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Abstrakt 

 

V diplomové práci se zabývám problematikou auditu účetní závěrky z pohledu auditora. 

První část obsahuje teoretické vymezení základních pojmů v této oblasti a popis 

auditorských postupů. Tyto poznatky jsou následně využity v praktické části  

při auditním ověřování operací s dlouhodobým majetkem a jeho posuzování v konkrétní 

účetní jednotce. Ze zjištění vyvozuji závěry a návrhy na řešení nedostatků. 

 

Abstract 

 

In this thesis I focus on the audit of financial statements from the perspective  

of the auditor. The first part contains the definition of basic theoretical concepts  

in this area and a description of audit procedures. This knowledge is used  

in the practical part for audit verification of operations with fixed assets in a particular 

entity. According to the findings I draw conclusions and proposals for solutions  

of deficiencies. 
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ÚVOD A CIELE PRÁCE 
 

Činnosť a hospodárenie podnikateľských subjektov bezprostredne vplýva  

na rozhodnutia množstva záujmových skupín, napríklad bánk alebo investorov. Tieto 

subjekty však obvykle nemajú možnosť dôkladne preskúmať uskutočňované 

hospodárske operácie ani správnosť ich vykazovania v účtovníctve. Preto vzniká 

potreba potvrdiť dôveryhodnosť kľúčových dokumentov kompetentnou osobou 

nezávislou na podnikateľskom subjekte. Túto právomoc vyjadrovať sa k vernosti  

a poctivosti účtovných výkazov, či iných dokumentov má zo zákona danú audítor.  

 

Audítor je kvalifikovaný odborník s prístupom k firemným dátam, ktorý využíva rôzne 

metódy na to, aby sa presvedčil o správnosti overovaných údajov, a potvrdil tak 

spoľahlivosť dokumentov jednak vlastníkom spoločnosti, ale samozrejme  

aj  stakeholderom, ktorí výroku audítora prispôsobujú svoje rozhodnutia.  

 

Audit ako taký má nepochybne veľký význam pre audítovanú spoločnosť a jej okolie, 

zároveň je to dynamické a stále sa rozvíjajúce odvetvie, ktoré upravujú viaceré zákony, 

ale najmä Medzinárodné audítorské štandardy, ktoré sú uvedené aj v mojej práci. 

Vďaka tejto harmonizácii je zaručený vysoký štandard poskytovaných služieb. Ďalším 

aspektom audítorskej práce je často nutnosť spolupracovať v tíme, kedy každý jeho člen 

prispieva svojimi špecifickými znalosťami, čím sa vytvára synergický efekt.  

 

Rada by som tiež vyzdvihla poradenskú funkciu audítora, ktorý svojimi radami  

a doporučeniami pomáha zlepšiť kvalitu vedenia účtovníctva v spoločnosti. Mnohé 

spoločnosti a jej zamestnanci totiž často vnímajú audítora iba ako kritika a audit  

je pre nich skôr nutným zlom, ako prostriedkom k zlepšovaniu sa a zvýšeniu svojej 

dôveryhodnosti v očiach odbornej i neodbornej verejnosti. 

 

Z týchto dôvodov ma problematika auditu zaujala natoľko, že som sa rozhodla venovať 

jej svoju diplomovú prácu, ktorá obsahuje teoretické vymedzenie základných pojmov, 

popis audítorských postupov a v praktickej časti aplikáciu získaných poznatkov  

na konkrétnu účtovnú jednotku, pričom sa špecializujem na dlhodobý hmotný  
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a nehmotný majetok. Ten je pre vybranú spoločnosť kľúčový, vzhľadom na výrobný 

charakter jej činnosti. Podnik som mala možnosť spoznať počas audítnych  

a predaudítnych prác, kde som sa aj bližšie zoznámila s audítorskými metódami  

a postupmi. Účtovná jednotka podlieha auditu povinne, a vzhľadom k citlivosti údajov 

si neželá byť menovaná.  

 

Ciele diplomovej práce 

 

Cieľom mojej práce je audítne posúdenie operácií s dlhodobým hmotným  

a nehmotným majetkom vo vybranej účtovnej jednotke a overenie správnosti 

zobrazenia tohoto majetku v účtovnej závierke. Ďalším cieľom  

je navrhnúť riešenia eliminujúce zistené nedostatky v sledovanom i budúcom období. 
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1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 
 
Prvá kapitola diplomovej práce sa zaoberá teoretickými znalosťami v oblasti auditu, 

pretože sú potrebné pre pochopenie tejto problematiky a budú využité aj v ostatných 

častiach práce. 

 

1.1  História auditu 
 

Poznanie historického vývoja auditu je základným východiskom pre pochopenie jeho 

súčasnej podoby, a preto svoju diplomovú prácu začínam práve touto kapitolou.  

Zaujímavé je, že už starí Egypťania mali potrebu kontrolovať vykazované údaje 

daňových poplatníkov a konfrontovať ich so zistenými informáciami. O daňových 

príjmoch tam podávali správu dvaja nezávislí úradníci, Rimania zas overovali doložené 

výdavky a skutočné príjmy. (2) 

 

1.1.1 Vývoj vo Veľkej Británii 

 
Napriek tomu sa až do roku 1844 nevyskytla žiadna legislatívna úprava súvisiaca 

s problematikou auditu. V tomto roku bolo v Zákone o britských akciových 

spoločnostiach stanovené, že akcionári majú právo kontrolovať účtovnícke knihy 

spoločnosti, pýtať sa jej zamestnancov na činnosti v spoločnosti a preverovať súvahy 

vypracované jej riaditeľmi. Toto výhradné právo akcionárov sa zhruba o 10 rokov 

neskôr rozšírilo aj na audítorov, ktorí už nemuseli patriť medzi akcionárov spoločnosti. 

Dôležitým medzníkom bol Zákon o spoločnostiach z roku 1947, ktorý vyžaduje 

povinný názor na úplnosť a pravdivosť obrazu finančnej situácie vo finančných 

výkazoch spoločnosti. (5) 

 

1.1.2 Vývoj v USA 
 

V USA bola prvá úprava auditu publikovaná v roku 1917 a jej cieľom bolo podporiť 

jednotný účtovný systém. Preferovaným finančným výkazom bola v tom čase súvaha, 

čo sa trochu zmenilo po krachu burzy v roku 1929, kedy sa pre užívateľov finančných 



14 
 

informácií stali dôležitými ekonomickými ukazovateľmi, okrem likvidity zahrnutej 

v súvahe, aj prevádzkové výkony a čistý zisk, uvádzané vo výsledovke. V roku 1936  

po publikovaní bulletinu Skúmanie finančných výkazov nezávislými verejnými 

účtovníkmi nastal posun od pojmu verifikácia, ktorý znamená audit každej operácie, 

k pojmu skúmanie predstavujúci audit vybraných, niektorých operácií a udalostí. 

Významnou legislatívnou úpravou je v USA dodnes Zákon o burzách cenných papierov 

z roku 1934, ktorý ukladá verejným obchodným spoločnostiam povinnosť 

každoročného vykonávania auditu finančných výkazov, aby boli chránené záujmy 

akcionárov. (5) 

 

1.1.3 Vývoj v Českej republike 
 

Audit je v Českej republike pomerne novou disciplínou, jeho história tu siaha do roku 

1989, kedy padol komunistický režim. Prvou legislatívnou úpravou auditu bola 

Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 63/1989 Sb., o overovateľoch 

(audítoroch) a ich činnosti. Táto vyhláška však nebola dostatočne presná  

a nepodchycovala širšiu problematiku auditu, preto bola nahradená Zákonom  

č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky. Zákon definoval 

základné pojmy týkajúce sa vykonávania auditu v Českej republike, vymedzil činnosť 

audítorov a Komory audítorov Českej republiky. Ďalšie zmeny v legislatívnej úprave 

auditu priniesol vstup Českej republiky do Európskej únie. Ide konkrétne o Novelu 

č.169/2004 Sb. a Zákon č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon 

o auditorech). Tento zákon implementuje smernice Európskeho parlamentu a Rady 

2006/43/ES a upravuje povinnosť auditu ročných a konsolidovaných účtovných 

závierok. (6) 

 

1.2  Definície základných pojmov v oblasti auditu 
 

Po historickom vývoji v oblasti auditu nasleduje podkapitola, ktorá sa zaoberá 

súčasným pohľadom na audítorskú činnosť, obsahuje definície základných pojmov 

v tejto oblasti, vymedzenie cieľov a predmetu auditu. 
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1.2.1 Podstata auditu účtovnej závierky 
 

Podstatu auditu účtovnej závierky sa snažia zachytiť definície viacerých odborníkov,  

ale aj rôznych inštitúcii. Pre účel tejto kapitoly som z nich vybrala dve, ktoré sú podľa 

môjho názoru najvýstižnejšie. Jedná sa o definície Komory auditorov Českej republiky 

a Davida Ricchiuta. 

