnu poskytovat své 
služby interního auditu subjektům v rámci své finanční skupiny, ur-
čitě půjde o rozpracování aktualizovaných zásad outsourcingu. V ne-
poslední řadě budeme postupy pro svou praxi nadále harmonizovat 
s postupy vydanými v rámci naší mezinárodní bankovní skupiny. Nut-

ná je velmi intenzivní příprava na proces digitalizace a využívání ná-
strojů IT při auditu.

Ludmila Zajková 
VT IA (vedúci tímu interného auditu) 
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

1. Celý proces realizácie auditnej oblasti od audit universe, cez risk as-
sesment, prioritization, corporate risk profil, risk analysis, audit executi-
ve (plán, komplexná príprava, výkon, správa, prejednanie, predkladanie 
predstavenstvu spoločnosti, závery), follow up audit.

Významným katalyzátorem rozvoje a příležitos-
tí pro zviditelnění interního auditu jako leade-
ra a obhájce výhod integrace technologií v růz-
ných oblastech je spolupráce. Jako první se na-
bízí spolupráce s útvary či procesy zejména 
v tzv. druhé linii obrany, kam patří řízení rizik, 

bezpečnost či compliance, jejichž cíle jsou v mnoha ohledech 
shodné nebo velmi blízké cílům interního auditu. Společný po-
hled na stav rizik, funkčnost a účinnost kontrol se současným sní-
žením nákladů je dobrou příležitostí ke spolupráci.

Interní audit má výhodnou pozici, protože po-
hlíží komplexně na celou organizaci a její proce-
sy. Společně s výše zmíněným překryvem zájmů 
s dalšími útvary či procesy tak může dobře šířit 
a propagovat výhody datově založeného přístu-
pu mezi ostatními. Jednou z významných výhod 

datově založeného přístupu je poskytnutí kvantifikovatelného 
vyhodnocení. A jak dokazují zkušenosti, efektivně řídit lze jen to, 
co lze změřit. Navíc, kvantifikované vyhodnocení lze úspěšně vy-
užít při prezentaci přidané hodnoty interního auditu. V ideálním 
případě dokážete zpětně ukázat, jak to vypadalo před a po im-
plementaci opatření přijatého na základě vašeho auditu.

Jak využít sílu technologie a dosahovat s její pomocí půso-
bivých a udržitelných výsledků?

První předpoklad úspěchu je zařazení rozvo-
je analytiky mezi strategické priority interního 
auditu. Bez srozumitelné vize, vymezení zdrojů 
a adekvátní podpory bude šance na úspěch vý-
razně omezena.

Jako dobrá praxe se ukazuje vybudování tech-
nicky specializovaného týmu či specialisty v rám-
ci interního auditu. Investice do nástrojů, a ze-
jména do odpovídajícího vzdělání a jeho udrži-
telnosti nejsou zanedbatelné. Koncentrace od-
borných dovedností do užšího počtu osob tak 

se zachováním jejich zastupitelnosti umožní kvalitnější rozvoj, 
a hlavně každodenní praktické využívání a trénink. Postupem času 
si tak tým získá znalosti a zkušenosti v podobě „toto už jsem prin-
cipiálně řešil a víme jak na to“, „v těchto případech bude potřeba 
pročistit vstupní data a na to máme algoritmus z minulosti“ apod.

Pro účinné využití analytiky potřebujete kombinaci technických 
specialistů, „které to baví“, s alespoň základním porozuměním ob-
chodním procesům. Čím lepší budou jejich znalosti v těchto dvou 
oblastech, tím lepších výsledků dosáhnete. Auditorský tým je ten, 
kdo by měl plně chápat auditovaný proces, formulovat hypoté-
zy a navrhovat testy k jejich prověření, ale pokud „datový ana-
lytik“ nerozumí prověřovaným procesům a datům, těžko ze sebe 
může vydat maximum a být pro auditorský tým přínosem. Pokud 
je symbióza ideální, budou vám kolegové zabývající se analýzou 
dat přinášet díky svým technickým dovednostem, které nemusí-
te znát nebo si plně uvědomovat možnosti jejich uplatnění, nové 
podněty k vylepšení a rozšíření vašich auditních testů.

Ne všechny oblasti, kde lze uplatnit dato-
vě založený přístup, pro vás musí být vhodné. 
Porovnejte proto dostupnou technologii a zdro-
je dat s cíli a procesy své organizace. Při rozvo-
ji analytického týmu se pak zaměřte na oblasti, 
kde vidíte největší možný přínos.

