
INTERNÍ AUDIT A EXTERNÍ AUDIT 
SPOLUPRÁCE A VYUŽÍVÁNÍ VÝSLEDKŮ 

Štefan Kabátek 

PRAHA, KVĚTEN 2015 



2 

Interní audit   

   Interní audit je nezávislá, objektivní, ujišťovací a       

 konzultační činnost zaměřená na přidávání hodnoty  a       

 zdokonalování procesů v organizaci. 

Interní audit pomáhá organizaci dosahovat cílů 

systematickým a metodickým přístupem k hodnocení a 

zlepšování efektivnosti řízení rizik, řídících a kontrolních 

procesů a správy a řízení organizace. 
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Audit výkonu  &  audit výkonnosti 

Audit výkonu zkoumá výběrovým způsobem hospodárnost, 

efektivnost a účelnost operací i přiměřenost a účinnost 

vnitřního kontrolního systému. 

 

Audit výkonnosti prověřuje a vyhodnocuje hospodárnost, 

efektivnost a účelnost nakládání s veřejnými prostředky.  
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Audit výkonnosti realizovaný NKÚ 

   Při kontrole Úřad prověřuje, zda kontrolované činnosti ... a 

posuzuje, zda jsou účelné, hospodárné a efektivní. 

z KONTROLNÍHO STANDARDU NKÚ 

   Informace obsažené v kontrolním protokolu a kontrolním 

 závěru z auditu výkonnosti poskytují obraz o dosažení 

 hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti u kontrolované 

 osoby… 

   V kontrolním závěru mohou být navíc obsažena doporučení 

 navrhující zlepšení zjištěného stavu. 
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Role NKÚ  a Limská deklarace (1977) 

Čl. 3 odst. 3 Limské deklarace směrnic o principech auditu 

 Nejvyšší auditní instituce je orgánem pro externí audit. 

 Jako externí auditor má nejvyšší auditní instituce za úkol prověřovat 

účinnost interního auditu  

 Jestliže je interní audit ohodnocen jako účinný, je potřebné dosáhnout 

co nejvhodnějšího rozdělení úkolů a vzájemné spolupráce mezi nejvyšší 

auditní institucí a útvarem interního auditu, aniž by tím bylo dotčeno 

právo nejvyšší auditní instituce provést celkový audit systémů kontroly 

výkonu státní správy 
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Koncepční rozvržení systému „kontrol“ 

Model systému tří linií obrany + externí auditor, regulátor 

Zdroj: IIA Position Paper (2013): THE THREE LINES OF DEFENSE IN EFFECTIVE RISK 
MANAGEMENT AND CONTROL  
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Vybraná doporučení INTOSAI  
 
INTOSAI GOV 9100 – Guidelines for Internal Control Standards for the 
Public Sector 

 Úlohou nejvyšších kontrolních institucí je mimo jiné: 

 Podporovat a přispívat ke zlepšování účinnosti  
vnitřního kontrolního systému u orgánů veřejné správy 

 Zhodnocení fungování vnitřního kontrolního systému je klíčové  
pro všechny typy uplatňovaných auditů (souladu s právními předpisy, 
finanční audit, audit výkonnosti) 

 Komunikovat zjištění a doporučení k nápravě s příslušnými adresáty 
výsledků auditu (mj. management organizace, výbor pro audit, interní 
audit) 
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Vybraná doporučení INTOSAI  
 
INTOSAI GOV 9150 – Coordination and Cooperation between SAIs and 
Internal Auditors in the Public Sector 

 Předpokládá spolupráci interních auditorů a auditorů SAI tak, aby 
bylo dosaženo maximálního užitku z jejich práce, tj. například: 

 Posilování vzájemných schopností a sdílení znalostí 

 Dialog pro lepší porozumění rizikům auditované organizace 

 Koordinace plánů auditu a k redukci překryvů činností a zaměření 
auditů 

 Využívání analýzy a hodnocení rizik pro zaměření auditu 

 Spolupráce na tvorbě doporučení, které mohou přispět ke zvýšení 
účinnosti interního auditu 
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Součinnost interního auditu a NKÚ  

Standardy IPPF 

2110 – Řízení a správa společnosti 

… koordinace těchto činností a předávání informací mezi orgány společnosti, 
externími a interními auditory a vedením. 

2050 – Koordinace 

Vedoucí interního auditu by měl sdílet informace a koordinovat činnost s 
ostatními interními a externími dodavateli obdobných ujišťovacích a 
poradenských služeb… 

Externí auditor se při provádění své práce může spolehnout na práci 
útvaru interního auditu a naopak… 
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Součinnost interního auditu a NKÚ 

Standardy IPPF 

2050 – Koordinace 

Plánované auditní činnosti interních a externích auditorů musí být 
projednány ... minimalizován výskyt možných duplicit. 

Závěrečné zprávy útvaru interního auditu, odpovědi vedení na tyto zprávy 
a zprávy z následné kontroly je třeba zpřístupnit externím auditorům.  
Tyto zprávy napomáhají externím auditorům při stanovení a změnách 
rozsahu a načasovaní jejich prací. 

Vedoucí interního auditu zajistí, aby byla příslušným způsobem zajištěna 
následná kontrola a aby byla zavedena nápravná opatření. 
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Průzkum (2012) IIA Global - Výbor pro 
veřejnou správu 
Distribuce auditní zpráv IA externím adresátům 

Zdroj: IIA Global, Leading Practice: Transparency of the Internal Audit Report in the 
Public Sector 
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Studie ASOSAI (2012) – šetření u SAI a MoF 

Oblasti spolupráce IA s SAI 

Zdroj: IIA Global, Leading Practice: Transparency of the Internal Audit Report in the 
Public Sector 
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Studie ASOSAI (2012) – šetření u SAI a MoF 

Identifikované překážky ve spolupráci SAI a IA  

Zdroj: The 9th ASOSAI Research Project Report 2012, Evaluation and Improvement of 
Internal Audit Systems and the Relationship between the Internal Audit Units and SAIs 
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Studie ASOSAI (2012) – šetření u SAI a MoF 

Oblasti rozvoje možné spolupráce  

Zdroj: The 9th ASOSAI Research Project Report 2012, Evaluation and Improvement of 
Internal Audit Systems and the Relationship between the Internal Audit Units and SAIs 
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Spolupráce IA a NKÚ  

Interní auditor/vedoucího útvaru interního auditu kontaktní osobou 
kontrolované osoby v rámci kontrolní akce NKÚ. 

Přístup k žádostem o doklady a informace – přehled o postupu kontrolní 
akce. 

Přístup ke kontrolnímu protokolu/rozhodnutí o námitkách – přehled o 
zjištěných skutečnostech. 

Přístup ke kontrolnímu závěru – kontrola nápravných opatření a realizace 
doporučení. 

Účinný interní audit umožňuje NKÚ věnovat vyšší pozornost oblastem, 
které nebyly předmětem interního auditu: 

- analýza VKS v přípravě kontrolní akce, 

- upřesnění rozsahu kontrolní akce, 

- zohlednění výsledků IA a realizace nápravných opatření. 
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