 

„Posláním a smyslem auditu účetní závěrky je vyjádřit názor nezávislé, kvalifikované 

osoby na věrohodnost účetní závěrky zveřejněné vedením účetní jednotky. Auditor 

ověřuje, zda údaje v účetní závěrce podávají věrný a poctivý obraz finanční pozice  

a výsledků hospodaření a peněžních toků v souladu s pravidly předepsanými českými 

nebo jinými účetními předpisy, často s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví 

(IFRS). Názor auditora má dostatečnou vypovídací schopnost pouze a jenom ve spojení 

s určitou úplnou účetní závěrkou, ke které se auditor vyjadřuje. Názor auditora vytržený 

ze souvislosti s konkrétní účetní závěrkou je zmatečný.“ (9) 

 

„Audit je systematický proces objektivního získávání a vyhodnocování důkazů, 

týkajících se informací o ekonomických činnostech a událostech, s cílem zjistit míru 

souladu mezi těmito informacemi a stanovenými kritérii a sdělit výsledky 

zainteresovaným zájemcům.“ (5)   

 

1.2.2 Ciele auditu a audítora 
 

Podľa Medzinárodného auditorského štandardu ISA 200 je cieľom auditu posilnenie 

dôvery predpokladaných užívateľov k účtovnej závierke. Audítor sa k účtovnej závierke 

vyjadruje prostredníctvom výroku audítora, kde je uvedené, či je účtovná závierka 

zostavená v súlade s príslušným legislatívnym rámcom. (8) 

 

Audítor má pri audite účtovnej závierky tieto všeobecné ciele:  

 

- „získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou 

nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou, což auditorovi umožní vydat 
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výrok o tom, zda je účetní závěrka ve všech významných (materiálnich) ohledech 

sestavena v souladu s příslušným rámcem účetního výkaznictví a 

 

-  v souladu s auditorovými zjištěními vydat zprávu auditora k účetní závěrce 

             a poskytnout další informace vyžadované standardy ISA.“ (8) 

 

1.2.3 Predmet auditu 
 

Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech stanovuje audítorovi povinnosť vyjadriť  

sa k vernosti a poctivosti informácií uvedených v účtovnej závierke  

alebo v konsolidovanej účtovnej závierke a posúdiť súlad výročnej, prípadne 

konsolidovanej výročnej správy s účtovnou závierkou, prípadne konsolidovanou 

účtovnou závierkou. V prípade existencie správy o prepojených osobách je povinnosťou 

audítora overiť tiež tento dokument. Z toho vyplýva, že predmetom auditu je:  

 

a) účtovná závierka, 

b) konsolidovaná účtovná závierka, 

c) výročná správa, 

d) konsolidovaná výročná správa, 

e) správa o prepojených osobách. (12) 

 

1.2.4 Audítor 
 

Audítor je osoba, ktorá vykonáva audit. Obvykle sa jedná o partnera zodpovedného  

za zákazku, prípadne ďalších členov tímu. Týmto pojmom sa môže označiť aj celá 

audítorská spoločnosť. (8) 

 

Špecifikom vykonávania auditorskej praxe je fakt, že subjekty spoliehajúce  

sa na výsledky auditu často nie sú klientmi audítora a za túto službu teda neplatia. (2) 

 

Vzhľadom na to, že výsledky práce audítora významne ovplyvňujú rozhodovanie 

viacerých subjektov, je kladená požiadavka na kvalitu výstupov práce audítora. Je preto 
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dôležité, aby audítor splňoval určité kvalifikačné požiadavky a dodržiaval stanovené 

pravidlá pre vykonávanie tejto činnosti. Audítor má pri vykonávaní svojej profesie 

veľkú zodpovednosť, ktorá má podľa literatúry tri aspekty – právny, etický a morálny. 

(2) 

 

Králiček uvádza konkrétne znaky audítorskej profesie (2) : 

 

a) súbor špecifických znalostí, 

b) vzdelávací systém, 

c) skúškový systém, 

d) systém udeľovania licencií, 

e) podriadenosť spoločenského záujmu, 

f) odborné normy riadiace činnosť profesie, 

g) etický kódex kladúci požiadavky na správanie členov profesie a 

h) spoločenské uznanie. 

 

Etické zásady pri výkone činnosti audítorov špecifikuje Etický kódex Komory 

audítorov Českej republiky, ktorým sa budem v diplomovej práci zaoberať neskôr. 

V Etickom kódexe sú uvedené požiadavky na audítorov vo viacerých oblastiach,  

ako napríklad:  

 

a) zachovávanie etických pravidiel, 

b) objektivita audítora, 

c) získanie a udržovanie odbornej kvalifikácie, 

d) dodržiavanie legislatívnych úprav, 

e) mlčanlivosť audítora, 

f) nezávislosť audítora a 

g) odmena za prácu audítora. (7) 
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Ad b), f) 

 

Objektivita audítora úzko súvisí s jeho nezávislosťou. Audítor je dostatočne nezávislý 

vtedy, keď nie je osobne alebo finančne angažovaný na audítovanej spoločnosti, 

prípadne jej článkoch. Takáto situácia môže nastať napríklad v prípade, že audítor  

má podiel v danej spoločnosti, prípadne je s ňou v zamestnaneckom pomere. Tiež  

je nežiaduce, aby boli osobne alebo finančne angažovaní blízki príbuzní audítora. (7) 

 

Ad c) 

 

Aby bol audítor schopný kvalifikovane posúdiť predmet auditu, potrebuje mať znalosti 

v účtovníctve, práve, ekonómii, ale aj v informačných systémoch, daniach  

a samozrejme je nútený preštudovať a pochopiť špecifiká podnikateľskej činnosti 

konkrétneho klienta. Navyše, väčšina týchto odvetví sa často mení, preto sa audítor 

musí neustále dovzdelávať a držať krok s týmito zmenami. Aj pre vstup do audítorskej 

profesie sú určené pomerne prísne pravidlá, ktoré však zabezpečujú požadovanú 

odbornosť. V ďalšej kapitole uvediem niektoré z týchto pravidiel konkrétne. (7) 

 

Ad e) 

 

Pri vykonávaní svojej profesie sa audítor musí stretávať s citlivými informáciami, ktoré 

sa týkajú obchodnej činnosti klienta. Má však povinnosť zachovávať o nich mlčanlivosť 

a nezneužiť ich vo svoj osobný prospech, prípadne prospech niekoho iného. Výnimkou 

sú situácie, pri ktorých je audítor svedkom trestného činu, kedy musí audítor postupovať 

podľa príslušnej legislatívy. (7) 

 

Ad g) 

 

Audítor má po vykonaní svojej práce samozrejme nárok na odmenu, ktorej výška závisí 

od zmluvnej dohody s klientom a obvykle sa odvíja od jeho veľkosti, rizík spojených  

so zakázkou alebo ďalších súvisiacich špecifík. V žiadnom prípade nemôže byť výška 
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odmeny závislá od výroku audítora. Audítor by tiež nemal od klienta prijať dar, 

prípadne inú pozornosť, pokiaľ by to mohlo ohroziť jeho nezávislosť. (7) 

 

1.3  Regulácie audítorskej profesie 
 

Činnosť audítorov je regulovaná nielen viacerými zákonmi a vyhláškami, nariadeniami 

a dokumentami Komory auditorov Českej republiky, ale aj rôznymi medzinárodnými, 

prípadne lokálnymi štandardmi (napr.: US GAAP). Množstvo týchto dokumentov len 

potvrdzuje dôležitosť riadneho a správneho vykonávania tejto činnosti a vysoké 

požiadavky na odbornosť audítorov. V tejto kapitole uvádzam demonštratívny prehľad 

dokumentov súvisiacich s problematikou auditu a komentár k niektorým z nich:  

 

Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech, 

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, 

Zákon č. 284/2004 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, 

Audítorské smernice KAČR, 

Etický kódex, 

Smernice a nariadenia EÚ, 

Medzinárodné audítorské štandardy, 

Vyhláška č. 500/2002 Sb. a ostatné vyhlášky k účtovníctvu, 

České účetní standardy pro podnikatele 001-023, 

Trestní zákoník. 

 

1.3.1 Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech 
 

Tento zákon upravuje činnosť štatutárnych audítorov, audítorských spoločností  

a asistentov audítora, vymedzuje pôsobnosť Komory auditorů České republiky a Rady 
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pro veřejný dohled nad auditem a tiež spracováva príslušné predpisy Európskeho 

spoločenstva. Sú v ňom definované základné pojmy súvisiace s audítorskou činnosťou,  

a tiež podmienky pre vydanie audítorského oprávnenia. Toto oprávnenie môže byť 

vydané len fyzickej osobe, ktorá:  

 

a) získala vysokoškolské vzdelanie, 

b) je spôsobilá na právne úkony, 

c) je bezúhonná, 

d) absolvovala odbornú prax ako asistent audítora po dobu 3 rokov, v rozsahu 

aspoň 35 hodín týždenne, 

e) nevykonáva podnikateľskú činnosť s výnimkami uvedenými v zákone, 

f) zložila audítorskú skúšku, 

g) nemá nedoplatky voči štátnym inštitúciám a KAČR, 

h) nebola v období posledných 10 rokov vyškrtnutá zo zoznamu audítorov 

v dôsledku disciplinárnych opatrení, 

i) zložila sľub audítora. (12) 

 

Ďalej sa v tomto zákone uvádza, za akých okolností sa dočasne alebo trvalo odoberá 

audítorské oprávnenie, z akých oblastí sa skladá audítorská skúška a ďalšie špecifikácie 

podmienok jej priebehu. Dôležité sú tiež ustanovenia týkajúce sa Etického kódexu, 

nezávislosti a povinnosti mlčanlivosti audítora. Vymedzené sú tu aj náležitosti správy 

audítora, priebeh disciplinárnych opatrení a priebeh vykonávania činnosti asistentov 

audítora. Za veľmi podstatné považujem časti zákona, ktoré sa venujú kontrole kvality. 

