Medzinárodné štandardy pre profesionálnu prax interného auditu (Štandardy)
MEDZINÁRODNÉ ŠTANDARDY PRE PROFESIONÁLNU PRAX INTERNÉHO
AUDITU (ŠTANDARDY)

Úvod k Štandardom
Interný audit sa vykonáva v rôznom právnom a kultúrnom prostredí; v organizáciách
líšiacich sa zameraním, veľkosťou, zložitosťou a štruktúrou, prostredníctvom interných
zamestnancov i externých odborníkov. Tieto rozdiely môžu síce ovplyvňovať prax
interného auditu v danom prostredí, ak však majú interní audítori a interný audit plniť
svoje poslanie riadne, je kľúčové, aby sa ich činnosť vždy zakladala na dodržiavaní
Medzinárodných štandardov pre profesionálnu prax interného auditu vydanými IIA
(ďalej Štandardy). Pokiaľ zákony alebo regulačné opatrenia neumožňujú interným
audítorom alebo funkcii interného auditu, aby postupovali v súlade s určitou časťou
Štandardov, je nevyhnutné dodržiavať všetky ostatné časti Štandardov a riadne o tejto
situácii informovať.
Ak sa Štandardy používajú v spojení so štandardmi vydanými inými odbornými
organizáciami, v prípadoch, kedy je to vhodné, môžu správy interného auditu taktiež
odkazovať na tieto štandardy. Ak v takom prípade existujú rozdiely medzi Štandardmi
a ostatnými použitými štandardmi, interní audítori a funkcie interného auditu sa musia
riadiť Štandardmi. Môžu sa však takisto riadiť ostatnými štandardmi, ale len ak sú
prísnejšie ako Štandardy IIA.
Účelom Štandardov je:
1. vymedziť základné princípy, ktoré predstavujú prax interného auditu,
2. poskytnúť rámec pre vykonávanie a podporu všetkých činností interného auditu,
pridávajúcich hodnotu organizácii,
3. vytvoriť základ pre hodnotenie výkonu interného auditu,
4. podporovať zdokonalené organizačné procesy a postupy.
Štandardy predstavujú povinné požiadavky sformulované ako princípy, obsahujúce:
•
•

výroky základných požiadaviek pre profesionálnu prax interného auditu
a pre hodnotenie účinnosti výkonov, ktoré sa dajú medzinárodne
aplikovať na úrovni organizácie a jednotlivca,
interpretácie, ktoré vysvetľujú termíny a pojmy uvedené vo výrokoch.

Štandardy používajú termíny, ktorým boli priradené presne stanovené významy
zaradené vo Výklade pojmov. Štandardy používajú výraz „musieť“ na vyjadrenie
bezpodmienečnej požiadavky a výraz „mal by“, keď sa očakáva súlad okrem prípadov,
kedy okolnosti pri uplatnení profesionálneho úsudku oprávňujú odchýlku.
Aby sa Štandardy pochopili a uplatňovali správne, je nevyhnutné zohľadniť výroky a
ich interpretácie, ako aj konkrétne významy podľa Výkladu pojmov.
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Štandardy sa skladajú zo Všeobecných štandardov a Štandardov pre výkon interného
auditu. Všeobecné Štandardy popisujú zásadné požiadavky a vlastnosti subjektov a
jednotlivcov vykonávajúcich interný audit. Štandardy pre výkon interného auditu
popisujú charakter interného auditu a poskytujú kvalitatívne kritériá, na základe ktorých
sa dá merať činnosť interného auditu. Všeobecné štandardy a Štandardy pre výkon
interného auditu platia pre všetky služby interného auditu.
Implementačné štandardy slúžia na doplnenie Všeobecných štandardov a Štandardov
pre výkon interného auditu tým, že obsahujú požiadavky týkajúce sa uisťovacích alebo
poradenských činností.
Uisťovacie služby predstavujú objektívne posúdenie skutočností, ktoré vykoná interný
audítor tak, aby mohol poskytnúť nezávislý názor alebo záver ohľadne subjektu,
operácie, funkcie, procesu, systému alebo iného predmetu posúdenia. Povahu a
rozsah uisťovacej zákazky určuje interný audítor. Uisťovacie služby obvykle zahŕňajú
tri strany: (1) osobu alebo skupinu, ktorá je v priamom vzťahu k danej organizácii,
operácii, funkcii, procesu, systému alebo inému predmetu posúdenia – t.j. vlastníka
procesu, (2) osobu alebo skupinu vykonávajúcu hodnotenie - t.j. interného audítora, a
(3) osobu alebo skupinu využívajúcu hodnotenie – t.j. užívateľa.
Poradenské služby majú charakter poradenstva a sú obvykle vykonávané na základe
špecifickej žiadosti klienta. Povaha a rozsah poradenskej zákazky je predmetom
dohody s klientom. Poradenské služby obvykle zahŕňajú dve strany: (1) osobu alebo
skupinu, ktorá poskytuje konzultáciu – t.j. interného audítora, a (2) osobu alebo
skupinu požadujúcu a prijímajúcu konzultáciu – t.j. klienta zákazky. Pri poskytovaní
poradenských služieb by mal interný audítor zachovávať objektivitu a neprijímať
manažérsku zodpovednosť.
Štandardy sa vzťahujú k jednotlivým interným audítorom a funkciám interného auditu.
Všetci interní audítori sú zodpovední za súlad so Štandardmi v oblastiach objektivity
jednotlivca, odbornosti a náležitej odbornej starostlivosti. Ďalej sú interní audítori
zodpovední za súlad so Štandardmi, ktoré sa týkajú vykonávania ich pracovných
povinností. Vedúci interného auditu je zodpovedný za celkový súlad so Štandardmi.
Posudzovanie a vývoj Štandardov je nepretržitý proces. Štandardy sú pred ich
vydaním intenzívne pripomienkované a diskutované v Medzinárodnej rade pre
štandardy interného auditu. Zahŕňa to medzinárodnú výzvu na verejné pripomienkové
konanie počas procesu zverejnenia návrhu. Všetky sprístupnené návrhy sú
uverejnené na webových stránkach IIA a sú distribuované všetkým inštitútom IIA.
Návrhy a komentáre k Štandardom môžu byť zasielané na adresu:
The Institute of Internal Auditors
Standards and Guidance
247 Maitland Avenue
Altamonte Springs, FL 32701-4201, USA
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E-mail: guidance@theiia.org

Web: http://www.globaliia.org

MEDZINÁRODNÉ ŠTANDARDY PRE PROFESIONÁLNU PRAX INTERNÉHO
AUDITU (ŠTANDARDY)

Všeobecné štandardy
1000 – Účel, právomoci a zodpovednosti
Účel, právomoci a zodpovednosti funkcie interného auditu musia byť formálne
zadefinované v štatúte interného auditu, v súlade s Definíciou interného auditu,
Etickým kódexom a so Štandardmi. Vedúci interného auditu musí periodicky
prehodnotiť štatút interného auditu a predkladať ho na schválenie vrcholovému
manažmentu a orgánom organizácie.
Interpretácia:
Štatút interného auditu predstavuje oficiálny dokument, ktorý definuje účel, právomoci
a zodpovednosti funkcie interného auditu. Štatút interného auditu vymedzuje
postavenie funkcie interného auditu v rámci organizácie, vrátane povahy vzťahu
funkčnej podriadenosti vedúceho interného auditu voči orgánom organizácie, udeľuje
oprávnenie na prístup k záznamom, zamestnancom a hmotnému majetku dôležitým
pre výkon zákazok a definuje rozsah činností interného auditu. Konečné schválenie
štatútu interného auditu ostáva na orgánoch organizácie.
1000.A1 - Charakter uisťovacích služieb poskytovaných organizácii musí byť
definovaný v štatúte interného auditu. Ak je uistenie poskytované subjektom
zvonka organizácie, musí byť charakter týchto uisťovacích služieb tiež
definovaný v štatúte interného auditu.
1000.C1 - Charakter poradenských služieb musí byť definovaný v štatúte
interného auditu.

