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STANOVY AUDITU ECB  

(platné od 31. júla 2007) 

 

Výkonná rada Európskej centrálnej banky v Stanovách auditu definuje účel, právomoci 

a kompetencie riaditeľstva interného auditu ECB (R-IA) a určuje spôsob, akým R-IA 

prispieva k riadeniu ECB.  

Riaditeľstvo interného auditu je zárukou nezávislosti a objektivity a poskytuje konzultačné 

služby v záujme zlepšovania činnosti ECB.  Pomáha ECB dosahovať svoje ciele 

prostredníctvom systematického hodnotenia a zvyšovania účinnosti riadenia rizík, kontroly 

a riadiacich procesov. Predmetom interného auditu môžu byť všetky činnosti, operácie 

a procesy ECB.  

R-IA okrem toho hodnotí úlohy a činnosti Eurosystému (spoločné prvky) v súlade 

s pravidlami auditu ESCB. R-IA tiež realizuje plán auditu Eurosystému/ESCB tým, že 

koordinuje činnosť interného auditu v rámci spoločnej infraštruktúry a operácií celého 

Eurosystému/ESCB, pričom sa podieľa aj na vývoji a harmonizácii metód a štandardov 

auditu.  

1. Nezávislosť a objektivita  

Kvôli zabezpečeniu nezávislosti R-IA podlieha priamo Výkonnej rade a podáva správy 

prezidentovi ECB. Ani R-IA ani interní audítori nemajú kompetencie ani priamu 

zodpovednosť za činnosti, ktoré sú predmetom auditu, a interní audítori sa majú pri plnení 

svojich úloh vyhýbať konfliktu záujmov. Narušenie nezávislosti alebo objektivity R-IA alebo 

niektorého z audítorov je potrebné ohlásiť na príslušnej úrovni v rámci ECB.  

2. Aplikácia štandardov IIA a etického kódexu  

R-IA sa riadi Medzinárodnými štandardmi pre odborný výkon vnútorného auditu 

stanovenými Inštitútom interných audítorov (IIA) vrátane Etického kódexu IIA.  

3. Odborná spôsobilosť a náležitá odborná starostlivosť  
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R-IA svoje úlohy plní s odbornou spôsobilosťou a náležitou odbornou starostlivosťou. Je 

povinnosťou R-IA zabezpečiť, aby ako celok mal schopnosti a znalosti potrebné na plnenie 

svojich úloh a aby si tieto schopnosti a znalosti udržiaval.  

4. Kompetencie  

R-IA plní audítorské úlohy stanovené v pláne auditu ECB, ktorý schvaľuje Výkonná rada.  

Plán auditu je možné meniť. R-IA môže zasiahnuť na pokyn Výkonnej rady alebo z vlastnej 

iniciatívy. Prezident, viceprezident alebo Výkonná rada ECB okrem toho môže R-IA poveriť 

mimoriadnymi úlohami.  

Riaditeľstvo interného auditu:  

a) pripravuje plán auditu ECB pomocou metodiky založenej na hodnotení rizík, ktorý 

schvaľuje Výkonná rada; schválený plán sa následne oznamuje vrcholovému vedeniu 

ECB;  

b) plní plán auditu ECB prostredníctvom plánovania a výkonu audítorskej, vyšetrovacej 

a konzultačnej činnosti;  

c) oznamuje výsledky audítorskej, vyšetrovacej a konzultačnej činnosti Výkonnej rade 

a príslušným odborným útvarom ECB; raz za rok Výkonnej rade podáva správu 

o plnení ročného plánu auditu ECB a o iných súvisiacich činnostiach;  

d) monitoruje a hodnotí stav plnenia odporúčaní auditu a podáva o tom správu Výkonnej 

rade;  

e) koordinuje vzájomné vzťahy medzi ECB a Európskym dvorom audítorov, externými 

audítormi, inými audítorskými orgánmi a audítorskou komunitou;  

f) poskytuje poradenstvo v otázkach riadneho riadenia a prevencie podvodov, korupcie 

a iných ilegálnych aktivít.  

Riaditeľ interného auditu v súlade s týmito stanovami určí zásady výkonu činnosti R-IA 

v Manuáli interného auditu.  

5. Prístup k informáciám  

R-IA má v rámci plnenia svojich úloh prístup ku všetkým osobám, záznamom, informáciám, 

systémom a majetku, ktoré považuje za potrebné. Všetky požadované informácie musia byť 

pravdivé a úplné a musia byť poskytnuté v primeranej lehote. R-IA v tejto súvislosti môže 

vyžadovať aj trvalý (len na čítanie) prístup k informačným systémom a dátam. V prípade 

akéhokoľvek pokusu brániť R-IA v plnení jeho úloh R-IA okamžite informuje Výkonnú radu.  
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6. Hlásenie udalostí  

Jednotlivé odborné útvary ECB musia R-IA bezodkladne oznámiť všetky väčšie alebo 

podstatné zistené udalosti. R-IA v tejto súvislosti môže vyžadovať aj trvalý (len na čítanie) 

prístup k databázam týkajúcim sa predmetnej udalosti alebo prebiehajúcich zmien.  

7. Vzťah voči Výboru pre audit ECB  

Výbor pre audit dostáva správy R-IA a Výboru interných audítorov, aby mohol poskytovať 

informácie Rade guvernérov. Výbor pre audit vždy dostáva zhrnutie správ, a na požiadanie aj 

ich plné znenie. Výbor pre audit navyše hodnotí aj plán auditu Eurosystému/ESCB pred jeho 

schválením Radou guvernérov. Výbor audítorov okrem toho podáva správy Rade guvernérov 

a vydáva stanovisko k činnosti interného auditu ECB a činnosti Výboru interných audítorov 

v súlade s pravidlami výkonu auditu Eurosystému.  

8. Zabezpečenie kvality  

V záujme zabezpečenia a zvyšovania kvality svojich služieb R-IA vedie program na 

zabezpečenie a zvyšovanie kvality, ktorý pozostáva z priebežného pravidelného hodnotenia, 

ako aj pravidelného interného a externého hodnotenia kvality. 