Jej účelom je kontrolovať, či audítori postupujú pri vykonávaní svojej činnosti v súlade 

s medzinárodnými audítorskými štandardmi, audítorskými štandardmi vydávanými 

Komorou a Etickým kódexom. (12) 

 

Hlava V zákona špecifikuje Komoru auditorů České republiky ako samosprávnu 

organizáciu všetkých štatutárnych audítorov so sídlom v Prahe, pričom má štatút 

právnickej osoby. Medzi kompetencie KAČR patrí napríklad zaisťovanie podmienok 

pre organizáciu, riadenie a prevádzku systému kontroly kvality, kontrola dodržiavania 

zákona audítormi, vydávanie jej vnútorných predpisov, Etického kódexu a audítorských 
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štandardov, vedenie zoznamu audítorov a asistentov audítora, vytváranie predpokladov 

pre priebežné udržiavanie a zvyšovanie odbornej úrovne štatutárnych audítorov. (12) 

 

Hlava VI zákona zas špecifikuje činnosť Rady pro veřejný dohled nad auditem, ktorá  

je taktiež právnickou osobou so sídlom v Prahe. Rada pri výkone verejného dohľadu 

dbá na ochranu verejného záujmu a jej výkonným orgánom je Prezidium pozostávajúce 

zo 6 členov, z nich 5 sú osoby mimo profesie a jeden štatutárny audítor. (12) 

 

1.3.2 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 
 
Tento zákon v §20 vymedzuje spoločnosti, ktoré majú povinnosť mať účtovnú závierku 

overenú audítorom:  

 

a) akciové spoločnosti, ak ku koncu súvahového dňa účtovného obdobia, za ktoré 

sa účtovná závierka overuje, a účtovného obdobia bezprostredne 

predchádzajúceho, prekročili alebo už dosiahli aspoň jedno z troch uvedených 

kritérií: 

 

- aktíva (tj. úhrn zistený zo súvahy v ocenení  neupravenom o odpisy  

a opravné položky) celkom viac než 40 000 000 Kč;  

- ročný úhrn čistého obratu (tj. výška výnosov znížená o predajné zľavy  

a delená počtom začatých mesiacov, počas ktorých trvalo účtovné 

obdobie, a vynásobená dvanástimi) viac než 80 000 000 Kč;  

- priemerný prepočítaný stav zamestnancov v priebehu účtovného obdobia 

viac než 50, zistený spôsobom stanoveným na základe zvláštneho 

právneho predpisu. 

 

b) ostatné obchodné spoločnosti a družstvá, ak ku koncu súvahového dňa 

účtovného obdobia, za ktoré sa účtovná závierka overuje, a účtovného obdobia 

bezprostredne predchádzajúceho, prekročili alebo už dosiahli aspoň dve z troch 

kritérií uvedených v písmene a). 
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Tieto spoločnosti majú tiež povinnosť mať výročnú správu overenú audítorom. (14) 

 

1.3.3 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 
 

Obchodní zákoník stanovuje obchodným spoločnostiam a družstvám povinnosť mať 

účtovnú závierku a výročnú správu overenú audítorom. Podnikateľ pritom musí 

pripraviť a poskytnúť audítorovi účtovné záznamy a vysvetlenia potrebné k overovaniu. 

Podnikateľ taktiež hradí náklady spojené s audítorskou činnosťou. Tieto informácie  

sú uvedené v §39 tohoto zákona. (13) 

 

1.3.4 Ďalšie zákony regulujúce činnosť audítora 
 

 Každý podnikateľský subjekt podlieha určitej daňovej povinnosti, ktorá ovplyvňuje 

jeho činnosť a tiež účtovné výkazy, preto by mal audítor porozumieť daňovému 

systému a postupom výpočtu výslednej daňovej povinnosti. V špecifických problémoch 

môže audítor využiť konzultáciu s daňovým poradcom, prípadne iným odborníkom  

na túto problematiku. 

 

Mzdové náklady často tvoria významný podiel na celkových nákladoch spoločnosti,  

a preto by mal audítor poznať postup ich výpočtu a ďalšie informácie, ktoré sú uvedené 

v Zákonníku práce. 

 

Znalosť Zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu je nevyhnutná 

napríklad v prípadoch, kedy audítor overuje účtovnú závierku klienta, ktorý obchoduje 

s cennými papiermi a Zákon č. 284/2004 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci 

výnosů z trestné činnosti upozorňuje na povinnosti účtovných jednotiek  

pri obchodovaní, ktoré majú pomáhať pri zabraňovaní v legalizácii výnosov z trestnej 

činnosti. 
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1.3.5 Etický kódex 
  

Zodpovednosťou audítora podľa Etického kodexu nie je uspokojovanie potrieb 

individuálneho klienta alebo zamestnávateľa, ale mal by uspokojovať potreby širšej 

verejnosti, a preto musí jednať vo verejnom záujme. (7) 

 

Kódex je tvorený 3 časťami. V časti A sú uvedené základné princípy etického správania 

pre audítorov a stanovuje tiež koncepčný rámec, ktorý musí audítor dodržiavať pri: (7) 

 

a) identifikácii hrozieb ohrozujúcich dodržiavanie základných princípov, 

b) vyhodnocovaní významnosti týchto hrozieb, 

c) prijímaní zabezpečovacích prvkov nevyhnutných k eliminácii alebo zníženiu 

hrozieb na prijateľnú úroveň.  

 

Časti B a C sú venované použitiu koncepčného rámca v konkrétnych situáciach, pričom 

časť B je zameraná na audítorov, časť C na účtovných znalcov. (7) 

  

1.3.6 Medzinárodné audítorské štandardy 
 

Audítor sa pri vykonávaní auditu musí riadiť Medzinárodnými audítorskými 

štandardmi, ktoré KAČR prijala v roku 2005. Medzinárodné audítorské štandardy ISA 

vydáva Rada pre medzinárodné audítorské a overovacie štandardy (International Audit 

and Assurance Standards Board - IAASB), ktorú zastrešuje Medzinárodná federácia 

účtovníkov IFAC, KAČR pripravuje ich úplný český preklad a zverejňuje ich na svojich 

webových stránkach. (10)  

 

V prílohách diplomovej práce sú uvedené označenia a názvy jednotlivých štandardov, 

ktorých je momentálne 36. Ako je evidentné z názvov štandardov, zaoberajú sa 

komplexne problematikou vykonávania auditu – od vyjednávania podmienok zákazok,  

cez plánovanie a dokumentáciu auditu až po postupy práce a zvláštne typy audítorských 

zákazok. (8) 
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1.4  Audítorské postupy 
 

Pri overovaní účtovnej závierky a výročnej správy auditovanej jednotky musí audítor 

dodržiavať určitý postup, ktorý som znázornila na obrázku: 

 

 
Obrázok 1: Fázy auditného procesu (vlastné spracovanie podľa (2)) 

 

Každá z týchto fáz v sebe obnáša viacero dielčich činností, ktorým sa budem 

podrobnejšie venovať v tejto kapitole. Jednotlivé činnosti postupne vedú audítora 

k splneniu jeho hlavného cieľa, tj. získaniu primeranej istoty, že účtovná závierka ako 

celok neobsahuje významnú nesprávnosť. Činnosti sú vymenované v nasledujúcej 

tabuľke. (4) 
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Tabuľka 1: Schéma audítorského postupu (zdroj: (4)) 

Činnosť pred 
uzatvorením zmluvy 
(vrátane) 

1. Posúdenie rizika zákazky a reakcia naň 
2. Stanovenie podmienok zákazky 
3. Uzatvorenie zmluvy 

Predbežné plánovacie 
procedúry 

4. Porozumenie činnosti a oblasti podnikania klienta 
5. Porozumenie kontrolnému prostrediu 
6. Porozumenie účtovnému systému 
7. Predbežné analytické procedúry 
8. Stanovenie plánovacej hladiny významnosti 

Vytvorenie plánu 
auditu 

9. Posúdenie rizika na úrovni účtovných zostatkov a 
potencionálnych nesprávností 

10. Plánovanie audítorského prístupu 
11. Plán testov vnútorných kontrol 
12. Plán testov vecnej správnosti 
13. Zhrnutie a prejednanie plánu auditu 

Vykonanie auditu 14. Testy spoľahlivosti 
15. Analytické testy vecnej správnosti 
16. Testy detailných údajov 
17. Vyhodnotenie výsledkov testov vecnej správnosti 
18. Posúdenie účtovnej závierky 
19. Posúdenie výročnej správy 
20. Posúdenie správy o vzťahoch medzi prepojenými osobami 

Záver a vydanie 
správ 

21. Posúdenie následných udalostí 
22. Získanie prehlásenia vedenia spoločnosti 
23. Príprava zhrnutia záverov auditu 
24. Správy audítora 

 

1.4.1 Činnosť pred uzatvorením zmluvy 
 

Pred uzavrením zmluvy musí audítor v prvom rade posúdiť jej riziko a stanoviť 

podmienky, za akých bude zákazka prebiehať. 

 

1.4.1.1 Posúdenie rizika zákazky a reakcia naň 
 

Pred prijatím každej zákazky musí audítor posúdiť, aké riziko sa s ňou viaže.  

Je to rozhodujúca časť celého procesu, pretože od nej závisí samotné prijatie zákazky  

a sú ňou ovplyvnené aj všetky ostatné nasledujúce činnosti. Pre posúdenie rizika 

zákazky je v prvom rade potrebné identifikovať rizikové faktory, ako napríklad:  
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a) povaha podnikateľského prostredia (citlivosť na zmeny v odvetví, veľká 

závislosť na obchodných partneroch), 

b) povaha podnikateľskej činnosti (veľká konkurencia, málo skúseností v obore), 

c) štruktúra vedenia a jeho dôveryhodnosť (fluktuácia a striedanie vedúcich 

pracovníkov), 

d) úroveň vnútorného kontrolného systému, 

e) finančné výsledky účtovnej jednotky. (4) 

 

Pokiaľ audítor vyhodnotí riziko prijatia zákazky ako vyššie ako obvyklé, nemusí takúto 

zákazku prijať, a ak ju predsa prijme, mal by reagovať zvýšením profesnej skepsy. (4). 