1010 – Prijatie Definície interného auditu, Etického kódexu a Štandardov
v štatúte interného auditu
V štatúte interného auditu musí byť uvedená záväzná povaha Definície interného
auditu, Etického kódexu a Štandardov. Vedúci interného auditu by mal prediskutovať
Definíciu interného auditu, Etický kódex a Štandardy s vrcholovým manažmentom
a orgánmi organizácie.
1100 – Nezávislosť a objektivita
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Funkcia interného auditu musí byť nezávislá a interní audítori musia byť pri výkone
svojej práce objektívni.
Interpretácia:
Nezávislosť je voľnosť od okolností, ktoré ohrozujú schopnosť funkcie interného auditu
vykonávať úlohy interného auditu nezaujatým spôsobom. Na dosiahnutie stupňa
nezávislosti nevyhnutného pre účinné vykonávanie úloh funkcie interného auditu má
vedúci interného auditu priamy a neobmedzený prístup k vrcholovému manažmentu
a orgánom organizácie. To sa dá dosiahnuť prostredníctvom duálneho vzťahu
podriadenosti/podávania správ. Ohrozenia nezávislosti musia byť riadené na úrovni
jednotlivého audítora, zákazky, na funkčnej a organizačnej úrovni.
Objektivita je nezaujatý mentálny postoj, ktorý umožňuje interným audítorom
vykonávať zákazky takým spôsobom, že veria vo výsledok svojej práce a že sa
neprijímaniu kompromisy ohľadom jej kvality. Objektivita vyžaduje, aby interní audítori
nepodriaďovali svoj úsudok v záležitostiach auditu iným. Ohrozenie objektivity musí
byť riadené na úrovni jednotlivého audítora, zákazky, na funkčnej a organizačnej
úrovni.
1110 – Organizačná nezávislosť
Vedúci interného auditu musí podávať správy takému organizačnému stupňu v
organizácii, ktorý funkcii interného auditu umožní plnenie svojich úloh. Vedúci
interného auditu musí potvrdiť organizačnú nezávislosť funkcie interného auditu
orgánom organizácie minimálne raz ročne.
Interpretácia:
Organizačná nezávislosť je dosiahnutá účinným spôsobom vtedy, keď je vedúci
interného auditu funkčne podriadený orgánom organizácie. Príklady funkčného
podriadenia orgánom organizácie zahrňujú situácie, keď orgány organizácie:
•
•
•
•

schvaľujú Štatút interného auditu,
schvaľujú rizikovo zameraný plán interného auditu,
schvaľujú rozpočet a plán zdrojov interného auditu,
dostávajú od vedúceho interného auditu informácie týkajúce sa výkonnosti
interného auditu vo vzťahu k plánu a informácie o ostatných záležitostiach,
• schvaľujú rozhodnutia ohľadom menovania a odvolávania vedúceho interného
auditu,
• schvaľujú odmeňovanie vedúceho interného auditu, a
• vykonávajú primerané prieskumy v rámci vedenia organizácie a vedúceho
interného auditu, aby zistili, či neexistuje neprimerané obmedzenie rozsahu
a zdrojov auditu.
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1110.A1 – Pri stanovení rozsahu pôsobnosti interného auditu,
vykonávaní práce a oznamovaní výsledkov nesmie funkcii interného
auditu do týchto činností nikto zasahovať.
1111 - Priama interakcia s orgánmi organizácie
Vedúci interného auditu musí komunikovať s orgánmi organizácie a mať k nim priamy
prístup.

1120 – Objektivita jednotlivca
Interní audítori musia postupovať nestranne a nezaujato a musia sa vyhýbať
akémukoľvek konfliktu záujmov.
Interpretácia:
Konflikt záujmov je situácia, v ktorej interný audítor, ktorý vystupuje ako dôveryhodná
osoba, má protichodné odborné a osobné záujmy. Takéto protichodné záujmy môžu
byť prekážkou, aby vykonával/a svoje povinnosti nestranne. Konflikt záujmov existuje
aj vtedy, ak nenastane neetické alebo nevhodné konanie. Konflikt záujmov môže
vyvolať zdanie nepoctivosti, ktoré môže podkopať dôveryhodnosť interného audítora,
funkcie interného auditu a profesie. Konflikt záujmov môže oslabiť schopnosť
jednotlivca objektívne vykonávať svoje povinnosti a zodpovednosti.
1130 – Narušenie nezávislosti alebo objektivity
Ak dôjde k skutočnému alebo zdanlivému narušeniu nezávislosti alebo objektívnosti,
podrobné informácie o tejto skutočnosti musia byť postúpené príslušným stranám.
Spôsob odovzdania informácií závisí od povahy tohto narušenia.
Interpretácia:
Narušenie nezávislosti organizácie a objektivity jednotlivca môže zahŕňať, okrem iného
osobný konflikt záujmov, obmedzenie rozsahu pôsobnosti auditu, obmedzenie
prístupu k záznamom, osobám a majetku a obmedzenia zdrojov ako je napr.
financovanie.
Určenie príslušných strán, ktorým sa musia predložiť podrobné informácie o narušení
nezávislosti či objektivity závisí od očakávaní ohľadne zodpovedností funkcie
interného auditu a vedúceho interného auditu voči vrcholovému manažmentu
a orgánom organizácie tak, ako sú popísané v štatúte interného auditu, ako aj od
povahy narušenia.
1130.A1 – Interní audítori sa musia vyhýbať hodnoteniu takých
špecifických činností, za ktorých výkon boli predtým zodpovední. Ak
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interný audítor poskytuje uisťovacie služby o činnosti, za ktorú bol
v priebehu predchádzajúceho roku zodpovedný, považuje sa jeho
objektivita za narušenú.
1130.A2 –Na uisťovacie zákazky, ktoré sa týkajú oblastí, za ktoré
zodpovedá vedúci interného auditu, musí dohliadať subjekt mimo funkcie
interného auditu.
1130.C1 - Interní audítori môžu poskytovať poradenské služby týkajúce
sa činností, za ktorých výkon boli predtým zodpovední.
1130.C2 – Pokiaľ sú interní audítori vystavení možnému narušeniu
nezávislosti a objektivity vo vzťahu k ponúkaným poradenským službám,
musí byť klient o tejto skutočnosti informovaný ešte pred prijatím
zákazky.
1200 – Odbornosť a náležitá odborná starostlivosť
Zákazky musia byť vykonávané odborne a s náležitou odbornou starostlivosťou.
1210 – Odbornosť
Interní audítori musia mať znalosti, zručnosti a ďalšie schopnosti potrebné pre plnenie
svojich úloh. Funkcia interného auditu ako celok musí mať alebo musí zabezpečiť také
znalosti, zručnosti a ďalšie schopnosti, ktoré sú potrebné pre plnenie jej
zodpovedností.
Interpretácia:
Znalosti, zručnosti a ďalšie schopnosti predstavujú spoločný termín, ktorý znamená
odbornú zdatnosť, ktorá sa vyžaduje od interných audítorov, aby efektívne vykonávali
svoje odborné povinnosti. Interným audítorom sa odporúča, aby preukázali svoju
odbornosť získaním profesionálnych certifikátov a kvalifikácií ako napr. osvedčenie
Certifikovaný interný audítor a iné osvedčenia ponúkané Inštitútom interných audítorov
a inými vhodnými profesionálnymi organizáciami.
1210.A1 – Pokiaľ interní audítori nemajú znalosti, zručnosti a ďalšie
schopnosti potrebné pre výkon zákazky ako celku alebo jej časti, vedúci
interného auditu musí zabezpečiť odborné poradenstvo a podporu.
1210.A2 – Interní audítori musia mať dostatočné znalosti, aby vyhodnotili
riziko podvodu a spôsob, akým je toto riziko riadené v rámci organizácie,
ale neočakáva sa od nich taká kvalifikácia ako je požadovaná od osoby,
ktorej hlavnou úlohou je odhaľovanie a vyšetrovanie podvodov.
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1210.A3 - Interní audítori musia mať na výkon im pridelenej práce
dostatočné znalosti o kľúčových rizikách a kontrolných mechanizmoch v
oblasti informačných technológii a o dostupných audítorských postupoch
využívajúcich technológie. Neočakáva sa však od všetkých interných
audítorov taká kvalifikácia, ako od interného audítora, ktorého hlavnou
zodpovednosťou je audit informačných technológií.
1210.C1 - Pokiaľ nemajú interní audítori znalosti, zručnosti a ďalšie
schopnosti potrebné pre výkon zákazky ako celku alebo jej časti, vedúci
interného auditu musí odmietnuť poradenskú zákazku alebo musí
zabezpečiť zodpovedajúcu radu a podporu.
1220 – Náležitá odborná starostlivosť
Interní audítori musia uplatňovať starostlivosť a zručnosti, aké sa očakávajú od
primerane uvážlivého a kompetentného interného audítora. Náležitá odborná
starostlivosť neznamená neomylnosť.
1220.A1 – Interní audítori musia uplatniť náležitú odbornú starostlivosť
tým, že zvážia:
•
•
•
•
•

