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VYUŽÍVÁNÍ SYSTÉMOVÉHO 

PŘÍSTUPU PŘI REALIZACI 

MANAŽERSKÉHO AUDITU 

 

USE OF SYSTEM APPROACH IN THE REALIZATION OF THE MANAGEMENT 

AUDIT 

 

Romana Píchová
1
 

 

Romana Píchová působí jako asistent na katedře ekonomiky na Vysoké škole technické a 

ekonomické v Českých Budějovicích v ČR. Ve svém výzkumu, v rámci doktorandského 

studia se věnuje problematice managementu, konkrétně problematice manažerského auditu. 

 

Romana Píchová works as an assistant at the Department of Economics at the Institute of 

Technology and Business in České Budejovice in the Czech Republic. In his research, 

doctoral study is dedicated to the management issues specific management audit. 

 

Abstract 

The article "Using System Approach to Managemet Audit" is a follow-up to a number of 

previously published articles on management audit issues, when enterprises are now presented 

with a proposal to use a system approach and a standardized procedure for the implementation 

and processing of managerial audits, which is the purpose of this paper. The survey was 

attended by 580 enterprises, which were addressed to small and medium-sized enterprises 

operating in the Czech Republic. Out of the total number of enterprises involved, only 67 

enterprises perform the managerial audit, but they do not use either the system approach or 

the standardized procedure, as it emerged from the questionnaire survey and from the 

evaluation of the defined hypothesis evaluation conditions. 

Key words: management audit, system approach, standardized procedure, audit phase 

 

Abstrakt 

Článek „Využívání systémového přístupu při realizaci manažerského auditu“ navazuje na 

řadu již publikovaných článků ohledně problematiky manažerského auditu, kdy nyní je 

podnikům předložen návrh na využívání systémového přístupu a standardizovaného postupu 

při realizaci a zpracování manažerského auditu, což je i cílem tohoto příspěvku. Průzkumu se 

účastnilo 580 podniků, kdy osloveny byly malé a střední podniky působící na území České 

republiky. Z celkového počtu zúčastněných podniků pouhých 67 podniků manažerský audit 

vykonává, avšak nevyužívají ani systémový přístup, ani standardizovaný postup, jak 
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vyplynulo z dotazníkového šetření a dále z vyhodnocení stanovených podmínek pro 

vyhodnocení hypotéz. 

Klíčová slova: manažerský audit, systémový přístup, standardizovaný postup, fáze auditu 

 

Úvod 

Realizace manažerského auditu, tj. výkon a postup manažerského auditu je v praxi ovlivněn 

mnoha faktory - př. různorodost právního, kulturního a ekonomického prostředí, ve kterém se 

podnik nachází, odlišnost zaměření a specializace podniku, velikost a struktura podniku či 

forma zajištění manažerského auditu. (Kafka, 2009) 

Autoři zabývající se problematikou auditů například Basu (2007), Schartmann (2007), Kotler, 

Keller (2013), Chambers, Rand (2010) Wheelen, Hunger (2008) a další se zde shodují na 

základním postupu při vykonávání auditu, který se skládá ze čtyř fází, které by měl obsahovat 

jakýkoliv audit. Tyto čtyři fáze zahrnují: 

 fázi plánování a přípravy manažerského auditu, 

 fázi realizace a vykonání manažerského auditu. 

 fázi ukončení manažerského auditu a  

 fáze zpětná kontroly. 

 

Fáze plánování a příprava manažerského auditu 

Cílem fáze plánování a příprava manažerského auditu je řádně naplánovat veškeré činnosti a 

aktivity, které musí být vykonány, aby byl naplněn cíl manažerského auditu – tj. podrobná 

analýza současného stavu řízení podniku. Kvalitní proces plánování zajišťuje dosažení 

požadovaného cíle. Základem plánování a přípravy je: 

 sestavení auditního týmu, složeného z hlavního auditora a pomocných pracovníků, 

které většinou bývají voleni z řad pracovníků podniku, 

 volba vhodné auditní techniky, kdy za základní auditní techniku se považuje rozhovor, 

avšak každý auditor musí volit takové techniky, které odpovídají jeho schopnostem a 

dovednostem, 

 volba auditovaných oblastí, kdy auditor dle svého uvážení a po dohodě s vedením 

podniku sestaví soupis oblastí, které je potřeba zanalyzovat,  

 podrobné sestavení programu, kdy jsou vymezeny jednotlivé činnosti a úkony, které je 

v rámci vykonání manažerského auditu potřeba vykonat a které jsou naplánovány 

včetně časového harmonogramu. 