Správne vyhodnotenie rizika zákazky pomáha audítorovi predchádzať  

aj obvineniam zo strany akcionárov alebo tretích osôb, že audit nebol vykonaný riadne. 

Takéto obvinenia môžu vážne poškodiť dobrú povesť audítora, a tým ovplyvniť jeho 

úspešné pokračovanie v tejto činnosti. (2) 

 

1.4.1.2 Stanovenie podmienok zákazky 
 

Podľa ISA 210 má audítor povinnosť dohodnúť sa s vedením, prípadne s osobami 

poverenými správou a riadením, na podmienkach auditnej zákazky. Je preto potrebné 

uistiť sa, či sú splnené predpoklady podmieňujúce vykonanie auditu, a či sú podmienky 

auditu správne chápané audítorom aj jeho klientom. (8) 

 

Obsah písomnej dohody o podmienkach zákazky, by mal podľa štandardu ISA 210 

zahŕňať minimálne:  

 

a) cieľ a rozsah auditu účtovnej závierky, 

b) povinnosti audítora, 

c) povinnosti vedenia, 

d) vymedzenie príslušného rámca účtovného výkazníctva použitého k zostaveniu 

účtovnej závierky a 

e) informáciu o očakávanej forme a obsahu všetkých správ, ktoré má audítor vydať, 
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a prehlásenie, že môžu nastať okolnosti, kedy sa správa od očakávanej formy  

a obsahu môže líšiť. (8) 

 

1.4.2 Predbežné plánovacie procedúry 
 

V prípade, že sa audítor rozhodne prijať zákazku, nasleduje fáza, v ktorej sa bližšie 

zoznamuje s podnikateľskou činnosťou klienta, fungovaním procesov vrámci audítovanej 

spoločnosti a účtovným systémom. Tiež sa stanovuje plánovacia materialita. 

 

1.4.2.1 Porozumenie činnosti a oblasti podnikania klienta 
 

Základným predpokladom pre vykonanie zmysluplného a efektívneho auditu je úplné 

pochopenie podnikania klienta, a to aj v širšom kontexte celého odvetvia, v ktorom 

pôsobí. V tejto fáze je žiaduce, aby audítor spolupracoval s kľúčovými zamestnancami 

audítovanej účtovnej jednotky, najmä s top managementom a pracovníkmi účtovného  

a finančného oddelenia. Pomocou rozhovorov s nimi, vhodných informačných 

prameňov – internet, odborná literatúra, a skúmaním významných hospodárskych 

operácií audítor rozvíja svoje poznanie klienta a jeho podnikateľskej činnosti. (5) 

V audítorskej praxi sa bežne stáva, že audítor spolupracuje s klientom dlhodobo. Tento 

jav je vyhovujúci aj pre audítora, pretože môže pri práci využiť poznatky  

a skúsenosti z minulých období, aj pre klienta, pre ktorého časté striedanie audítorov 

znamená negatívnu reklamu. Audítor by však mal vziať do úvahy dynamiku oboru, 

v ktorom takýto klient pôsobí a nepodceňovať poznávanie jeho oblasti podnikania ani 

v prípade opakovanej zákazky. (2) 

 

1.4.2.2 Porozumenie kontrolnému prostrediu 
 

Podľa Králička: „Kontrolní prostředí je často chápano jako celkový postoj, 

informovanost a činnost statutárních orgánů a vedení účetní jednotky, pokud jde  

o kontrolu a její význam uvnitř dané účetní jednotky.“ (2) 
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Štandard ISA 315 konkretizuje význam pojmu vnútorný kontrolný systém ako proces 

navrhnutý, zavedený a vykonávaný osobami poverenými správou a riadením účtovnej 

jednotky, ktorý by mal zabezpečiť primerané uistenie o spoľahlivosti účtovného 

výkazníctva, účelovosti a hospodárnosti operácií a o súlade s príslušnými právnymi 

predpismi. (8) 

 

Audítor by mal porozumieť štruktúre a implementácii vnútorných kontrol, ktoré sa líšia 

aj podľa veľkosti a organizačnej štruktúry účtovnej jednotky, pričom najmä menšie 

subjekty nemávajú rozsiahly popis účtovných postupov ani podrobné písomné 

smernice. Skutočnosť, že audítor porozumie systému vnútorných kontrol v audítovanej 

spoločnosti, však sama o sebe nie je zárukou účinnosti týchto kontrol. (1) 

 

Komponenty vnútornej kontroly:  

 

a)  kontrolné prostredie – zahrňuje napríklad morálne správanie, bezúhonnosť, 

kvalifikáciu vedenia, organizačnú štruktúru audítovanej spoločnosti, delegáciu 

právomocí, dohľad nad procesmi používanými vedením k odhaleniu rizík, 

podvodov a k nakladaniu s nimi. 

 

b) proces vyhodnotenia rizík účtovnej jednotky – týka sa obchodných rizík 

identifikovaných vedením a posúdenia, či môže viesť k významnej nesprávnosti. 

 

c) informačný systém a komunikácia – audítor posudzuje napríklad druhy 

transakcií v účtovnej jednotke významných z hľadiska účtovnej závierky, 

postupy (v manuálnom aj elektronickom systéme) slúžiace k inicializácii, 

zaznamenaniu a spracovaniu transakcií a ich vykázaniu v účtovnej závierke. 

 

d)  kontrolná činnosť - ide o zásady a postupy, ktoré pomáhajú zaistiť plnenie 

pokynov vedenia. Konkrétnymi príkladmi sú schvaľovanie, preskúmanie 

výkonnosti, spracovanie informácií, fyzické kontroly, rozdelenie právomocí  

a zodpovednosti. 
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e)  monitorovanie kontrol – proces zameraný na vyhodnotenie kontroly v čase. (1) 

 

1.4.2.3 Porozumenie účtovnému systému 
 

Účtovný systém je tvorený účtovnými dokladmi a účtovnými písomnosťami, postupmi 

pri ich spracovávaní a vyhotovovaní vrátane kontrol, ktoré účtovná jednotka používa  

k identifikácii, dokumentácii, spracovaniu, agregácii a vykazovaniu hospodárskych 

operácií a k zaisteniu zodpovednosti za majetok. (2), (4) 

 

Pre porozumenie účtovnému systému by mal audítor:  

 

a) určiť mieru závislosti na výpočtovej technike – význam a zložitosť počítačových 

systémov využívaných pri podnikateľskej činnosti. 

b) popísať účtovný systém – vymedzenie, dokumentácia a spoľahlivosť 

transakčných cyklov. 

c) porozumieť prostrediu výpočtovej techniky – hardwarové a softwarové 

vybavenie klienta. (2) 

 

1.4.3 Predbežné analytické procedúry 
 

Predbežné analytické postupy sa venujú súhrnným účtovným zostatkom a vzájomným 

vzťahom medzi nimi. Prebiehajú obvykle v týchto krokoch:  

 

a) získavanie informácií o zostatkoch účtov v jednotlivých mesiacoch za účtovnú 

jednotku aj za jednotlivé vnútorné útvary,  

 

b) ich porovnanie s očakávanými (plánovanými alebo rozpočtovanými) hodnotami 

a s údajmi predchádzajúceho obdobia, prípadne s výpočtom pomerových 

ukazovateľov (likvidita, rentabilita). 
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c) hodnotenie výsledkov, ktoré potvrdia alebo vyvrátia audítorovu predstavu  

o účtovnej jednotke a jej schopnosti pokračovať v podnikaní v dohľadnej 

budúcnosti. (6) 

 

1.4.3.1 Stanovenie plánovacej hladiny významnosti (materiality) 
  

Koncept významnosti – materiality vychádza z toho, že informácie uvedené v účtovnej 

závierke ovplyvňujú ekonomické rozhodnutia jej užívateľov (banky, investori). Podľa 

ISA 320 sa materialita - významnosť môže vysvetliť nasledujúcim spôsobom: 

Nesprávnosti a opomenutia sú významné vtedy, ak môžu v súčte alebo jednotlivo 

ovplyvniť ekonomické rozhodnutia prijaté na základe účtovnej závierky. Úlohou 

audítora je teda znížiť na primeranú mieru pravdepodobnosť, že suma neopravených  

a nezistených nesprávností prekročí hodnotu materiality. (3), (8) 

 

Rozlišujeme dva základné typy materiality, ktorými sú celková materialita  

a vykonávacia hladina významnosti. Celková materialita je stanovená pre účtovnú 

závierku ako celok, vykonávacia umožňuje pokryť riziko výskytu nesprávnosti na 

úrovni účtovných zostatkov, prípadne skupín transakcií. Prakticky sa tak nastavia 

ďalšie, nižšie limity pomáhajúce znížiť riziko neodhalenia nesprávností. (3) 

 

Plánovacia materialita je základňou pre plánovanie rozsahu auditu a jej stanovenie je 

komplexným problémom, ktorý vyžaduje profesný úsudok audítora zohľadňujúci 

špecifickosť zákazky a jej rizikovosť. Ako orientačné pre jej číselné vyjadrenie slúžia 

percentuálne sadzby z obratu, zisku alebo celkových aktív:  

 

a) 0,5 – 1,5 % celkových aktív spoločnosti, 

b) 5 – 10 % zisku pred zdanením z bežnej činnosti spoločnosti, 

c) 0,5 – 1,5 % tržieb. 