rozsah práce potrebný na dosiahnutie cieľov zákazky,
relatívnu zložitosť, významnosť alebo závažnosť oblastí, ktoré sú
predmetom postupov poskytujúcich uistenie,
primeranosť a efektívnosť procesov správy a riadenia, riadenia
rizík a kontrolných procesov,
pravdepodobnosť výskytu významných chýb, podvodu alebo
nesúladu,
náklady na uistenie vo vzťahu k jeho možným prínosom.

1220.A2 – Pri uplatňovaní náležitej odbornej starostlivosti musia interní
audítori zvážiť použitie audítorských nástrojov, ktoré využívajú
technológie a ostatné techniky analýzy dát.
1220.A3 – Interní audítori musia byť ostražití voči významným rizikám,
ktoré môžu negatívne ovplyvniť ciele, činnosti alebo zdroje. Samotné
uisťovacie postupy, aj keď sa vykonávajú s náležitou odbornou
starostlivosťou, však nezaručujú, že budú odhalené všetky významné
riziká.
1220.C1 - Interní audítori musia uplatniť náležitú odbornú starostlivosť
pri poradenskej zákazke tým, že zvážia:
•

potreby a očakávania klientov, vrátane charakteru, načasovania
a spôsobu oznamovania výsledkov zákazky,
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•
•

relatívnu zložitosť a rozsah práce potrebnej k dosiahnutiu cieľov
zákazky,
náklady na poradenskú zákazku vo vzťahu k jej možným
prínosom.

1230- Priebežný profesionálny rozvoj
Interní audítori musia zdokonaľovať svoje znalosti, zručnosti a ďalšie schopnosti
priebežným profesionálnym rozvojom.
1300 – Program pre zabezpečenie a zvyšovanie kvality interného auditu
Vedúci interného auditu musí vypracovať a pravidelne aktualizovať program pre
zabezpečenie a zvyšovanie kvality interného auditu, ktorý zahŕňa všetky aspekty
funkcie interného auditu.
Interpretácia:
Program pre zabezpečenie a zvyšovanie kvality interného auditu je vypracovaný tak,
aby umožnil vyhodnotenie súladu funkcie interného auditu s Definíciou interného
auditu a Štandardami a vyhodnotenie či interní audítori uplatňujú Etický kódex.
Program zároveň hodnotí aj účinnosť a efektívnosť funkcie interného auditu
a identifikuje možnosti na zlepšenie.
1310 – Požiadavky na Program pre zabezpečenie a zvyšovanie kvality
Program pre zabezpečenie a zvyšovanie kvality musí zahŕňať interné aj externé
hodnotenia.

1311 – Interné hodnotenia
Interné hodnotenie musí zahŕňať:
•
•

priebežné monitorovanie výkonu funkcie interného auditu,
periodické sebahodnotenie alebo hodnotenie realizované inými osobami
v rámci organizácie, ktoré majú dostatočné znalosti o postupoch
interného auditu.

Interpretácia:
Priebežné monitorovanie je integrálnou súčasťou každodenného dohľadu, overovania
a merania funkcie interného auditu. Priebežné monitorovanie je zabudované do
bežných pravidiel a postupov využívaných na riadenie funkcie interného auditu
Vydané:
Október 2008
Revidované: Október 2012
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a používa procesy, nástroje a informácie považované ako potrebné na hodnotenie
súladu s Definíciou interného auditu, Etickým kódexom a Štandardmi.
Periodické hodnotenia sú vykonávané so zámerom hodnotenia súladu s Definíciou
interného auditu, Etickým kódexom a Štandardmi.
Dostatočné znalosti postupov interného auditu vyžadujú minimálne pochopenie
všetkých prvkov Medzinárodného rámca pre profesionálnu prax.

1312 – Externé hodnotenia
Externé hodnotenia sa musia vykonávať minimálne raz za päť rokov kvalifikovaným a
nezávislým hodnotiteľom alebo skupinou hodnotiteľov z vonka organizácie. Vedúci
interného auditu musí prerokovať s orgánmi organizácie:
•
•

formu a početnosť externých hodnotení,
kvalifikáciu a nezávislosť externého overovateľa alebo skupiny
overovateľov, vrátane akéhokoľvek potenciálneho konfliktu záujmov.

Interpretácia:
Externé hodnotenia môžu byť vykonané formou úplného externého hodnotenia alebo
vo forme sebahodnotenia s nezávislým externým potvrdením (validáciou).
Kvalifikovaný hodnotiteľ alebo tím hodnotiteľov dokazuje spôsobilosť v dvoch
oblastiach: v profesionálnej praxi interného auditu a v procese externého hodnotenia.
Spôsobilosť môže byť dokázaná kombináciou skúseností a teoretických vedomostí.
Skúsenosti získané v organizáciách obdobnej veľkosti a zložitosti, v obdobnom sektore
alebo odvetví a skúsenosti v oblasti technických aspektov sú hodnotnejšie než
skúsenosti menej relevantné/príbuzné. Ak sa jedná o tím hodnotiteľov, nemusia mať
všetci členovia tímu spôsobilosť vo všetkých oblastiach, ale tím musí byť kvalifikovaný
ako celok. K vyhodnoteniu, či hodnotiteľ alebo tím hodnotiteľov dokazujú dostatočnú
spôsobilosť z hľadiska kvalifikácie, používa vedúci interného auditu svoj odborný
úsudok.
Nezávislý hodnotiteľ alebo hodnotiteľský tím znamená, nemať ani skutočný ani
zdanlivý konflikt záujmov a nebyť ani súčasťou ani pod kontrolou organizácie, ktorej
prislúcha funkcia interného auditu.
1320 – Podávanie správ o programe pre zabezpečenie a zvyšovanie kvality
interného auditu
Vedúci interného auditu musí informovať vrcholový manažment a orgány organizácie
o výsledkoch programu pre zabezpečenie a zvyšovanie kvality.
Interpretácia:
Vydané:
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Forma, obsah a frekvencia informovania o výsledkoch programu pre zabezpečenie
a zvyšovanie kvality sa ustanoví na základe rokovaní s vrcholovým manažmentom
a orgánmi organizácie a na základe posúdenia úloh funkcie interného auditu
a vedúceho interného auditu tak, ako sú formulované v štatúte interného auditu. Na
preukázanie súladu s Definíciou interného auditu, Etickým kódexom a Štandardmi,
o výsledkoch externých a pravidelných interných hodnotení sa informuje po ukončení
takýchto hodnotení a o výsledkoch priebežného monitorovania sa informuje aspoň raz
za rok. Výsledky obsahujú hodnotenia hodnotiteľa alebo hodnotenia tímu hodnotiteľov
ohľadne stupňa súladu.
1321 – Používanie výrazu „Vykonané v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre
profesionálnu prax interného auditu“
Vedúci interného auditu môže uvádzať, že funkcia interného auditu je v súlade
s Medzinárodnými štandardmi pre profesionálnu prax interného auditu, len ak výsledky
programu pre zabezpečenie a zvyšovanie kvality podporujú takýto výrok.
Interpretácia:
Funkcia interného auditu je v súlade so Štandardmi, ak dosahuje výsledky uvedené
v Definícii interného auditu, Etickom kódexe a Štandardoch. Výsledky programu pre
zabezpečovanie a zvyšovanie kvality obsahujú výsledky interného aj externého
hodnotenia kvality. Všetky funkcie interného auditu budú mať k dispozícii výsledky
interného hodnotenia. Funkcie interného auditu, ktoré existujú aspoň päť rokov, budú
tiež disponovať výsledkami externého hodnotenia kvality.
1322 – Oznámenie o nesúlade
Ak nesúlad s Definíciou interného auditu, s Etickým kódexom a Štandardmi ovplyvňuje
celkový rozsah alebo činnosti funkcie interného auditu, vedúci interného auditu musí
informovať vrcholový manažment a orgány organizácie o nesúlade a vplyve.