Na fázi plánování plynně navazuje fáze realizace a vykonání manažerského auditu. 

 

Fáze realizace a vykonání manažerského auditu 

Realizace a vykonání manažerského auditu představuje shromažďování, analyzování a 

vyhodnocování získaných informací. Prověřování a analyzování zvolené auditní oblasti lze 

rozdělit do několika následujících kroků: 

 výběr vhodného vzorku pracovníků, od kterých budou získávány požadované 

informace, kdy do vzorku respondentů jsou zahrnuty nejen manažeři na všech 

úrovních řízení, ale též základní pracovníci podniku, 
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 získávání a shromažďování informací či důkazů, které jsou důležité pro vyhodnocení 

konečného závěru – auditor se zbytečně nesmí zabývat nepodstatnými informacemi a 

nechat se zbytečně rozptylovat, získané informace dále musí být pravdivé, věrohodné, 

relevantní a kvalifikované, kdy auditor je povinen získané informace si ověřit, pro 

získání všech potřebných informací je důležité využít vhodnou kombinaci auditních 

technik, které by měly být navrhnuty ve fázi plánování auditu, 

 dokumentace zjištěných výsledků, kdy auditor si musí pečlivě veškeré informace a 

důkazy zaznamenávat nejen pro pozdější vyhodnocení svého konečného verdiktu, ale 

též pro předložení vedení podniku, 

 vyhodnocení výsledků představuje sumarizaci získaných informací a sestavení 

konečného zjištění. 

Veškeré získané informace jsou považovány za důvěrné a mohou být zveřejňovány pouze 

jako souhrnný výstup z auditu, tj. jako závěrečné vyhodnocení z auditu, a to pouze vedení 

podniku, nikoliv jednotlivým pracovníkům.  

 

Fáze ukončení manažerského auditu 

Úkolem fáze ukončení manažerského auditu je předání závěrečného vyhodnocení z auditu 

vedení podniku, stanovení příčin zjištěných nedostatků včetně příslušných argumentů a 

důkazního materiálu a sestavení více variant návrhů a opatření či doporučení vedoucích 

k nápravě zjištěných nedostatků, a to včetně navrhnutí termínů k jejich přijetí.  

Závěrečné vyhodnocení musí být pro vedení podniku srozumitelné, tudíž informace obsažené 

v závěrečném hodnocení musí vykazovat následující charakteristiku: 

 přesnost - závěrečné vyhodnocení nesmí obsahovat zkreslené či chybné informace,  

 objektivnost - uvedená data a celkové vyhodnocení konečného výroku v závěrečném 

vyhodnocení musí být nestranná, nezaujatá a musí plně vycházet z relevantních faktů, 

 jasnost - informace v závěrečném vyhodnocení musí být pro vedení podniku 

srozumitelné a věcně logicky uspořádané, 

 stručnost - závěrečné vyhodnocení musí obsahovat pouze informace týkající se přímo 

jádru věci, navíc informace nesmí být zbytečně moc podrobné, avšak ani zbytečné 

strohé, a každá uvedená myšlenka musí být smysluplná, 

 kompletnost - závěrečné vyhodnocení nesmí postrádat žádné důležité informace a 

důležitá data a musí obsahovat informace a návrhy na zavedení opatření, které by 

vedlo ke zlepšení současné situace v podniku, 

 včasnost - závěrečné vyhodnocení musí být vedení podniku předáno včas a bez 

zbytečných odkladů z důvodu pohotového zavedení doporučení a nápravy současného 

stavu. 

Předáním závěrečného vyhodnocení však pro auditora neznamená ukončení auditního 

procesu. Povinností auditora je dále zpětná kontrola, zda byl audit vykonán co nejlépe a zda 

vedení podniku nejen aplikovalo navrhnutá opatření, ale zda tato opatření vedla ke zlepšení 

řízení podniku. 
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Fáze zpětná kontrola 

Zpětná kontrola je finálním završením manažerského auditu, kdy auditor po dokončení auditu 

zhodnotí a následně zpětně zkontroluje, zda: 

 byl dodržen původní plán a harmonogram, i časový, auditu, 

 audit proběhl bez výrazných komplikací a v „kamarádské“ atmosféře,  

 pomocní pracovníci řádně spolupracovali s auditorem  

 byly využity veškeré dostupné prostředky pro získání všech důležitých informací a 

jejich vyhodnocení, 

 vedení podniku aplikovalo navrhnutá opatření, a to co nejdříve, a zda tato opatření 

plně dodržuje. 