 

Stanovená materialita sa môže v priebehu auditu meniť podľa aktuálnej potreby,  

a to napríklad v prípade overovania rizikovejších oblastí. (1), (2) 
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1.4.4 Vytvorenie plánu auditu 
 

Vykonávanie auditu je komplikovaný a časovo náročný proces, preto ho treba 

starostlivo naplánovať. Správne plánovanie audítorovi pomáha adekvátne posúdiť 

účtovnú závierku klienta bez toho, aby vykonal nadmerné až zbytočné množstvo práce. 

 

1.4.4.1 Posúdenie audítorského rizika 
 

Ricchiute definuje riziko ako „pravdepodobnosť, že audítor môže nevedome zlyhať pri 

formulácii svojho názoru na závažne nesprávne finančné výkazy“. (5) Audítor 

podstupuje toto riziko pri každej zákazke. Platí pritom, že čím je zákazka rizikovejšia, 

tým nižšie audítorské riziko je audítor ochotný prijať. (2) Cieľom je teda dosiahnuť, aby 

bolo celkové audítorské riziko na primeranej úrovni pri formulácii výroku.  

Pri identifikácii rizík je treba zvážiť, aké nesprávnosti sa môžu v účtovnej jednotke 

objaviť, pričom platí, že jeden typ nesprávností súvisí so spracovávaním a zaúčtovaním 

operácií tvoriacich účtovný zostatok a druhý s prípravou účtovnej závierky. 

Potencionálne nesprávnosti sú znázornené na obrázku. (1) 

 

 
Obrázok 2: Potencionálne nesprávnosti (zdroj: (1)) 
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Audítorské riziko má tri zložky:  

 

a) prirodzené riziko, 

b) kontrolné riziko, 

c) zisťovacie (detekčné) riziko. (2) 

 

Prirodzené riziko predstavuje riziko vzniku významnej nesprávnosti v účtovnej 

operácii, prípadne v zostatku účtu. Kontrolné riziko je riziko zlyhania vnútorného 

kontrolného systému účtovnej jednotky v zabránení vzniku nesprávnosti a v oprave 

prípadnej nesprávnosti. Za zisťovacie riziko považujeme riziko, že počas procesu 

vykonávania auditu nedôjde k odhaleniu významnej nesprávnosti. Vzťah medzi 

audítorským rizikom a jeho zložkami vyjadruje táto rovnica: (2) 

 

AR = PR x KR x DR 

 

Pri určovaní veľkosti zisťovacieho rizika sa využíva aj nematematický spôsob, 

konkrétne matica prípustného zisťovacieho rizika. Platí, že prípustná úroveň 

zisťovacieho rizika je nepriamo úmerná posúdenému prirodzenému a kontrolnému 

riziku. (6) 

 
Tabuľka 2: Matica prípustného zisťovacieho rizika (zdroj: (6)) 

Matica prípustného 
zisťovacieho rizika 

Posúdenie kontrolného 
rizika 

vysoké  stredné nízke 
Posúdenie 

prirodzeného 
rizika 

vysoké nízke nízke stredné 
stredné  nízke stredné vysoké  
nízke stredné vysoké  vysoké  

 

1.4.4.2 Plánovanie audítorského prístupu 
 

Audítor sa vždy snaží, aby čo najefektívnejším spôsobom splnil ciele auditu,  

a teda získal primerané uistenie o vernom a správnom zobrazení ekonomickej reality 

v účtovnej závierke. Efektívnosť procesu je podmienená aj časovými možnosťami 
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audítora a požiadavkami klienta na finančnú stránku procesu. Pri zostavovaní plánu 

auditu sa audítor môže spoľahnúť na vnútorný kontrolný systém klienta, vtedy testy 

vecnej správnosti vykoná v nutnom rozsahu alebo v opačnom prípade vykoná testy 

vecnej správnosti vo väčšom rozsahu. (2) 

 

Súčasťou plánu auditu je aj celková stratégia pri realizácii zákazky, ktorá obsahuje 

napríklad odhadované riziko zákazky, popis kontrolného prostredia, plán testov 

vnútorných kontrol, plán testov vecnej správnosti, vytypované problémové oblasti, 

časový priebeh auditu a termíny vydania správ, rozpočet honoráru audítora. (4) 

 

1.4.4.3 Plán testov vnútorných kontrol 
 

Ako je už uvedené v predošlej podkapitole, audítor sa pri vykonávaní auditu môže 

spoľahnúť na vnútorný kontrolný systém klienta, čo šetrí čas audítora i finančné 

prostriedky klienta. V tomto prípade by však mal navrhnúť testy za účelom zistiť,  

či tieto kontroly fungujú efektívne v priebehu celého účtovného obdobia. (1) 

 

Kontrolné postupy sú špecifické aktivity, ktoré zabraňujú alebo zisťujú nesprávnosti.  

Sú vykonávané buď jednotlivcami (manuálne kontrolné postupy) alebo počítačmi 

(programové kontrolné postupy). Audítorova činnosť by sa mala zamerať  

na identifikáciu kontrol, ktoré sú efektívne a môžu byť aj účinne testované. Konkrétnym 

príkladom kontrolného postupu je aj odsúhlasenie a porovnanie aktív s príslušnými 

záznamami, ktoré zaisťujú nezávislé kontroly výstupu zo systému, a to buď formou 

vedenia samostatného kontrolného záznamu alebo priamym porovnaním výstupu 

s príslušnými aktívami. (1)  

 

1.4.4.4 Plán testov vecnej správnosti 
 

V prípade, že audítor identifikuje špecifické riziko výskytu chyby a nemôže  

sa spoliehať na vnútorný kontrolný systém účtovnej jednotky, vykonáva testy vecnej 

správnosti. Tieto sa ďalej delia na analytické testy vecnej správnosti a testy detailných 

údajov. Podrobnejšie ich rozoberiem v ďalšom texte diplomovej práce. (2), (4) 
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1.4.4.5 Zhrnutie a prejednanie plánu auditu 
 

Audítor by mal byť schopný preukázať, že vykonal adekvátny proces plánovania  

a vzal do úvahy všetky významné skutočnosti. Základné parametre plánu  

sú prerokované s klientom a členmi týmu, ktorí sa budú podieľať na danej zákazke. (2) 

 

1.4.5 Vykonanie auditu 
 

Táto fáza je tvorená testovaním vnútorných kontrolných systémov klienta,  

ale aj samotných účtov a operácií na nich. Po vykonaní testov, ktoré často prebiehajú 

priamo u klienta, sa posudzujú zistené výsledky.  

 

1.4.5.1 Testy spoľahlivosti  
 

Pomocou testov spoľahlivosti sa audítor uisťuje o tom, že vnútorné kontroly 

implentované u klienta pracujú správne a efektívne počas celého obdobia. Obvykle  

sú zložené z overovacieho šetrenia, pozorovania, kontroly dokladov a vykonania 

kontrolných postupov. Testy spoľahlivosti sa teda môžu ďalej deliť na testy 

spoľahlivosti monitorovacích činností a testy spoľahlivosti kontrolných postupov. 

Pokiaľ audítor vyhodnotí vnútorné kontroly ako účinné, môže vykonať iba základné 

testy vecnej správnosti, ak sa mu však tieto kontroly zdajú nedostatočné, vykonáva 

zamerané testy vecnej správnosti. (1) 

 

1.4.5.2 Analytické testy vecnej správnosti 
 

Podstata analytických testov vecnej správnosti spočíva v konfrontácii skutočne 

zaúčtovaných čiastok s hodnotami očakávanými audítorom. Ich cieľom je uistenie 

audítora, že v účtovných zostatkoch nie sú pravdepodobné významné nesprávnosti. (6) 

Metodika postupu pri ich vykonávaní je veľmi podobná ako u predbežných 

analytických testov popísaných v predošlej časti diplomovej práce. 
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1.4.5.3 Testy detailných údajov 
 

Pomocou testov detailných údajov sa overujú zostatky účtov, prípadne typy operácií,  

a to  prostredníctvom preverenia dôkazných informácií dokladajúcich čiastky 

v určených súboroch. (1) 

 

Pri testovaní detailných údajov sa odporúča nasledujúci postup:  

 

a) výber čiastok určených k testovaniu a stanovenie miery desagregácie, 

b) posúdenie rizika – určenie potencionálnych nesprávností a ich významu. Možné 

riziká pre jednotlivé typy účtov a smery testovania týchto rizík sú znázornené na 

obrázku. 