Vydané:
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Štandardy pre výkon interného auditu
2000 – Riadenie funkcie interného auditu
Vedúci interného auditu musí účinne riadiť výkon funkcie interného auditu tak, aby
interný audit pridával hodnotu organizácii.
Interpretácia:
Funkcia interného auditu je účinne riadená, ak
výsledky funkcie interného auditu dosahujú účel a plnia zodpovednosti stanovené
v štatúte interného auditu,
• funkcia interného auditu je v súlade s Definíciou interného auditu a Štandardmi,
• jednotlivci, ktorí sú súčasťou funkcie interného auditu preukazujú súlad s Etickým
kódexom a so Štandardmi.
•

Interný audit pridáva hodnotu organizácii (a jej zainteresovaným stranám) ak poskytuje
objektívne a relevantné uistenie a prispieva k účinnosti a efektívnosti procesov správy
a riadenia organizácie, riadenia rizík a kontrolných procesov.

2010 – Plánovanie
Vedúci útvaru interného auditu musí zostaviť plán vychádzajúci z rizík, ktorý stanoví
priority funkcie interného auditu v súlade s cieľmi organizácie.
Interpretácia:
Vedúci interného auditu zodpovedá za vypracovanie plánu vychádzajúceho
z hodnotenia rizík. Vedúci interného auditu zohľadňuje rámec riadenia rizík v
organizácii, vrátane zohľadnenia úrovní apetítu na riziko (risk appetite) stanoveného
manažmentom pre rozličné činnosti alebo časti organizácie. Ak neexistuje rámec,
používa vedúci interného auditu vlastné hodnotenie rizík po zohľadnení vstupov od
vrcholového manažmentu a orgánov organizácie. Vedúci interného auditu musí
preveriť a podľa potreby upraviť tento plán v reakcii na zmeny v činnosti organizácie,
rizikách, procesoch, plánoch, systémoch a v riadiacich a kontrolných mechanizmoch
danej organizácie.
2010.A1 – Plán zákaziek interného auditu musí byť založený na
zdokumentovanom vyhodnotení rizík, ktoré je vykonávané najmenej raz
ročne. V tomto procese musia byť zohľadnené vstupy od vrcholového
manažmentu a orgánov organizácie.
2010.A2 – Vedúci interného auditu musí zistiť a zobrať do úvahy, čo
vrcholový manažment, orgány organizácie a ostatné zainteresované
subjekty očakávajú od názorov a ďalších záverov interného auditu.
Vydané:
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2010.C1 - Vedúci interného auditu by mal zvážiť prijatie navrhnutých
poradenských zákaziek s ohľadom na schopnosť týchto zákaziek
zdokonaľovať proces riadenia rizík, prinášať pridanú hodnotu a
zdokonaľovať procesy v organizácii. Prijaté zákazky musia byť zahrnuté
do plánu.
2020 – Komunikácia a schvaľovanie
Vedúci interného auditu musí predkladať plány funkcie interného auditu a požiadavky
na zdroje, vrátane ich priebežných významných zmien, na posúdenie a schválenie
vrcholovému manažmentu a orgánom organizácie. Vedúci interného auditu musí
informovať aj o dopadoch vzniknutých v dôsledku obmedzenia zdrojov.
2030 – Riadenie zdrojov
Vedúci interného auditu musí zabezpečiť, aby zdroje interného auditu, potrebné na
splnenie schváleného plánu, boli primerané, dostatočné a účinne použité.
Interpretácia:
Primeranými zdrojmi sa rozumie kombinácia znalostí, zručností a ďalších schopností
potrebných pre uskutočnenie plánu. Dostatočnými zdrojmi sa rozumie množstvo
zdrojov potrebných na dosiahnutie plánu. Zdroje sú účinne použité, keď sa využívajú
spôsobom, ktorý optimalizuje dosiahnutie schváleného plánu.

2040 – Zásady a postupy
Vedúci interného auditu musí stanoviť zásady a postupy, ktorými sa riadi funkcia
interného auditu.
Interpretácia:
Forma a obsah zásad a postupov závisí na veľkosti a štruktúre funkcie interného auditu
a zložitosti jej práce.

2050 – Koordinácia
Vedúci interného auditu by mal zdieľať informácie a koordinovať činnosti s ostatnými
internými a externými poskytovateľmi uisťovacích a poradenských služieb tak, aby
bolo zaistené dostatočné pokrytie, a aby boli minimalizované duplicity činností.
2060 – Predkladanie správ vrcholovému manažmentu a orgánom organizácie
Vydané:
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Vedúci interného auditu musí pravidelne predkladať správy vrcholovému manažmentu
a orgánom organizácie o účele, právomociach, zodpovednostiach a výkone funkcie
interného auditu vo vzťahu k jej plánu. Tieto správy musia tiež obsahovať zistenia
týkajúce sa významných rizík, problémov kontrolných mechanizmov, vrátane rizík
podvodu, problémov v oblasti správy a riadenia organizácie a ďalších záležitostí podľa
potrieb a požiadaviek vrcholového manažmentu a orgánov organizácie.
Interpretácia:
Frekvencia a obsah predkladania správ sa určuje na základe diskusie s vrcholovým
manažmentom a orgánmi organizácie a závisí na dôležitosti informácií, ktoré sa majú
predložiť a naliehavosti súvisiacich opatrení, ktoré musia byť prijaté vrcholovým
manažmentom alebo orgánmi organizácie.
2070 – Externý poskytovateľ služieb a organizačná zodpovednosť za
vykonávanie interného auditu
Ak externý poskytovateľ služieb vykonáva činnosti funkcie interného auditu, musí
upozorniť organizácia, že zodpovednosť za udržovanie účinného interného auditu má
samotná organizácia.
Interpretácia:
Táto zodpovednosť je preukazovaná prostredníctvom programu pre zabezpečenie
a zvyšovanie kvality, ktorý hodnotí súlad s Definíciou interného auditu, Etickým
kódexom a Štandardmi.

2100 – Charakter práce
Funkcia interného auditu musí použitím systematického a metodického prístupu
hodnotiť a prispievať k zdokonaľovaniu správy a riadenia organizácie, riadenia rizík
a kontrolných procesov.

2110 – Správa a riadenie organizácie
Funkcia interného auditu musí hodnotiť a vydávať primerané odporúčania pre
zlepšenie procesu správy a riadenia organizácie v rámci plnenia nasledujúcich cieľov:
•
•
•
•

propagovanie etiky a hodnôt v rámci organizácie,
zabezpečenie
efektívneho
riadenia
výkonu
organizácie
a zodpovednosti,
podávanie informácií o rizikách a kontrolných mechanizmoch príslušným
útvarom organizácie,
koordinácia činností a podávanie informácií medzi orgánmi organizácie,
externými a internými audítormi a manažmentom.
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2110.A1 – Funkcia interného auditu musí vyhodnocovať nastavenie,
implementáciu a účinnosť cieľov, programov a činností, ktoré sa vzťahujú
k oblasti etických hodnôt organizácie.
2110.A2 – Funkcia interného auditu musí zhodnotiť, či riadenie a správa
informačných technológií organizácie podporuje stratégie a ciele
organizácie.

