
Výbor pre vnútorný audit a vládny audit 

Najčastejšie zistené nedostatky z posúdenia ročných správ z vykonaných vnútorných auditov za rok 2018 

 
 

1. V rámci časti II. ročnej správy (dátum vykonávania vnútorného auditu) je uvedená len informácia v mesiacoch, 

týždňoch prípadne je uvedený len dátum predpokladaného začiatku a konca vykonávania auditu (aj napriek 

tomu, že už bola vypracovaná správa z vnútorného auditu, a teda dátumy by mali byť konečné). V ročnej správe 

sa majú uvádzať konkrétne dátumy začatia a skončenia vnútorného auditu. 

2. V ročných správach absentuje informácia o vykonanom objektívnom hodnotení rizík, alebo je táto informácia 

len skopírovaná z predchádzajúcich ročných správ, prípadne sa uvádza len odkaz na analýzu rizík predloženú 

pri zaslaní ročných plánov bez bližšieho popisu. 

3. V časti II. ročnej správy sa uvádzajú aj údaje, ktoré absolútne nesúvisia s údajmi, ktoré sa majú v tejto časti 

ročnej správy uvádzať (napr. info o aktivitách vnútorného audítora ako sú vypracovanie plánu, vypracovanie 

ročnej správy, účasť na školeniach a pod. Tieto informácie môžu byť, v prípade, ak ich útvar vnútorného auditu 

považuje za relevantné a potrebné, uvedené v časti I bod 4. písm. c) ročnej správy). V tejto časti majú byť 

uvedené len súhrnné údaje za vnútorné audity vykonané v roku, za ktorý sa ročná správa predkladá. 

4. V časti II. ročnej správy je uvedený hodnotený útvar vnútorného auditu, čo by znamenalo, že útvar vnútorného 

auditu hodnotil sám seba (porušená zásada nezávislosti a objektívnosti). 

5. Príslušné časti ročnej správy nie sú vypracované v tabuľkovej forme, čo vedie k neprehľadnosti ročných správ 

ako aj k absencii niektorých požadovaných údajov. 

6. Vnútorní audítori si naplánujú v ročných plánoch veľký počet vnútorných auditov, pričom aj s ohľadom 

na predchádzajúce roky by si mali riadne zvážiť, či je možné ich vykonať v takom počte a rozsahu aký si 

naplánovali, nakoľko následne jednotlivé audity presúvajú do nasledujúcich rokov, resp. ich rušia.   

 


