UPLATNITELNOST A VYMAHATELNOST

ETICKÝ KODEX

Tento Etický kodex se vztahuje na subjekty, které poskytují
slu by interního auditu, a to jak na fyzické, tak i na právnické osoby.

ÚVOD
Cílem Etického kodexu Institutu interních auditor (dále jen
Etického kodexu) je podpora etické kultury v profesi interního auditu.
Definice interního auditu
Interní audit je nezávislá, objektivn uji ovací a konzulta ní innost
zam ená na p idávání hodnoty a zdokonalování proces v organizaci.
Interní audit pomáhá organizaci dosahovat jejích cíl tím, e p iná í
systematický metodický p ístup k hodnocení a zlep ování ú innosti systému
ízení rizik, ídicích a kontrolních proces a správy a ízení organizace.

Poru ení Etického kodexu leny Institutu interních auditor ,
dr iteli nebo kandidáty profesních certifikací IIA bude hodnoceno a p i
jeho e ení bude postupováno podle pravidel a administrativních
sm rnic Institutu. Skute nost, e n který díl í zp sob jednání není
obsa en v Pravidlech jednání, nem ní nic na tom, aby toto jednání
nemohlo být pova ováno za nep ijatelné nebo diskreditující, a tedy by
mohlo být podn tem pro zahájení disciplinárního ízení v i lenu
Institutu, dr iteli nebo kandidátovi certifikace.

ZÁKLADNÍ ZÁSADY

Etický kodex je nezbytný a d le itý pro profesi interního
auditu, nebo ta je zalo ena na d v e, která je sou ástí objektivního
uji t ní poskytovaného touto profesí v oblasti ízení a správy
spole nosti, ízení rizik a ídicího a kontrolních systému.

Od interních auditor se o ekává, e budou dodr ovat a uplat ovat následující základní zásady:

Tento Etický kodex p esahuje rámec Definice interního auditu a
zahrnuje dv významné ásti:

Integrita interních auditor vytvá í d v ru, která je základním
prvkem víry ve spolehlivost jejich úsudk .

1. Základní zásady, které jsou d le ité pro profesi a praxi
interního auditu;
2. Pravidla jednání, která popisují normy chování o ekávaného
od interního auditora. Tato pravidla jsou pom ckou pro
uplat ování Základních zásad v praxi a slou í jako návod pro
etické jednání interních auditor .
Interními auditory se rozumí lenové Institutu a dr itelé nebo
kandidáti profesionální certifikace IIA a ti, kte í poskytují slu by
interního auditu v souladu s Definicí interního auditu.

1. Integrita

2. Objektivita
P i shroma ování, hodnocení a p edávání informací o
prov ovaných innostech a procesech, prokazují interní audito i
nejvy í úrove profesní objektivity. Interní audito i vyvá eným
zp sobem hodnotí v echny podstatné okolnosti a nenechají se p i tvorb
svých úsudk nadm rn ovliv ovat svými vlastními zájmy nebo zájmy
jiných.
3. D v rnost
Interní audito i respektují vlastnictví a hodnotu informací, které
získávají p i své innosti a tyto informace neposkytují bez p íslu ného
souhlasu, pokud neexistuje právní nebo profesní povinnost tak u init.
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4. Kompetentnost
P i poskytování slu eb interního auditu uplat ují interní audito i
pot ebné v domosti, dovednosti a zku enosti.

3.1. Budou obez etní p i pou ití a ochran
v pr b hu pln ní svých povinností.

PRAVIDLA JEDNÁNÍ

3.2. Nepou ijí získané informace pro jakýkoli osobní prosp ch a ani
ádným jiným zp sobem, který by byl v rozporu se zákonem nebo
na újmu oprávn ných zájm organizace a jejích etických cíl .

1. Integrita

informací, které získají

4. Kompetentnost

Interní audito i:

Interní audito i:

1.1. Budou vykonávat svoji práci estn , s nále itou pé í a odpov dn .
1.2. Budou dodr ovat zákony a budou poskytovat informace, které jsou
vy adovány ze zákona nebo profesí interního auditu.
1.3. Nebudou se v dom zapojovat do jakýchkoli nezákonných aktivit
nebo se zú ast ovat inností, které by diskreditovaly profesi
interního auditu nebo organizaci.

4.1. Budou poskytovat pouze takové slu by, pro které mají nezbytné
v domosti, dovednosti a zku enosti.
4.2. Budou v echny své slu by provád t v souladu s Mezinárodními
standardy pro profesní praxi interního auditu.
4.3. Budou soustavn zdokonalovat svou odbornost, kvalitu a ú innost jimi
poskytovaných slu eb.

1.4. Budou respektovat oprávn né zájmy organizace a její etické cíle a
p ispívat k jejich dosa ení.
2. Objektivita
Interní audito i:
2.1. Nezú astní se ádných inností nebo vztah , které mohou naru ovat
nebo mohou být chápány jako naru ení jejich objektivního úsudku.
To se týká také inností a vztah , které mohou být v konfliktu
se zájmy organizace.
2.2. Nep ijmou nic, co by mohlo naru it nebo by mohlo být chápáno
jako naru ení jejich profesionálního úsudku.
2.3. Uvedou v echny významné skute nosti, které jsou jim známy a
které, pokud by nebyly uvedeny, by mohly zkreslit zprávu o
innostech, které byly p edm tem auditu.
3. D v rnost
Interní audito i:
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