2120 – Riadenie rizík
Funkcia interného auditu musí hodnotiť účinnosť procesov riadenia rizík a prispievať k
ich zlepšovaniu.
Interpretácia:
Rozhodnutie, či sú procesy riadenia rizík účinné, je výsledkom úsudku interného
audítora založenom na zhodnotení, že:
•
•
•

ciele organizácie podporujú poslanie organizácie a sú s ním v súlade
významné riziká sú identifikované a vyhodnotené,
v reakcii na riziká sú podniknuté primerané kroky, ktoré dávajú do súladu
veľkosť rizika s apetítom organizácie na riziko,
• dôležité informácie týkajúce sa rizík sú získavané a včas zverejnené naprieč
organizáciou a umožňujú zamestnancom, manažmentu a orgánom
organizácie vykonávať ich zodpovednosti.
Funkcia interného auditu môže zhromažďovať informácie na podporu takého
hodnotenia počas niekoľkých zákaziek. Súhrnný pohľad na výsledky týchto
zákaziek potom poskytuje porozumenie procesom riadenia rizík v organizácii
a ich účinnosti.
Procesy riadenia rizík sa monitorujú prostredníctvom priebežných riadiacich
aktivít, samostatných hodnotení alebo oboch postupov súčasne.
2120. A1 – Funkcia interného auditu musí hodnotiť riziká spojené so
správou a riadením organizácie, s procesmi a informačnými systémami
z hľadiska:
•
•
•
•
•

dosahovania strategických cieľov organizácie,
spoľahlivosti a integrity finančných a prevádzkových informácií,
účinnosti a efektívnosti procesov,
ochrany aktív a
dodržiavania zákonov, predpisov, pravidiel, postupov a zmlúv.
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2120.A2 – Funkcia interného auditu musí hodnotiť možnosť výskytu
podvodu a spôsob, akým organizácia riadi riziko podvodu.
2120.C1 - V priebehu poradenských zákaziek sa musia interní audítori
zaoberať rizikami v súlade s cieľmi zákazky a musia byť obozretní
vzhľadom k existencii ďalších významných rizík.
2120.C2 – Interní audítori musia pri hodnotení procesu riadenia rizík
organizácie zohľadniť znalosti rizík získané v priebehu poradenských
zákaziek.
2120.C3 – Pri poskytovaní pomoci manažmentu pri zavádzaní
alebo zlepšovaní procesov riadenia rizík, interní audítori nesmú prijať
akúkoľvek manažérsku zodpovednosť, ktorá by znamenala skutočné
riadenie rizík.

2130 – Kontrola
Funkcia interného auditu musí napomáhať organizácii udržiavať účinné kontrolné
mechanizmy tým, že hodnotí ich efektívnosť a účinnosť a tým, že podporuje ich
neustále zdokonaľovanie.
2130.A1 – Funkcia interného auditu musí hodnotiť primeranosť
a účinnosť kontrolných mechanizmov v reakcii na riziká v rámci správy a
riadenia organizácie, prevádzky a informačných systémov organizácie
ohľadom:
•
•
•
•
•

dosahovania strategických cieľov organizácie,
spoľahlivosti a integrity finančných a prevádzkových informácií,
efektívnosti a účinnosti procesov a plánov,
ochrany aktív a
dodržiavania zákonov, predpisov, pravidiel, postupov a zmlúv.

2130.C1 – Interní audítori musia pri hodnotení kontrolných procesov
danej organizácie využívať vedomosti o kontrolných mechanizmoch,
ktoré získali v priebehu poradenských zákaziek.

2200 – Plánovanie zákazky
Interní audítori musia vypracovať a zdokumentovať plán pre každú zákazku , vrátane
cieľov, rozsahu, načasovania a rozvrhnutia zdrojov zákazky.
2201 – Prístup k plánovaniu
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Interní audítori musia pri plánovaní zákazky zvážiť:
•
•
•
•

ciele posudzovanej činnosti a prostriedky, ktorými je výkon tejto činnosti
riadený a kontrolovaný,
významné riziká súvisiace s danou činnosťou, jej cieľmi, zdrojmi,
postupmi a prostriedkami, prostredníctvom ktorých je možný dopad
rizika udržiavaný na prijateľnej úrovni,
primeranosť a efektívnosť procesov správy a riadenia, riadenia rizík a
kontrolných procesov týkajúcich sa preverovanej činnosti a ich
porovnanie s relevantným rámcom alebo modelom,
príležitosti pre dosiahnutie významných zdokonalení procesov správy a
riadenia, riadenia rizík a kontrolných procesov týkajúcich sa
preverovanej činnosti.
2201.A1 - Pri plánovaní zákazky, ktorá zahŕňa strany mimo organizácie,
interní audítori musia uzatvoriť s týmito stranami písomnú dohodu o
cieľoch, rozsahu, príslušných zodpovednostiach a ďalších očakávaniach,
vrátane obmedzení týkajúcich sa distribúcie výsledkov tejto zákazky
a prístupu k záznamom z tejto zákazky.
2201.C1 - Interní audítori sa musia s klientmi poradenskej zákazky
dohodnúť na cieľoch a rozsahu zákazky, príslušných zodpovednostiach
a ďalších očakávaniach klienta. U významných zákaziek musí byť táto
dohoda zdokumentovaná.

2210 – Ciele zákazky
Každá zákazka musí mať stanovené svoje ciele.
2210.A1 – Interní audítori musia vykonať predbežné hodnotenie rizík
súvisiacich s preverovanou činnosťou. Ciele zákazky musia odrážať
výsledky tohto hodnotenia.
2210.A2 - Interní audítori musia pri určovaní cieľov zákazky zvážiť
pravdepodobnosť existencie významných chýb, podvodu, nesúladu a
ďalších rizík.
2210.A3 – Na vyhodnotenie správy a riadenia organizácie, riadenia rizík
a kontrolných mechanizmov sú nevyhnutné primerané kritériá. Interní
audítori musia zistiť do akej miery vedenie a/ alebo orgány organizácie
stanovili primerané kritéria, prostredníctvom ktorých sa dá určiť, či úlohy
a ciele boli splnené.
Pokiaľ sú tieto kritériá primerané, interní audítori ich musia použiť pre
svoje hodnotenie. Pokiaľ nie sú primerané, interní audítori musia v
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spolupráci s vedením a/ alebo orgánmi organizácie vytvoriť vhodné
hodnotiace kritériá.
2210.C1 – Ciele poradenskej zákazky sa musia zameriavať na procesy
správy a riadenia organizácie, na procesy riadenia rizík a na procesy
kontroly v rozsahu dohodnutom s klientom.
2210.C2 – Ciele poradenskej zákazky musia byť stanovené v súlade
s hodnotami organizácie, jej stratégiami a cieľmi.
2220 – Rozsah zákazky
Stanovený rozsah zákazky musí byť dostatočný na dosiahnutie cieľov zákazky.
2220.A1 – Pri stanovení rozsahu zákazky sa musia zohľadniť príslušné
systémy, záznamy, zamestnanci a fyzický majetok vrátane majetku, ktorý
je pod kontrolou tretích strán.
2220.A2 - Ak sa v priebehu uisťovacej zákazky objaví významný priestor
na poskytnutie poradenských služieb, je potrebné dosiahnuť konkrétne
písomné dohody týkajúce sa cieľov, rozsahu a príslušných
zodpovedností a ďalších očakávaní. Výsledky poradenskej zákazky by
mali byť komunikované v súlade so štandardmi týkajúcimi sa
poskytovania poradenstva.
2220.C1 - Pri vykonávaní poradenských zákaziek musia interní audítori
zaistiť, aby rozsah zákazky bol dostatočný vo vzťahu k dohodnutým
cieľom zákazky. Ak interní audítori počas vykonávania zákazky usúdia,
že majú výhrady k jej rozsahu, musia tieto výhrady prerokovať s klientom
aby určili, či práca na tejto zákazke bude pokračovať.
2220.C2 – V priebehu poradenských zákaziek sa interní audítori musia
zaoberať riadiacimi a kontrolnými mechanizmami, ktoré sa týkajú cieľov
zákazky a musia venovať pozornosť významným aspektom riadiaceho
a kontrolného systému.

