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CHARTA AUDITU ECB  

(ve znění z 31. července 2007) 

 

V Chartě auditu ECB definuje Výkonná rada Evropské centrální banky účel, působnost 

a rozsah pravomocí Ředitelství pro interní audit ECB (Ř-IA) a upřesňuje, jakým způsobem 

přispívá Ř-IA ke způsobu řízení ECB.  

Ředitelství pro interní audit je zárukou nezávislosti a objektivity a poskytuje poradní služby, 

jejichž cílem je dále zlepšit činnost ECB. Pomáhá ECB dosáhnout plnění jejích cílů pomocí 

systematického hodnocení a zvyšování efektivity řízení rizik, kontroly a procesů řízení. 

Vnitřnímu auditu mohou podléhat veškeré činnosti, operace a procesy v ECB.  

Ř-IA dále v souladu s postupy pro provádění auditu v rámci ESCB hodnotí úkoly a činnosti 

Eurosystému (společné složky). Ř-IA rovněž realizuje plán auditu Eurosystému / ESCB tím, 

že koordinuje interní činnosti auditu v rámci infrastruktury a operací, které jsou společné 

celému Eurosystému / ESCB, a podílí se na vývoji a harmonizaci metod a standardů auditu.  

1. Nezávislost a objektivita  

V zájmu zajištění nezávislosti podléhá Ř-IA přímo Výkonné radě a podává zprávy 

prezidentovi ECB. Činnosti podléhající auditu nespadají do působnosti ani přímé 

odpovědnosti Ř-IA ani jednotlivých interních auditorů, kteří jsou při výkonu svých úkolů 

povinni předcházet střetu zájmů. Zásahy do nezávislosti či objektivity Ř-IA nebo některého 

z auditorů je třeba hlásit na příslušné úrovni v rámci ECB.  

2. Aplikace standardů IIA a etického kodexu  

Ř-IA se řídí Mezinárodními standardy pro odborný výkon vnitřního auditu stanovenými 

Institutem interních auditorů (IIA), včetně etického kodexu IIA.  

3. Odborná způsobilost a náležitá odborná péče  

Ř-IA provádí své úkoly s odbornou způsobilostí a náležitou odbornou péčí. Ř-IA je povinno 

zajistit, aby kolektiv jeho pracovníků měl znalosti a dovednosti nutné pro efektivní provádění 

úkolů v rámci své působnosti a také aby je udržoval.  
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4. Kompetence  

Ř-IA vykonává auditorskou činnost v souladu s plánem auditu ECB, který schválila Výkonná 

rada. 

Plán auditu ECB lze pozměnit. Ř-IA může zasáhnout na pokyn Výkonné rady či z vlastního 

podnětu. Kromě toho mohou prezident ECB, viceprezident či Výkonná rada pověřit Ř-IA 

mimořádnými úkoly. 

Ř-IA:  

a)  připravuje pomocí metodiky založené na hodnocení rizik plán auditu ECB, který 

schvaluje Výkonná rada; schválený plán je následně oznámen představitelům 

vrcholného vedení ECB,  

b) plní plán auditu ECB prostřednictvím plánování a výkonu auditorské, vyšetřovací 

a poradní činnosti,  

c) oznamuje výsledky auditorské, vyšetřovací a poradní činnosti Výkonné radě 

a příslušným organizačním složkám ECB; jednou ročně podává zprávu Výkonné radě 

o plnění ročního plánu auditu ECB a o dalších souvisejících činnostech,  

d) sleduje a hodnotí realizaci doporučení týkajících se auditu a podává o tom zprávu 

Výkonné radě,  

e) koordinuje vzájemné vztahy ECB s Evropským účetním dvorem, externími auditory, 

ostatními subjekty provádějícími audit a osobami účastnícími se auditu,  

f) plní poradní funkci v oblasti řádného řízení a předcházení podvodům, korupčnímu 

jednání a jiným protiprávním činnostem.  

V souladu s touto chartou stanoví ředitel interního auditu provozní principy pro výkon 

činností Ř-IA v Manuálu interního auditu.  

5. Přístup k informacím  

Ř-IA má přístup ke všem osobám, záznamům, informacím, systémům a majetku, které 

považuje za potřebné. Veškeré vyžádané informace musí být úplné a pravdivé a musí být 

poskytnuty v přiměřené lhůtě. V této souvislosti může Ř-IA rovněž požadovat průběžný 

přístup (pouze pro čtení) k informačním systémům a datům. V případě jakéhokoli pokusu 

bránit Ř-IA v plnění jeho povinností informuje Ř-IA okamžitě Výkonnou radu.  
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6. Hlášení událostí  

Organizační složky ECB neprodleně informují Ř-IA o všech významnějších událostech, které 

zjistily. V této souvislosti může Ř-IA rovněž požadovat trvalý přístup (pouze pro čtení) 

k databázím, které se týkají událostí nebo provedených změn.  

7. Vztah s Výborem pro audit ECB  

Výbor pro audit dostává od Ř-IA a Výboru interních auditorů zprávy o auditu, aby tak mohl 

poskytovat informace Radě guvernérů. Výboru pro audit jsou vždy předkládána shrnutí zpráv 

a celé zprávy jsou pak k dispozici na vyžádání. Kromě toho Výbor pro audit hodnotí plán 

auditu Eurosystému / ESCB před jeho schválením Radou guvernérů. Výbor pro audit dále 

podává zprávy Radě guvernérů a předkládá stanovisko k provádění interního auditu ECB 

a činnosti Výboru interních auditorů v souladu s postupy pro provádění auditu v rámci ESCB.  

8. Zajištění kvality  

V zájmu zajištění a zvyšování kvality služeb využívá Ř-IA program pro zajištění a zvyšování 

kvality, jehož součástí je průběžné a pravidelné hodnocení, stejně tak jako pravidelné interní 

a externí hodnocení kvality. 