 

 
Obrázok 3: Posúdenie rizík (zdroj: (6)) 

 

c) výber testovaných položiek – audítor môže preveriť: 

• všetky položky tvoriace zostatok účtu, 

• určité položky s charakteristikami nevzťahujúcimi sa na všetky položky 

súboru, z toho vyplýva, že výsledky ich testu sa nemusia vzťahovať  

na celý súbor, 

• vybrané položky, ktoré majú obdobné charakteristiky ako ostatné 

položky daného súboru, výsledok testovania sa teda vzťahuje na celý 

súbor.  
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d) preverenie možných nesprávností, 

e) zvolenie spôsobu získavania informácií – pýtanie sa, overovanie, porovnávanie, 

a iné, 

f) hodnotenie výsledkov, závery – dokumentácia zistených chýb, vyslovenie 

názoru, či je alebo nie je daný účet významne nesprávny, rozhodnutie o ďalších 

opatreniach. (6) 

 

1.4.5.4 Vyhodnotenie výsledkov testov vecnej správnosti 
 

Audítor by mal v tejto fáze na základe zistených nesprávností (tj. chýb a podvodov)  

a pravdepodobnosti ďalších neidentifikovaných nesprávností vyhodnotiť, či bol rozsah 

auditu dostatočný a umožnil mu dospieť k primeraným záverom, a či nie je účtovná 

závierka významne skreslená. Pokiaľ nie je rozsah auditu dostačujúci, audítor by mal 

vykonať dodatočné procedúry. V prípade, že účtovná závierka obsahuje významné 

nesprávnosti, mal by audítor požiadať klienta, aby ich opravil. (1) 

 

1.4.5.5 Posúdenie účtovnej závierky 
 

Audítor v tejto fáze posudzuje účtovnú závierku a prílohu k účtovnej závierke  

ako celok. Rozhoduje, či podáva verný obraz o stave majetku audítovanej spoločnosti, 

zdrojoch jeho financovania a o jej hospodárení za audítované obdobie. (6) 

 

1.4.5.6 Posúdenie výročnej správy 
 

Úlohou audítora je posúdiť, či sú informácie uvedené vo výročnej správe audítovanej 

spoločnosti v súlade s účtovnou závierkou a prílohou k účtovnej závierke. Audítor teda 

neposudzuje vecnú správnosť výročnej správy a ani k týmto údajom nezískava dôkazné 

informácie. (8) 
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1.4.5.7 Posúdenie správy o vzťahoch medzi prepojenými osobami 
 

Audítor zisťuje existenciu významných nesprávností v správe o vzťahoch, toto overenie 

má charakter previerky. Cieľom tejto správy je informovať o vzťahoch  

a transakciách medzi prepojenými osobami, ktoré neuzavreli ovládaciu zmluvu. Správa 

o vzťahoch býva obvykle súčasťou výročnej správy. (1) 

 

1.4.6 Záver a vydanie správ 
 

Záverečná fáza zahŕňa posúdenie následných udalostí, získanie prehlásenia vedenia 

spoločnosti, prípravu zhrnutia záverov auditu a vydanie správ audítora. 

 

1.4.6.1 Posúdenie následných udalostí  
 

Pod týmto pojmom sú ukryté skutočnosti s významným vplyvom na účtovnú závierku, 

ktoré nastali, respektíve stali sa známymi až po konci účtovného obdobia. Ide buď  

o udalosti majúce vplyv na zaúčtované čiastky, prípadne čiastky, ktoré mali byť 

zaúčtované alebo o udalosti, ktoré by mali byť uvedené v prílohe k účtovnej závierke, 

aby bol jej užívateľ informovaný zodpovedajúcim spôsobom. 

 

Dôležité je aj členenie následných udalostí z časového hľadiska. Všetky následné 

udalosti, ktoré sa vyskytli do dátumu vydania výroku musí audítor posúdiť a zohľadniť 

pri zhotovovaní správy audítora (zelené pásmo na Obrázku 4). Pred schválením 

účtovnej závierky síce audítor nie je povinný sledovať výskyt významných udalostí  

u klienta, ale mal by ho o nich informovať sám klient (na Obrázku 4 znázornené  

ako žlté pásmo). Audítor v náväznosti na to posúdi, na koľko sú tieto udalosti významné  

a v prípade potreby môže zmeniť znenie výroku audítora. Po schválení účtovnej 

závierky valným zhromaždením nie je povinný získavať žiadne ďalšie informácie 

(červené pásmo). Na Obrázku 4 je uvedená názorná časová os. (4) 

 

 



38 
 

 
Obrázok 4: Časová os (zdroj: (4)) 

 

1.4.6.2  Získanie prehlásenia vedenia spoločnosti 
 

Klient by mal písomne uznať svoju zodpovednosť za vedenie účtovnej závierky a toto 

prehlásenie doručiť audítorovi. V prípade, že sa tak nestane, môže audítor vydať výrok 

s výhradou alebo ho odmietnuť, pretože ide o obmedzenie rozsahu činnosti auditu. (4)  

 

1.4.6.3 Príprava zhrnutia záverov auditu 
 

Zhrnutie záverov auditu obsahuje hlavné zistenia ohľadne jednotlivých fáz celého 

procesu vykonávania auditu, tj. o účtovnej závierke, prílohe k nej, rizikách zákazky, 

celého účtovníctva auditovanej spoločnosti, vykonaných opatreniach a iných. (6) 

Cieľom je zdokumentovať primeranosť vykonanej audítorskej práce a vhodnosť 

prijatých záverov. (2) 

 

1.4.6.4 Vydanie správ audítora 
 

Medzi ciele audítora v tejto záverečnej fáze podľa ISA 700 rozhodne patrí formulovať 

výrok k účtovnej závierke, a to na základe záverov vyvodených zo získaných informácií 

a jasne tento výrok vyjadriť v písomnej správe, ktorá taktiež obsahuje odôvodnenie 

daného výroku. Medzi základné náležitosti audítorských správ patrí napríklad názov 

správy, identifikácia jej príjemcu, špecifikácia audítovaného subjektu, finančných 

výkazov a obdobia, za ktoré bol daný výkaz zostavený, ďalej popis zodpovednosti 

vedenia za účtovnú závierku, zodpovednosti audítora, popis auditu, výrok audítora, 

podpis audítora a dátum vydania správy. (8) 

 

Výrok audítora je jednou z kľúčových častí každej audítorskej správy, pretože ním 

audítor podáva všetkým užívateľom finančných výkazov informáciu o vernosti  
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a správnosti zobrazenia ekonomickej reality v predmetnom subjekte. V ISA 700 a ISA 

705 sa uvádzajú dva typy výroku, konkrétne výrok modifikovaný a nemodifikovaný. 

Modifikovaný výrok má ďalšie podtypy – výrok s výhradou, záporný výrok  

a odmietnutie výroku. Okolnosti, za ktorých volí audítor jednotlivé typy výrokov, sú 

uvedené v nasledujúcej tabuľke. (8) 

 

Tabuľka 3: Špecifikácia typov audítorských výrokov (zdroj: (8)) 

Typ výroku  Okolnosti voľby typu výroku 
Nemodifikovaný 
výrok 

Účtovná závierka je vo všetkých významných ohľadoch zostavená 
v súlade s príslušným rámcom účtovného výkazníctva. 

Výrok s 
výhradou 

Zistené nesprávnosti v účtovnej závierke na ňu nemajú rozsiahly 
dopad, ale sú významné (jednotlivo alebo kumulovane). 
Audítor nezíska dostatok vhodných informácii, usúdi však, 
že možné vplyvy nezistených informácií na účtovnú závierku môžu 
byť významné, ale nemajú na ňu rozsiahly dopad. 

Záporný výrok 
Zistené nesprávnosti v účtovnej závierke (jednotlivo alebo 
kumulovane) sú významné a zároveň majú rozsiahly dopad 
na účtovnú závierku. 

Odmietnutie 
výroku 

Audítor nie je schopný získať dostatočné a vhodné informácie 
a možné vplyvy týchto nezistených informácií na účtovnú závierku 
môžu byť významné s rozsiahlym dopadom na účtovnú závierku. 
Nemožnosť naformulovať výrok vzhľadom na potencionálne 
vzájomné vzťahy medzi neistotami a ich možný kumulovaný vplyv 
na účtovnú závierku. 

 

 

Okrem správy týkajúcej sa overenia účtovnej závierky, vydáva audítor aj správu 

ohľadne výročnej správy audítovanej spoločnosti a správu o vzťahoch medzi 

prepojenými osobami. 

 

1.4.6.5 List pre vedenie spoločnosti 
 

List pre vedenie spoločnosti predstavuje ďalšiu formu komunikácie audítora s klientom. 

Ide o nepovinný oficiálny dokument, ktorý má za cieľ bližšie informovať klienta  

o zistených nedostatkoch nevýznamnej povahy. Audítor prostredníctvom tohto 

dokumentu radí klientovi napríklad v tom, ako zefektívniť vnútorný systém kontroly,  
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či ako zlepšiť účtovný systém. Vedenie spoločnosti pritom nie je povinné riadiť  

sa týmito odporúčaniami. (6) 

 

1.5  Dlhodobý majetok  - špecifikácia 
 

V praktickej časti svojej diplomovej práce sa chcem zamerať na overovanie dlhodobého 

majetku vo vybranej spoločnosti, a preto ho v tejto kapitole definujem a vymedzím 

špecifiká, ktoré vyplývajú z jeho používania v účtovnej jednotke. 

 

Už z názvu dlhodobého majetku plynie, že slúži účtovnej jednotke dlhšiu dobu a patrí 

do jej aktív. Dlhodobý majetok často tvorí podstatu majetkovej štruktúry spoločnosti  

a nie je získavaný za účelom ďalšieho predaja, ale naopak býva dôležitou súčasťou 

hodnototvorného procesu. Môžeme ho členiť na:  

 

a) dlhodobý hmotný majetok, 

b) dlhodobý nehmotný majetok, 

c) dlhodobý finančný majetok. 

 

Vyhláška č. 500/2002 Sb. obsahovo vymedzuje jednotlivé typy dlhodobého majetku. 