Po určitém časovém odstupu následuje zpětná kontrola, zda zvolené, navrhnuté a zavedené 

opatření vedlo ke zlepšení stavu řízení podniku či nikoliv. V případě že zvolené opatření 

nesplnilo svůj účel - stav řízení podniku se nezlepšil, auditor přistoupí k aplikaci dalšího jím 

navrhnutého opatření či případně ke kombinaci více návrhů. Vedení podniku se dále 

s auditorem dohodne na dalším postupu, a zda si přejí do budoucna vzájemnou spolupráci či 

nikoliv. Po následné zpětné kontrole lze auditní proces ukončit. 

 

Cíl a metodika 

Cílem příspěvku je ověřit do jaké míry je realizace manažerského auditu v podnikové praxi 

využívána manažery či případně odbornými auditory systémově a systematicky. Tím tak 

potvrdit, či případně vyvrátit stanovené hypotézy. 

H 1: Předpokládáme, že manažeři/auditoři při vykonání a realizaci manažerského auditu 

využívají systémový přístup. 

H 2: Předpokládáme, že manažeři/auditoři nevyužívají při zpracování manažerského auditu 

standardizovaný postup. 

Potřebné informace pro vyhodnocení hypotéz byly získány na základě anonymního 

dotazníkového šetření, jehož se účastnilo 580 malých a středních podniků. Z celkového počtu 

580 však pouze 67, což je pouhých 11,55 % z dotazovaných podniků zpracovává manažerský 

audit „v pravém slova smyslu“, tj. manažeři/auditoři nezaměňují podstatu manažerského 

auditu například s auditem personálním či s auditem interním. Pro snazší vyhodnocení 

potřebných informací dotazník obsahoval 31 uzavřených a 1 otevřenou otázku. Problematice 

systémového přístupu při realizaci manažerského auditu a využívání standardizovaného 

postupu se věnovala především 13. otázka – Jaké etapy či kroky při realizaci manažerského 

auditu využíváte? Respondenti mohli vybírat z následujících možností: 

 plánování manažerského auditu, 

 příprava manažerského auditu, 

 stanovení cíle manažerského auditu, 

 sestavení programu / harmonogramu manažerského auditu, 

 volba nejvhodnější auditorské techniky / metody, 

 stanovení oblastí či procesů podléhající manažerskému auditu, 

 realizace manažerského auditu, 

 zpracování výsledků a vyhodnocení auditu, 

 zpracování auditorské zprávy, 
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 přijetí nápravných opatření na zlepšení stavu řízení podniku a jejich plnění, 

 následná / zpětná kontrola plnění nápravných opatření, 

 jiné → prosím doplňte ………. 

Pro závěrečné vyhodnocení, zda je realizace manažerského auditu v podnikové praxi 

využívána manažery či případně odbornými auditory systémově a systematicky a dále též zda 

je využíván standardizovaný postupu, byly využity též názory odborníků z praxe na základě 

strukturovaného rozhovoru, externích auditorů či manažerů - interních auditorů v podnicích, 

kteří se manažerským auditem zaobírají. 

 

Míra využívání systémového přístupu při realizaci manažerského auditu 

manažery/auditory 

Na základě zhodnocení odborné literatury věnující se problematice auditingu a po konzultaci 

s odborníky z praxe byly vytvořeny 4 základní etapy/fáze, které by měl obsahovat každý 

audit, tudíž i audit manažerský. Základními etapami/fázemi jsou: 

1. etapa/fáze – plánovací/přípravná/úvodní, 

2. etapa/fáze – realizační/průběžná, 

3. etapa/fáze – ukončení/finální/závěrečná, 

4. etapa/fáze – kontrolní/zpětná vazba.  

Vypsané etapy v dotazníkovém šetření byly na základě doporučení odborníků z praxe 

sumarizovány do výše uvedených etap. 