2230 – Rozvrhnutie zdrojov zákazky
Na základe ohodnotenia povahy a zložitosti každej zákazky, jej časových obmedzení
a dostupnosti zdrojov musia interní audítori stanoviť primerané a postačujúce zdroje
na splnenie cieľov zákazky.
2240 – Pracovný program zákazky
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Interní audítori musia vypracovať a zdokumentovať pracovné programy, ktoré vedú k
dosiahnutiu cieľov zákazky.
2240.A1 – Pracovné programy musia obsahovať postupy pre
identifikáciu, analýzu, hodnotenie a zdokumentovanie informácií počas
zákazky. Pracovný program musí byť schválený pred jeho realizáciou a
akékoľvek jeho zmeny musia byť včasne schválené.
2240.C1 - Pracovné programy pre poradenské zákazky sa môžu líšiť
formou a obsahom, v závislosti na charaktere zákazky.
2300 – Výkon zákazky
Za účelom splnenia cieľov zákazky musia interní audítori identifikovať, analyzovať,
hodnotiť a dokumentovať dostatočné informácie.
2310 – Identifikácia informácií
Za účelom splnenia cieľov zákazky musia interní audítori identifikovať informácie, ktoré
sú dostatočné, spoľahlivé, relevantné a užitočné.
Interpretácia:
Dostatočná informácia je natoľko vecná, primeraná a presvedčivá, že akákoľvek
uvážlivá a informovaná osoba by dospela k rovnakým záverom ako audítor. Spoľahlivá
informácia je informácia najlepšie získateľná prostredníctvom príslušných postupov
pre vykonanie zákazky. Relevantná informácia je taká, ktorá podporuje pozorovania
a odporúčania zákazky a je v súlade s cieľmi zákazky. Užitočná informácia napomáha
organizácii dosahovať jej ciele.
2320 – Analýza a hodnotenie
Interní audítori musia podložiť závery a výsledky danej zákazky vhodnými analýzami
a hodnoteniami.

2330 – Dokumentácia informácií
Interní audítori musia dokumentovať relevantné informácie, ktoré podporujú závery a
výsledky zákazky.
2330.A1 – Vedúci interného auditu musí mať pod kontrolou prístup
k záznamom získaným v rámci zákazky. Pred sprístupnením záznamov
externým subjektom musí vedúci interného auditu získať súhlas
vrcholového manažmentu a/ alebo právneho zástupcu.
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2330.A2 – Bez ohľadu na povahu média, na ktorom sú záznamy uložené,
musí vedúci interného auditu stanoviť požiadavky na archiváciu
záznamov získaných v rámci zákazky. Tieto požiadavky musia byť
vypracované v súlade s predpismi organizácie a všetkými súvisiacimi
regulačnými alebo inými požiadavkami.
2330.C1 - Vedúci interného auditu musí stanoviť zásady pre úschovu
a archiváciu informácií získaných v rámci poradenskej zákazky a taktiež
zásady pre ich zverejnenie interným a externým subjektom. Tieto zásady
musia byť v súlade s predpismi organizácie a všetkými súvisiacimi
záväznými regulačnými alebo inými požiadavkami.
2340 – Dohľad nad vykonávaním zákazky
Nad zákazkami musí byť vykonávaný riadny dohľad tak, aby bolo zaručené, že sú
splnené jej ciele, je zabezpečená jej zodpovedajúca kvalita a že kompetencia
zamestnancov je dostatočná.
Interpretácia:
Rozsah požadovaného dohľadu bude závisieť od odbornosti a skúseností interných
audítorov a od zložitosti danej zákazky. Vedúci interného auditu nesie celkovú
zodpovednosť za dohľad nad zákazkou, či už sa vykonáva funkciou, alebo pre funkciu
interného auditu. Vedúci interného auditu môže ale taktiež poveriť týmto overovaním
dostatočne skúsených zamestnancov interného auditu. Príslušná dokumentácia
týkajúca sa vykonávania dohľadu je zdokumentovaná a uchovávaná.
2400 – Odovzdávanie výsledkov
Interní audítori musia odovzdávať informácie týkajúce sa výsledkov zákazky.
2410 – Kritériá komunikácie
Správy musia obsahovať cieľ a rozsah zákazky, príslušné závery, odporúčania
a zoznam opatrení navrhnutých na odstránenie nedostatkov.
2410.A1 – V prípadoch, kedy je to vhodné, musí záverečná správa
o výsledkoch zákazky obsahovať názor a/ alebo závery interného
audítora. Pri vydávaní názoru alebo záveru sa musí zohľadniť
očakávanie vrcholového manažmentu, orgánov organizácie a ostatných
zainteresovaných subjektov a názor alebo záver musí byť podložený
dostatočnou, spoľahlivou, relevantnou a užitočnou informáciou.
Interpretácia:
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Názory prezentované v rámci zákazky môžu mať formu ratingov, záverov
alebo ďalších popisov výsledkov. Takáto zákazka sa môže týkať
riadiacich a kontrolných mechanizmov vzťahujúcich sa k špecifickému
procesu, riziku, alebo organizačnému útvaru. Formulácia týchto názorov
vyžaduje, aby boli zvážené výsledky zákazky a ich významnosť.
2410.A2 – Interným audítorom sa odporúča, aby v prípade uspokojivého
výsledku zákazky túto skutočnosť uviedli vo svojej správe.
2410.A3 – Ak sú výsledky zákazky odovzdávané subjektom mimo
organizácie, musí správa obsahovať obmedzenia týkajúce sa distribúcie
a použitia týchto výsledkov.
2410.C1 – Informácie o postupe a výsledkoch poradenských zákaziek sa
budú líšiť svojou formou a obsahom, a to v závislosti od charakteru
zákazky a potrieb klienta.
2420 – Kvalita komunikácie
Správy musia byť presné, objektívne, jasné, stručné, konštruktívne, úplné a včasné.
Interpretácia:
Presné správy neobsahujú chyby a skreslenia a verným spôsobom zodpovedajú
zisteným skutočnostiam. Objektívne správy sú spravodlivé, nestranné a nepredpojaté
a predstavujú výsledok spravodlivého a vyváženého hodnotenia všetkých významných
faktov a okolností. Jasné správy sú ľahko pochopiteľné a logické, neobsahujú
nepotrebné technické výrazy a poskytujú všetky významné a relevantné informácie.
Stručné správy idú k podstate veci a vyhýbajú sa nepotrebným podrobným popisom,
nadmiere detailov, nadbytočnosti informácií a rozvláčnosti. Konštruktívne správy
prinášajú klientovi a organizácii prospech a zdokonalenie tam, kde je to potrebné.
Úplným správam nechýba nič, čo by bolo nevyhnutné z hľadiska cieľovej skupiny
používateľov a obsahujú všetky významné a relevantné informácie a pozorovania
nevyhnutné pre zdôvodnenie odporúčaní a záverov. Včasné správy sú dobre
načasované a príhodné v závislosti od dôležitosti zisteného problému. Včasné správy
umožňujú manažmentu prijať vhodné nápravné opatrenia.
2421 – Chyby a vynechania
Pokiaľ záverečná správa obsahuje závažné chyby alebo vynechania, vedúci interného
auditu musí poskytnúť opravené informácie všetkým osobám, ktoré obdržali pôvodnú
správu.

2430 - Používanie výrazu „Vykonané v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre
profesionálnu prax interného auditu“
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Interní audítori vo svojich správach môžu uvádzať, že ich zákazky boli „vykonané v
súlade s Medzinárodnými štandardmi pre profesionálnu prax interného auditu“, len ak
výsledky programu zabezpečenia a zvyšovania kvality podporujú takýto výrok.
2431 – Oznámenie nesúladu zákazky
Ak má nesúlad s Definíciou interného auditu, s Etickým kódexom alebo Štandardmi
dopad na konkrétnu zákazku, správa o výsledkoch musí obsahovať:
•
•
•

princíp alebo pravidlo správania z Etického kódexu alebo Štandardov, s
ktorým nebol dodržaný úplný súlad,
dôvody nesúladu,
dopad nesúladu na danú zákazku a jej výsledky.