Do dlhodobého nehmotného majetku patria napríklad zriaďovacie výdavky, nehmotné 

výsledky výskumu a vývoja, software, ktorých doba použiteľnosti je vyššia ako jeden 

rok. Účtovná jednotka si sama stanovuje výšku ocenenia, od ktorej bude o nehmotnom 

majetku účtovať ako o dlhodobom. Za dlhodobý hmotný majetok považujeme pozemky 

a stavby bez ohľadu na ich dobu použiteľnosti a výšku ocenenia, ale aj samostatné 

hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok 

s výškou ocenenia, ktorú si účtovná jednotka môže stanoviť sama. Vo Vyhláške  

sú uvedené aj ďalšie typy dlhodobého hmotného majetku. Dlhodobý finančný majetok 

obsahuje napríklad podiely v ovládaných osobách, dlhové cenné papiere, ktoré  

má účtovná jednotka v úmysle držať až do ich splatnosti, poskytnuté dlhodobé pôžičky,  

a podobne. (16) 
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1.5.1 Overovanie dlhodobého majetku 
 

Pri overovaní dlhodobého majetku sa musí audítor zaoberať viacerými oblasťami,  

ako napríklad jeho evidenciou, prírastkami, úbytkami, používanou odpisovou politikou, 

poistením, prenájmom, oceňovaním majetku, ale aj technickým zhodnotením majetku. 

 

1.5.1.1 Evidencia dlhodobého majetku 
 

Ako som už spomínala, dlhodobý majetok je často veľmi významný z pohľadu 

majetkovej štruktúry a je tiež dôležitý pre hodnototvorný proces v spoločnosti, navyše 

býva ocenený v nemalých hodnotách. Preto by o ňom mala účtovná jednotka viesť 

podrobnú evidenciu, ktorá obsahuje najmä údaje o: 

 

a) dátume nákupu, 

b) obstarávacej cene, 

c) používaných odpisových metódach, 

d) výške odpisov za dané účtovné obdobie, 

e) predpokladanej dobe životnosti, 

f) zostatkovej cene. (5) 

 

Vrámci evidencie majetku je vhodné, aby každá položka obsahovala aj stručný popis 

daného majetku, a aby dokumentácia o ňom bola vedená osobami,  

ktoré nie sú zodpovedné za fyzickú kontrolu tohto majetku. (5) 

 

1.5.1.2 Prírastky  
 

Takisto prírastky k dlhodobému majetku bývajú významné, a je potrebné, aby boli 

schválené nejakým vyšším orgánom, napríklad vrcholovým managementom, poprípade 

správnou radou spoločnosti. (5) Účtovná jednotka získava dlhodobý majetok 

najčastejšie jeho kúpou. Často sa pritom postupuje podľa vopred vypracovanej 

smernice, ktorá stanovuje jednotlivé kroky, ktoré je treba splniť pre uskutočnenie 

nákupu dlhodobého majetku. Takúto smernicu môžeme považovať za súčasť 
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vnútorného kontrolného systému spoločnosti. Audítor by mal z uskutočnených 

prírastkov vybrať vzorku, a na tej preveriť: 

 

a) schválenie, nákupnú objednávku – zmluvu, faktúry dodávateľa,  

b) evidenciu súvisiacich platieb, 

c) evidenciu platobných záväzkov,  

d) klasifikáciu vybraných prírastkov dlhodobého majetku, ktoré môžu  

byť nesprávne evidované v nákladoch na opravy a údržbu. (5) 

 

1.5.1.3 Likvidácia – úbytky 
 

Aj pri likvidácii dlhodobého majetku sa často postupuje podľa konkétnej smernice  

a je nutné, aby bola schválená vyšším orgánom. Audítor u vybraných položiek 

preveruje ich schválenie, zmluvu o predaji vyraďovaného majetku, prípadné vydané 

faktúry, evidenciu v pokladnej hotovosti a v aktívnych zmenkách, a iné. (5) 

 

1.5.1.4 Odpisy 
 

Pomocou odpisov sa zohľadňuje opotrebenie dlhodobého majetku v čase. Ich výška 

závisí od hodnoty ocenenia majetku, stanovenej doby jeho použiteľnosti - životnosti. 

Účtovná jednotka sama stanovuje, ako dlho bude majetok odpisovať, a to na základe 

predpokladanej doby použitia. Toto rozhodnutie následne významne ovplyvňuje 

náklady spoločnosti. (14) Problematiku odpisovania dlhodobého majetku rieši aj Zákon 

o dani z příjmu, ktorý už konkrétne zaraďuje jednotlivé typy majetku do odpisových 

skupín s pevne stanovenou dobou odpisovania, a tiež u niektorých typov majetku určuje 

hraničnú hodnotu, od ktorej sa tento majetok považuje za dlhodobý (napríklad  

u nehmotného majetku je to hodnota 60 000,- Kč, u samostaných hnuteľných vecí  

a súborov samostaných hnuteľných vecí zas 40 000,- Kč). (15) 

 

Audítor overuje odpisové metódy používané účtovnou jednotkou, ich vhodnosť  

a primeranosť. Na vybraných vzorkách skúma správnosť výšky odpisov, zostatkovej 

ceny majetku, stanovenie vhodnej doby použiteľnosti a podobne. (5) 
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1.5.1.5 Ocenenie 
 

Správne oceňovanie dlhodobého majetku je dôležité, pretože ovplyvňuje celkový obraz 

o účtovnej jednotke. Zákon o účetnictví stanovuje spôsoby oceňovania majetku, a to: 

 

a) obstarávacou cenou, do ktorej patria aj náklady s obstaraním súvisiace, 

b)  reprodukčnou obstarávaciou cenou, za ktorú by bol majetok obstaraný v dobe, 

kedy sa o ňom účtuje, 

c) vlastnými nákladmi, 

d) reálnou hodnotou (napríklad cenné papiere). (14) 

 

V prípade dočasného alebo trvalého poklesu hodnoty majetku je nutné vytvoriť opravnú 

položku, prípadne mimoriadny odpis majetku. (14) Opravné položky aj mimoriadne 

odpisy však vyjadrujú iba zníženie hodnoty majetku, česká legislatívna úprava  

pri väčšine typov majetku nerieši prípady zvýšenia ich hodnoty (s výnimkou 

vymedzenou v tomto zákone). 

 

Pri overovaní ocenenia dlhodobého majetku audítor napríklad: 

 
a) posudzuje spôsob identifikácie dočasného alebo trvalého poklesu hodnoty majetku,  

b) skúma detaily výpočtu zníženia hodnoty, prípadne trvalého odpisu,  

c) overuje spôsob ocenenia dlhodobého majetku obstaraného vlastnou réžiou. (1) 

 

1.5.1.6 Technické zhodnotenie dlhodobého majetku 
 

Technické zhodnotenie predstavuje výdavky na dokončené nadstavby, prístavby  

a stavebné úpravy, rekonštrukcie a modernizácie majetku, ak prevýšili u jednotlivého 

majetku v súhrne v zdaňovacom období 1995 čiastku 10 000,- Kč a počínajúc 

zdaňovacím obdobím 1996 čiastku 20 000,- Kč a počínajúc zdaňovacím obdobím 1998 

čiastku 40 000,- Kč. Rekonštrukciou sa rozumejú také zásahy do majetku, ktoré majú za 

následok zmenu účelu alebo technických parametrov rekonštruovaného majetku. 

Modernizácia predstavuje rozšírenie vybavenosti alebo použiteľnosti majetku. (11) 
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Pri posudzovaní výdavkov (nákladov) vynaložených poplatníkom v súvislosti  

s vykonaním určitého zásahu do majetku môžu z účtovného a daňového hľadiska nastať 

tri možnosti: 

a) ide o technické zhodnotenie, 

b) ide o opravy alebo udržovanie,  

c) nejde ani o technické zhodnotenie, ani o opravy alebo udržovanie. (11) 

Vzhľadom na výkladové problémy a nejasnosti spojené s týmito možnosťami sa často 

stáva, že poplatník a správca dane, prípadne audítor posúdia ten istý účtovný prípad 

odlišne. (11) Preto by mal audítor zvlášť opatrne posudzovať podobné prípady a dbať  

na to, aby neboli prírastky dlhodobého majetku v podobe technického zhodnotenia 

nesprávne kvalifikované ako náklady na opravu a údržby.  
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2 AUDIT VYBRANEJ SPOLOČNOSTI 
 

Teoretické poznatky o problematike auditu a najmä o overovaní dlhodobého majetku 

som sa rozhodla uplatniť v spoločnosti podnikajúcej v strojárskom priemysle. Túto 

spoločnosť som mala možnosť bližšie spoznať vrámci predaudítnych a audítnych prác, 

ktorých som sa osobne zúčastnila. Vzhľadom na veľkú citlivosť údajov spracovaných 

v ďalšej časti diplomovej práce neuvádzam skutočný názov spoločnosti, ale iba fiktívny 

– VHT a.s., pričom ani ostatné informácie neumožňujú jej identifikáciu.  