1. Etapa/fáze – plánovací/přípravná/úvodní – obsahuje – plánování manažerského auditu, 

příprava manažerského auditu, stanovení cíle manažerského auditu, sestavení 

programu / harmonogramu manažerského auditu, volba nejvhodnější auditorské 

techniky / metody, stanovení oblastí či procesů podléhající manažerskému auditu. 

2. Etapa/fáze – realizační/průběžná – obsahuje – realizace manažerského auditu, 

zpracování výsledků a vyhodnocení auditu. 

3. Etapa/fáze – ukončení/finální/závěrečná – obsahuje – zpracování auditorské zprávy, 

přijetí nápravných opatření na zlepšení stavu řízení podniku a jejich plnění. 

4. Etapa/fáze – kontrolní/zpětná vazba – obsahuje – následná / zpětná kontrola plnění 

nápravných opatření. 

Pro vyhodnocení, zda je realizace manažerského auditu v podnikové praxi využívána 

manažery či případně odbornými auditory systémově a systematicky, je důležité nejprve dané 

pojmy přesně definovat. 

Pojem systém popřípadě systematika lze obecně definovat jako → uspořádaný celek, řád, 

režim či soustava. V oblasti auditingu pojem systém, neboli realizace auditu systémově a 

systematicky lze definovat jako → logicky uspořádaný postup jednotlivých 

kroků/etap/fází/činností, které je nutno při realizaci auditu dodržovat v jejich předem 

stanoveném pořadí. 

Následující stanovená kritéria musí být při realizaci manažerského auditu oslovenými 

respondenty (podniky) všechna splněna, aby byla naplněna podstata realizace manažerského 

auditu systémově a systematicky. 

1. Z nabídnutých činností (etap/fází) uvedených v dotazníkovém šetření musí být při 

realizaci manažerského auditu vykonáno min 60 % těchto činností (což představuje 
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vykonávat minimálně 6 činností), aby se realizace manažerského auditu dala 

považovat za systémově a systematicky využívanou. Mezi povinné činnosti bylo 

zařazeno:  

 stanovení cíle auditu, 

 realizace auditu, 

 stanovení návrhů a opatření, 

 zpětná vazba. 

2. Vykonávané činnosti v rámci realizace manažerského auditu musí svou obsahovou 

náplní však spadat do sestavených 4 etap/fází, aby byla naplněna celková podstata 

manažerského auditu. 

Po vyhodnocení kritérií týkajících se systémového přístupu, byly podniky dále podrobeny 

hodnocení z hlediska standardizovaného postupu. Pro vyhodnocení, zda auditoři či manažeři 

využívají při realizaci a vykonání manažerského auditu standardizovaný postup, byla 

stanovena taková kritéria, která by měl obsahovat každý audit, nejenom manažerský. 

1. Vykonávání manažerského auditu pravidelně - minimálně 1 x ročně. 

2. Sestavení harmonogramu/programu jednotlivých činností, které budou v rámci 

realizace auditu vykonány nejlépe i se stanovením časového harmonogramu. 

3. Dodržení stanoveného harmonogramu/programu a vykonání všech činností, které 

měly být vykonány. 

4. Délka realizace auditu (od 1. etapy naplánování až po 4. etapu zpětné kontroly) nesmí 

přesáhnout více jak 6 měsíců. 

V rámci celkového vyhodnocení stanovených hypotéz, byla stanovena podmínka, a to ze 

získaných 67 kladných odpovědí na otázku, zda podniky vykonávají manažerský auditu, musí 

70 % z nich splňovat výše uvedené podmínky, aby byly stanovené hypotézy potvrzeny. 

V celkovém součtu připadá 70% podíl na 47 podniků. K přihlédnutí na rozdělení získaných 

kladných odpovědí dle velikosti podniků – na mikro, malé a střední podniky, jak ukazuje graf 

- Podniky realizující manažerský audit, z kategorie střední a malé podniky musí podmínku 

splňovat shodně 23 podniků z každé kategorie a z kategorie mikro podnik musí stanovenou 

podmínku splnit podnik, který jako jediný z dané kategorie manažerský audit vykonává. 
 