2440 – Distribúcia výsledkov
Vedúci interného auditu musí oznámiť výsledky primeraným stranám.
Interpretácia:
Vedúci interného auditu je zodpovedný za preverenie a schválenie záverečnej správy
o zákazke pred jej vydaním a za rozhodnutie komu a ako bude distribuovaná. Ak
vedúci interného auditu deleguje tieto povinnosti, nezbavuje ho to celkovej
zodpovednosti.
2440.A1 – Vedúci interného auditu zodpovedá za odovzdanie záverečnej
správy tým stranám, ktoré môžu zaistiť, že týmto výsledkom bude
venovaná zodpovedajúca pozornosť.
2440.A2 – Pokiaľ nie je právnymi, štatutárnymi alebo regulačnými
požiadavkami stanovené inak, vedúci interného auditu musí pred
odovzdaním výsledkov auditu stranám mimo organizácie:
•
•
•

zhodnotiť prípadné riziko hroziace organizácii,
podľa potreby sa poradiť s vrcholovým manažmentom a/ alebo s
právnym zástupcom,
zabezpečiť kontrolu ich distribúcie tým, že stanoví obmedzenia
pre použitie výsledkov

2440.C1 – Vedúci interného auditu zodpovedá za odovzdanie
záverečných výsledkov poradenských zákaziek klientom.
2440.C2 – Pri poradenských zákazkách môžu byť identifikované
problémy v oblasti správy a riadenia organizácie, riadenia rizík a kontroly.
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Kedykoľvek sú tieto problémy pre organizáciu významné, musia byť
oznámené vrcholovému manažmentu a orgánom organizácie.

2450 – Celkové názory
Keď je vydávaný celkový názor, musia v ňom byť zohľadnené očakávania vrcholového
manažmentu, orgánov organizácie a ostatných zainteresovaných subjektov a názor
musí byť podložený dostatočnou, spoľahlivou, relevantnou a užitočnou informáciou.
Interpretácia:
Takéto oznámenie bude obsahovať:
•
•
•
•
•

rozsah, vrátane časového obdobia, ku ktorému sa názor vzťahuje,
obmedzenie rozsahu,
zváženie všetkých súvisiacich projektov, vrátane spoľahnutia sa na
ostatných poskytovateľov uistenia
riziko alebo vnútorný riadiaci a kontrolný rámec alebo ďalšie kritériá
využité ako základ pre formuláciu celkového názoru,
celkový názor, úsudok alebo záver, ku ktorému sa dospelo.

Musia byť uvedené dôvody vedúce k nepriaznivému celkovému názoru.
2500 – Monitorovanie pokroku
Vedúci interného auditu musí vytvoriť a udržovať systém, ktorý umožní sledovať, ako
sa s výsledkami postúpenými manažmentu ďalej nakladá.
2500.A1 - Vedúci interného auditu musí zaviesť proces následnej
kontroly, ktorý bude monitorovať a zaručovať, že nápravné opatrenia
manažmentu boli účinne vykonané, alebo že vrcholový manažment prijal
zodpovednosť za riziko nevykonania nápravných opatrení.
2500.C1 – Funkcia interného auditu musí monitorovať spôsob
nakladania s výsledkami poradenských zákaziek v rozsahu dohodnutom
s klientom.
2600 – Komunikácia ohľadom prijatia rizika
Pokiaľ vedúci interného auditu dôjde k záveru, že manažment prijal taký stupeň rizika,
ktorý by mohol byť pre túto organizáciu neprijateľný, musí s vrcholovým manažmentom
túto skutočnosť prerokovať. Ak vedúci interného auditu dôjde k záveru, že sa
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nepodarilo túto záležitosť vyriešiť, musí vedúci interného auditu informovať o tejto
záležitosti orgány organizácie.
Interpretácia:
Miera rizika prijatého manažmentom môže byť zisťovaná prostredníctvom uisťovacích
alebo poradenských zákaziek, monitorovaním vývoja opatrení zavádzaných
manažmentom na základe predchádzajúcich zákaziek, alebo inými spôsobmi.
Vedúceho interného auditu nie je zodpovedný za vyriešenie daného rizika.