Dalším krokem, je zakomponování analytiky 
do standardního auditního procesu. Analytický 
tým by neměl zůstat mimo dění s tím, že pokud 
si budeme myslet, že se nám hodí jeho pomoc, 
požádáme jej. Naopak, pokud se stane stan-
dardní součástí, může vám v řadě případů při 

úvodní fázi auditu otevřít řadu možností jak využít dostupná da-
ta k analýze a testování auditovaného procesu. Spojením jeho 
technických zdrojů a dovedností s vaší expertní znalostí audito-
vaného procesu mohou vytvořit tu správnou synergii.

KROKY PRO ZAVEDENÍ ANALYTIKY  
DO PROCESU AUDITU: 

1.  Zaneste analytiku do strategie auditu 

2.  Vybudujte analytický tým 

3.  Zaměřte se na klíčové oblasti 

4.  Integrujte analytiku do procesu auditu 

5.  Rozvíjejte spolupráci s ostatními útvary 

6.  Propagujte výhody a přínosy

„Jednou z významných výhod 
datově založeného přístupu je 
poskytnutí kvantifikovatelného 
vyhodnocení“

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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rozhodování, jsou velmi silné. Jsem toho názoru, že v dnešní 
době požadující „více za méně“ je zavedení či rozvoj analyti-
ky pro interní audit jednou z významných příležitostí. Nebo 
se chcete snad jen přizpůsobovat ve vleku ostatních?

Pokud jste již s řízeným využíváním analýzy dat v proce-
su auditu nezačali, tak můžete brzy dojít k názoru, že vám 
již ujel vlak. Trendy digitalizace, automatizace, zvyšující-
ho se množství informací, a tím pádem i důležitost schop-
nosti informace extrahovat, analyzovat a využít při dalším 

2. Vedenie auditu ako aj vedenie spoločnosti je otvorené pre implementá-
ciu a rozvoj nových metód a postupov. Neustále aktívne zmeny a vylepšo-
vania sú súčasťou kvalitného riadienia auditu.

3. Risk orientated výkon auditu bude hrať prím, avšak je potrebné zasa-
hovať a overovať aj tie oblasti, ktoré sa zdajú byť na prvý pohľad najme-
nej rizikové, pretože zo skúsenosti viem, že i v takých sa našli viackrát 
„veľké veci“. Dôležitosť v postupoch tiež vidím v „umení“ čítať výkazy, 
dokumentáciu a tiež dobrú orientáciu v číslach, znalosť trhu a predsta-
vivosť reality, čo sa za daným číslom výkazu skutočne skrýva. Myslím, 
že v rámci záverečných fáz realizácie auditu – jednou z priorít je čo naj-

lepšie a najvecnejšie uspokojiť adresáta správy interného auditu a tým 
je v našom prípade predstavenstvo spoločnosti. Keďže ich čas je ne-
smierne drahý, je potrebné byť stručný a vecný. V našej krajine síce sem 
tam ešte bývajú porady niekoľkohodinové a po sediačky, no napr. v ta-
kom Japonsku, bývajú porady 5-minútové a po stojačky. A týmto sme-
rom to postupuje i tu. Preto si myslím, že je potrebné čoraz viac sme-
rovať k zostručňovaniu výsledku auditu – a k faktickosti. Nech adresát 
správy môže pristúpiť k správe metódou „pozriem a vidím“ – jasné zis-
tenie, jasné riešenie (jasná kalkulácia).

  

webscraping, FUZZY MATCHING, SQL, text mining, 
TABLEAU, duplicate testing, OCR, historization, Benford’s 

law, sentiment analysis, ACL, statistical and regresion 
analysis, IDEA, predictive analytics, SAS, spacial 

relationships and mapping, XML, SPSS, ADVANCED STRING 

COMPARISONS, ODBC, delimited files, CSV, TIME SERIES 

ANALYSIS, numeric sequence or gaps, XBRL, variance tests, 
correlational analysis, OLAP, hadoop, R, frequency 

distributions, MS Excel, MS Access, SVYHLEDAT, 
NICE ACTIMIZE, Data Mart, PDF, NoSQL, Lavastorm, 

LATENT SEMANTIC ANALYSIS, Spotfire, non-obivious 
relationship association, pattern recognition, Qlikview, 

sorting, OUTLINER DETECTION, categorization

Prostor k vyjádření.
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Zkuste se zeptat sami sebe a kolegů ve svém okolí jaké nástroje a pro jaké účely využíváte. Většina skončí u běžného tabulkového proceso-

ru, jako je MS Excel, s tím, že pokrývá jejich potřeby. Občas někdo zmíní MS Access a lépe technicky vybavené útvary uvedou nástroje, jako je 

IDEA či ACL. Které z následujících pojmů a názvů vám nejsou cizí?