podniky realizující manažerský audit

1

33 33

0
5

10
15
20
25
30
35

mikro podnik malý podnik střední podnik

kategoriální rozdělení podniků

p
o

če
t 

p
o

d
n

ik
ů

mikro podnik

malý podnik

střední podnik

 
Graf 1 – Podniky realizující manažerský auditu 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Na základě získaných odpovědí z dotazníkového šetření bylo zjištěno, že podniky 

vykonávající manažerský audit nemají ucelený pohled na tento typ auditu. Velmi malý počet 

podniků, tj. manažerů či auditorů, využívají systémový přístup k realizaci manažerského 

auditu a dále navíc nevyužívají standardizovaný postup. Jak lze rozpoznat z grafu - Využívání 

systémového přístupu a standardizovaného postupu podniky, stanovené podmínky pro 

potvrzení první hypotézy splnilo pouze 34,32 %, tj. z celkového součtu podniků nesplnilo 

65,68 %. Stanovené podmínky pro vyvrácení druhé hypotézy splnilo pouze 14,92 % podniků, 

tzn. pouhých 10 podniků. 
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Graf 2 – Využívání systémového přístupu a standardizovaného postupu podniky 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Pro využívání systémového přístupu a dále též standardizovaného postupu při realizaci 

manažerského auditu manažery/auditory byla navrhnuta následující doporučení. Schéma 

vyobrazené na obrázku – Systémový přístup a standardizovaný postup realizace 

manažerského auditu znázorňuje standardizovaný i systémový postup pro vykonávání a 

realizaci manažerského auditu, z něhož vyplývá, že: 

 audit by měl běžně probíhat ve 4 etapách/fází, jimiž jsou plánování, realizace, 

ukončení a kontrola, 

 všechny vykonávané činnosti v rámci jednotlivých etap/fází by měly být řádně 

předem naplánovány, včetně vymezení časového harmonogramu, 

 činnosti v rámci jednotlivých etap/fází by měly být sestaveny a uspořádány tak, 

aby na sebe logicky navazovaly, 

 pro dodržení standardizovaného postupu by měl být manažerský audit 

vykonáván 1 x ročně a 

 samotná realizace nesmí trvat déle než 1 – 6 měsíců od naplánování auditu až 

po jeho kontrolu. 
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Obr. 1 - Systémový přístup a standardizovaný postup realizace manažerského auditu 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Závěr 

Z vyhodnocení dotazníkového šetření vyplývá závěr, že malé a střední podniky neznají 

přesnou podstatu manažerského auditu a tudíž jej ani většinou nevykonávají. Podniky, 

respektive manažeři či auditoři, kteří se manažerský audit snaží realizovat nevyužívají při jeho 

realizaci ani systémový přístup ani standardizovaný postup. Dle stanovených podmínek 

z hlediska systémového přístupu uspělo pouhých 23 podniků. Nejčastějším důvodem pro 

vyloučení bylo nevykonávání činností ve 4. etapě/fázi – zpětná kontrola, kdy 

manažeři/auditoři tuto etapu/fázi velmi často vynechávají. Druhým nejčastějším důvodem pro 

vyloučení bylo nevykonávání činnosti ve 3. etapě/fázi – ukončení, a to - sestavení návrhu a 

opatření. Z hlediska standardizovaného postupu z 23 podniků splňující podmínky 

systémového přístupu uspělo pouhých 10 podniků. Nejčastějším důvodem pro vyloučení byl 

fakt, že podniky nevykonávají manažerský audit pravidelně 1 x ročně, ale pouze 1 x za 3 roky 

či tzv. „příležitostně“ a „nahodile“. Na základě těchto zjištění lze vyhodnotit stanovené 

hypotézy. Hypotézu - H:1 Předpokládáme, že manažeři/auditoři při vykonání a realizaci 

manažerského auditu využívají systémový přístup, je nutno vyvrátit. Manažeři/auditoři při 

realizaci manažerského auditu nevyužívají systémový a systematický přístup. Hypotézu - H 2: 

Předpokládáme, že manažeři/auditoři nevyužívají při zpracování manažerského auditu 

standardizovaný postup, lze potvrdit, jelikož manažeři/auditoři při zpracování manažerského 

auditu standardizovaný postup nevyužívají. 

 

 

Tento článok odporúčal na publikovanie vo vedeckom časopise Mladá veda: 

doc. Ing. Peter Gallo, CSc. 

 

Studie vznikla v rámci vědecké činnosti na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých 

Budějovicích.  
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