Výklad pojmov
Add Value – Pridávanie hodnoty
Interný audit pridáva hodnotu organizácii (a zainteresovaným stranám), keď poskytuje
objektívne a relevantné uisťovacie služby a prispieva k efektívnosti a účinnosti
procesov správy a riadenia organizácie, riadenia rizík a kontrolných procesov.
Adequate control – Primerané kontrolné mechanizmy
Existujú, ak vedenie organizácie ich naplánovalo a zorganizovalo (nadizajnovalo)
takým spôsobom, ktorý poskytuje primeranú uistenie, že riziká organizácie boli
efektívne riadené, a že ciele organizácie budú účinne a hodpodárne dosiahnuté.
Assurance services – Uisťovacie služby
Objektívne skúmanie dokumentácie, ktorého účelom je poskytovať v prospech
organizácie nezávislé hodnotenie správy a riadenia organizácie, riadenia rizík a
kontrolných mechanizmov. Príkladom sú finančné audity, audity výkonu, audity súladu
(compliance), bezpečnostné audity, hĺbkové audity (due dilligence).
Board – Orgány organizácie
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Orgán/orgány na najvyššej úrovni riadenia, ktorý má zodpovednosť za riadenie
činnosti a vedenie danej organizácie a/ alebo dohľad nad činnosťami danej organizácie
a jej vedením. To typicky predstavuje nezávislú skupinu riaditeľov (napr.
predstavenstvo, dozornú radu alebo radu guvernérov alebo správnu radu). Ak taká
skupina neexistuje, pojmom „orgány organizácie“ môže byť označený vedúci
predstaviteľ danej organizácie. Pojmom „orgány organizácie“ môže byť označený
výbor pre audit, na ktorý riadiaci orgán delegoval určité činnosti.
Charter – Štatút
Štatútom interného auditu sa rozumie formálny písomný dokument, ktorý definuje účel,
právomoci a zodpovednosti funkcie interného auditu. Štatút interného auditu
ustanovuje postavenie funkcie interného auditu v rámci organizácie, oprávňuje k
prístupu k záznamom, osobám a majetku, ktoré sú relevantné pre výkon zákaziek a
definuje rozsah činností interného auditu.
Chief Audit Executive – Vedúci interného auditu
Vedúci interného auditu je seniorská pozícia v organizácii, ktorá zodpovedá za
účinné riadenie funkcie interného auditu v súlade so Štatútom interného auditu,
Definíciou interného auditu, Etickým kódexom a so Štandardmi. Vedúci interného
auditu alebo ostatní, ktorí sú mu podriadení, majú zodpovedajúcu profesionálnu
certifikáciu a kvalifikáciu. Špecifický názov pre pozíciu vedúceho interného auditu sa
môže v jednotlivých organizáciách líšiť.
Code of Ethics – Etický kódex
Etický kódex Inštitútu interných audítorov (IIA) tvorí Princípy relevantnej profesie a
praxe interného auditu a Pravidlá správania, ktoré popisujú správanie, ktoré je od
interných audítorov očakávané. Etický kódex sa týka subjektov (ako individuálnych
strán, tak organizačných jednotiek) poskytujúcich služby interného auditu. Poslaním
Etického kódexu je podpora etiky a kultúry v celosvetovej profesii interného auditu.
Compliance – Súlad
Dodržiavanie zásad, plánov, postupov, zákonov, regulačných noriem, zmlúv a
ďalších požiadaviek.
Conflict of Interest – Konflikt záujmov
Akýkoľvek vzťah, ktorý nie je v najlepšom záujme danej organizácie alebo sa takým
javí. Konflikt záujmov negatívne ovplyvňuje schopnosť jednotlivca vykonávať svoje
povinnosti a zodpovednosti objektívne.
Consulting Services – Poradenské služby
Poradenská činnosť a súvisiace klientské služby, ktorých charakter a rozsah sú
dohodnuté s klientom, pridávajú hodnotu a zdokonaľujú správu a riadenie
organizácie, riadenie rizík a riadiacich a kontrolných procesov, bez toho aby interný
audítor preberal riadiacu zodpovednosť. Príkladom sú konzultácia, poradenstvo,
podpora a školenie.
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Control – Kontrolný systém/mechanizmus
Akékoľvek opatrenie prijaté manažmentom, orgánmi organizácie alebo ďalšími
stranami s cieľom zlepšiť riadenie rizika a zvýšiť pravdepodobnosť, že stanovené
ciele budú splnené. Vedenie plánuje, organizuje a riadi vykonanie dostatočných
krokov, ktoré poskytnú primerané uistenie, že sa dosiahnu ciele.
Control Environment – Kontrolné prostredie
Postoje a opatrenia orgánov organizácie a manažmentu, ktoré sa týkajú významu
kontrolného systému v danej organizácii. Kontrolné prostredie poskytuje pravidlá a
štruktúru pre dosiahnutie hlavných cieľov systému internej kontroly a zahŕňa tieto
prvky:
• integritu a etické hodnoty,
• filozofiu vedenia a štýl riadenia,
• organizačnú štruktúru,
• stanovenie právomocí a zodpovedností,
• zásady a postupy riadenia ľudských zdrojov,
• kvalifikáciu zamestnancov.
Control Processes – Kontrolné procesy
Zásady, postupy (ako manuálne, tak aj automatizované) a činnosti, ktoré sú
súčasťou kontrolného rámca, ktorý je navrhnutý a vykonávaný s cieľom zabezpečiť,
aby sa riziká nachádzali v miere, ktorú je organizácia ochotná prijať.
Engagement – Zákazka (audit)
Konkrétne zadanie v internom audite, úloha alebo previerka ako je napr. interný
audit, samohodnotenie, vyšetrovanie podvodu alebo poradenstvo. Zákazka môže
zahŕňať viac čiastkových úloh alebo činností, zostavených za účelom dosiahnutia
špecifických príbuzných cieľov.
Engagement Objectives – Ciele zákazky
Široko formulované prehlásenie, v ktorom interní audítori definujú plánované
výsledky zákazky.
Engagement Opinion – Názor zákazky
Hodnotenie, záver a/ alebo iný popis výsledkov jednotlivej zákazky interného auditu,
ktoré sa týkajú hľadísk obsiahnutých v cieľoch a rozsahu tejto zákazky.
Engagement Work Program – Pracovný program zákazky
Dokument obsahujúci postupy, ktoré majú byť použité v priebehu zákazky a ktoré
slúžia na dosiahnutie plánov zákazky.
External Service Provider – Externý poskytovateľ služieb
Osoba alebo firma mimo danej organizácie, ktorá má v určitej oblasti špecifické
znalosti, schopnosti a skúsenosti.
Fraud - Podvod
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Akákoľvek nezákonná činnosť, pri ktorej dochádza k podvodnému konaniu
(klamaniu), zatajovaniu alebo narušeniu dôvery. Tieto činy nezávisia od hrozby
násilia alebo fyzickej sily. Podvody páchajú strany a organizácie s cieľom získať
finančné prostriedky, majetok alebo služby, vyhnúť sa platbe za určité služby alebo
ich strate a zaistiť si osobný alebo podnikateľský prospech.
Governance – Správa a riadenie organizácie
Kombinácia procesov a štruktúr zavedených orgánmi organizácie za účelom
informovania, kontroly, riadenia a monitorovania činností organizácie smerom k
dosiahnutiu jej cieľov.
Impairment – Narušenie
Narušenie organizačnej nezávislosti a individuálnej objektivity môže zahŕňať osobný
konflikt záujmu, obmedzenie rozsahu, obmedzenie prístupu k záznamom, osobám a
majetku a obmedzeniu zdrojov (finančných).
Independence – Nezávislosť
Nepodliehanie podmienkam, ktoré môžu ohroziť schopnosť funkcie interného auditu
vykonávať úlohy interného auditu nezaujatým spôsobom.
Information Technology Controls – Kontrolné mechanizmy v oblasti
informačných technológií
Kontrolné mechanizmy, ktoré podporujú riadenie činností organizácie a jej správu a
súčasne poskytujú celkovú a technickú kontrolu nad prvkami infraštruktúry
informačných technológií ako napr. aplikácie, informácie, infraštruktúra a ľudia.
Information Technology Governance – Správa a riadenie a informačných
technológií
Pozostáva z vedenia, organizačnej štruktúry a procesov, ktoré zaisťujú, že
informačné technológie podporujú stratégiu a ciele organizácie.
Internal Audit Activity – Funkcia interného auditu
Útvar, divízia, poradenský tím alebo ďalší odborníci, ktorí poskytujú nezávislé,
objektívne, uisťovacie a poradenské služby, ktorých účelom je pridávanie hodnoty a
zdokonaľovanie procesov v organizácii. Interný audit pomáha organizácii dosahovať
jej ciele tým, že prináša systematický, metodický prístup k hodnoteniu a zlepšovaniu
účinnosti správy a riadenia organizácie, riadenia rizík a kontrolných procesov.
International Professional Practices Framework - Medzinárodný rámec
profesionálnej praxe
Koncepčný rámec záväzných smerníc stanovených IIA. Záväzné smernice
pozostávajú z dvoch kategórií (1) povinné a (2) silne odporúčané.
Must - Musieť
Štandardy používajú výraz „musieť“ na vyjadrenie bezpodmienečnej požiadavky.
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Objectivity – Objektivita
Nezaujatý myšlienkový postoj, ktorý interným audítorom umožňuje vykonávať
zákazky takým spôsobom, ktorý zabezpečuje dôveru vo výsledok ich práce
a zabraňuje prijímaniu kompromisov ohľadom kvality. Objektivita vyžaduje, aby
interní audítori nepodriaďovali svoj úsudok týkajúci sa záležitostí auditu, názorom
iných osôb.
Overal Opinion – Celkový názor
Hodnotenie, záver alebo iný popis výsledkov poskytovaný vedúcim interného auditu
a týkajúci sa v širšej miere procesov správy a riadenia, riadenia rizík a/ alebo
kontrolných procesov v danej organizácii. Celkový názor predstavuje profesionálny
úsudok vedúceho interného auditu, ktorý je založený na výsledkoch niekoľkých
jednotlivých zákaziek a iných činností spadajúcich do určitého časového úseku.
Risk – Riziko
Možnosť, že dôjde k určitej udalosti, ktorá bude mať vplyv na dosiahnutie
stanovených cieľov. Riziko sa meria na základe jeho dopadu a pravdepodobnosti
výskytu.
Risk Appetite – Apetít na riziko
Úroveň rizika, ktorú je organizácia ochotná prijať.
Risk Management – Riadenie rizík
Proces identifikácie, ohodnotenia, riadenia a kontroly možných udalostí a situácií za
účelom poskytnutia primeraného uistenia ohľadne dosiahnutia cieľov organizácie.
Should – Mal by
Štandardy používajú výraz „mal by“ tam, kde sa očakáva súlad s výnimkou prípadov,
kedy okolnosti, pri uplatnení profesionálneho úsudku ospravedlňujú odchýlku.
Significance – Významnosť
Relatívna závažnosť určitej záležitosti v súvislostiach, v ktorých je posudzovaná,
vrátane kvantitatívnych a kvalitatívnych faktorov, ako napr. veľkosť, charakter, vplyv,
relevantnosť a dopad. Odborný úsudok pomáha interným audítorom pri ich hodnotení
významnosti určitej záležitosti v súvislosti s príslušnými cieľmi.
Standard – Štandard
Profesionálne prehlásenie, vydané Radou pre štandardy pre interný audit (Internal
Audit Standards Board), ktoré vyjadruje požiadavky, týkajúce sa vykonávania širokej
škály činností interného auditu a hodnotenia výkonu interného auditu.
Technology-based Audit Techniques – Audítorské techniky s využitím
technológie
Akýkoľvek automatizovaný audítorský nástroj ako napr. všeobecný audítorský
software, generátory dát pre testovanie, software pre audítorské programy a
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špecializované audítorské obslužné programy, a audítorské techniky s využitím
počítača (angl. CAATs).
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