 

2.1 Popis spoločnosti 
 

Vybraný podnik sa zaoberá technologickým vývojom a výrobou mechanických 

zariadení, v ktorých má dlhoročnú tradíciu. V roku 2010 nastala výrazná zmena v jeho 

vlastníckej štruktúre, jeho jediným akcionárom sa stala zahraničná spoločnosť, ktorá 

rozšírila pôvodné aktivity podniku na európskych trhoch napríklad o štáty Východnej 

Ázie či Južnej Ameriky. Vrámci postavenia v skupine sa jedná o materskú spoločnosť 

s dvoma ďalšími dcérskymi podnikmi. Napriek dobrému menu podniku a mnohým 

investíciam zo strany nového akcionára sa podniku počas posledných troch účtovných 

období ani raz nepodarilo dosiahnuť zisk. Pozitívne je, že sa vedeniu darí udržať 

stabilný cash-flow. (22) 

 

Vzhľadom na charakter prevádzkovanej výroby je pre spoločnosť VHT a.s. veľmi 

dôležitý dlhodobý majetok, ktorý tvorí 24 % celkových aktív. (23) Preto som  

sa rozhodla zamerať praktickú časť diplomovej práce na dlhodobý hmotný a nehmotný 

majetok. Dlhodobý finančný majetok je tvorený podielmi v ovládaných osobách  

a pôžičkami ovládaným a riadiacim osobám, prípadne osobám s podstatným vplyvom. 

Z dôvodu jeho špecifického charakteru sa pri jeho audítnom posudzovaní postupuje 

odlišne ako pri dlhodobom hmotnom a nehmotnom majetku, preto od neho vo svojej 

diplomovej práci abstrahujem. Dlhodobý majetok spoločnosti je v oblasti hmotného 

majetku tvorený napríklad rôznymi typmi sústruhov, žeriavov a pecí, vrámci 

nehmotného majetku sú využívané hlavne softwary špecializované na projektovanie  

a konštruovanie. (23) 
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2.2 Činnosť pred uzatvorením zmluvy 
 

Ešte pred samotným prijatím zákazky a uzatvorením zmluvy sa musí audítor oboznámiť 

so základnými informáciami o potencionálnom klientovi a dohodnúť sa s ním  

na podmienkach a predpokladanom priebehu auditu. Po rozhodnutí audítora o prijatí 

zákazky a akceptácii stanovených podmienok klientom sa môže pristúpiť k uzatvoreniu 

zmluvy. (4) 

 
2.2.1 Posúdenie rizika zákazky a reakcia naň 
 

V tomto prípade ide o spoločnosť, kde je audit vykonávaný opakovane,  

a preto môže audítorský tím vychádzať zo skúseností z minulých rokov,  

čo zjednodušuje proces poznávania klienta a vyhodnocovania rizika zákazky. Napriek 

tomu si musí audítor udržať potrebný nadhľad a objektivitu a pri posudzovaní rizika 

vychádzať z aktuálnej situácie klienta.  

 

Spoločnosť VHT a.s. v roku 2011 pokračuje v stratégii vytýčenej novým vlastníkom  

a snaží sa presadiť aj na mimoeurópskych trhoch. Napriek silnému zázemiu a tradícii  

je jej obchodná pozícia oslabená, pretože poklesol dopyt po produkcii spoločnosti.  

Vo vedení nenastali v danom období žiadne zmeny. Vrámci výsledkov hospodárenia  

sa spoločnosti veľmi nedarilo, v dvoch predošlých účtovných obdobiach dosiahla stratu. 

(22), (23) Vzhľadom na tieto skutočnosti sa dá riziko zákazky považovať  

za mierne zvýšené, nie sú však natoľko závažné, aby bola zákazka odmietnutá.  

 
2.2.2 Stanovenie podmienok zákazky 
 
Vedenie spoločnosti už z predošlých rokov pozná ciele a rozsah auditu, svoje povinnosti 

a povinnosti audítora, a podobne. Podmienky zákazky teda boli nastavené veľmi 

podobne ako v minulosti.  

 

Z uvedených dôvodov bola zákazka prijatá a medzi klientom a audítorskou 

spoločnosťou sa uzavrela zmluva. 
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2.3 Predbežné plánovacie procedúry 
. 

Cieľom tejto fázy je čo najlepšie porozumieť podnikateľskej činnosti podniku, 

zoznámiť sa s jeho kontrolným a účtovným systémom, vykonať predbežné analytické 

testy, a aj na základe poznatkov z týchto oblastí stanoviť plánovaciu materialitu. Tiež je 

treba zvážiť, či audítor využije externých špecialistov. (5) 

 
2.3.1 Porozumenie činnosti a oblasti podnikania spoločnosti 
 

Spoločnosť prešla v posledných piatich rokoch viacerými výraznými zmenami. Jednou 

z nich je transformácia podniku na holdingovú štruktúru, kedy sa stala materskou 

spoločnosťou a bol navýšený jej základný kapitál.  Druhou významnou udalosťou bola 

zmena vlastníka v roku 2010 a s ňou súvisiaca zmena obchodnej politiky. Nový vlastník 

sa snaží výrazne zmodernizovať technológie a procesy používané v podniku  

a vytvoriť z neho organizáciu schopnú konkurovať svetovým špičkám v obore. Z týchto 

dôvodov boli uskutočnené investície do IT, ľudského kapitálu, nákupy nových strojov  

a zariadení. (22) 

 

Pre podnik je kľúčová jeho výrobná činnosť, pozostávajúca z výroby ťažkej mechaniky, 

konkrétne karuselov a energetických zariadení. Tržby z týchto produktov a služieb 

s nimi súvisiacich tvorili viac než 70 % celkových tržieb. (23) Po zhotovení produktu  

ho podnik dodáva na miesto jeho využitia, musí teda zabezpečiť aj logistickú stránku 

obchodného prípadu. Výroba a projekčná činnosť s ňou súvisiaca má zákazkový 

charakter a vzhľadom na jej náročnosť môže trvať aj viac rokov. (22) 

 

2.3.2 Porozumenie kontrolnému prostrediu  
 

Pre oblasť dlhodobého majetku má spoločnosť vypracované smernice týkajúce sa jeho 

obstarávania, inventarizácie a narábania s nepotrebným majetkom, ktorými sa aj riadi. 

Sú v nich zároveň implementované viaceré kontrolné činnosti. 

 

Spoločnosť rešpektuje obsahové vymedzenie dlhodobého majetku vo Vyhláške  

č. 500/2002 Sb., pričom u samostatných hnuteľných vecí a ich súborov musí byť 
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obstarávacia cena vyššia ako 25 000,- Kč, v oblasti dlhodobého nehmotného majetku 

ide o ocenenie vyššie ako 30 000,- Kč. (19) 

 

Každý rok schvaľuje vedenie spoločnosti VHT a.s. objem investičných prostriedkov,  

na základe ktorého predkladajú riaditelia úsekov svoje požiadavky na obstaranie 

dlhodobého majetku sekcii Interných služieb. Vedenie spoločnosti musí schváliť  

aj prípadný nárast investičných prostriedkov. Sekcia Interných služieb patrí do útvaru 

Správa majetku, ktorá zodpovedá za všetky činnosti súvisiace s majetkom, okrem jeho 

účtovania a platobných operácií. Tieto procesy vykonáva útvar Financie a účtovníctvo. 

(19) Toto rozdelenie právomocí v súvislosti s nakladaním s majetkom považujem  

za jeden z prvkov vnútorného kontrolného systému. 

 

Proces obstarávania dlhodobého majetku prebieha odlišne u rôznych skupín majetku. 

Týmito skupinami sú: 

 

• Budovy, stavby a realizácie, 

• Stroje a zariadenia, software a nehmotné výsledky nakupované v tuzemsku 

i v zahraničí a nezahrnuté do rozpočtu stavieb, 

• Výpočtová a organizačná technika, meradlá, náradie. (19) 

 

Vzhľadom na to, že v sledovanom období nedošlo k výstavbe, priblížim proces 

obstarávania dlhodobého majetku v zvyšných dvoch skupinách. 

 

Výpočtová o organizačná technika: 

 

a) Požiadavky úsekov sú posudzované a odporúčané k zakúpeniu útvarom Financie 

a účtovníctvo, ktoré tiež zaisťuje schválené požiadavky na prostriedky. 

b) Útvar Správy majetku vystavuje Zápis o obstaraní. (19) 

 

Ostatné typy dlhodobého majetku: 

 

a) Riaditeľ úseku predkladá konkrétnu požiadavku sekcii Interných služieb. 
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b) Útvar Správa majetku, majúca výhradné právo vystavovať a odosielať 

objednávky, objednáva príslušný typ majetku. Objednávka musí obsahovať 

technickú špecifikáciu zariadenia a vymedzenie dodacej lehoty s presnosťou  

na mesiac. 

c) Objednacie predpisy je referent útvaru Správy majetku oprávnený odosielať 

dodávateľovi až po výberovom konaní. Tieto predpisy a zmluvy s nimi súvisiace 

schvaľuje zodpovedný pracovník. Nasleduje uskutočnenie objednávky. (19) 

 

Ďalšie body sú zhodné pre obe skupiny majetku: 

 

d) Po kontrole dodávky z hľadiska akosti, kompletnosti nasleduje prevzatie 

majetku spoločnosťou a podpis dodacieho listu pracovníkom Správy majetku  

a príslušného útvaru. Ak dodané zariadenie nevyhovuje kontrole,  

je reklamované. 

e) Predávanie zariadenia do prevádzky zaisťuje Správa majetku Zápisom o prevzatí 

stroja alebo zariadenia. Vystavuje sa v troch verziách – pre užívateľa zariadenia, 

útvar Financie a účtovníctvo a útvar Správy majetku. Zápis obsahuje aj návrh  

a potvrdenie doby použiteľnosti, a s tým súvisiacej výšky účtovného odpisu. 

Spoločnosť má pre jednotlivé typy majetku stanovené maximálne doby 

použiteľnosti, ktorými sa môže užívateľ riadiť. 

f) Na základe Zápisu o prevzatí zaradí útvar Financie a účtovníctvo majetok  

do účtovnej evidencie a vytvorí preň ročný odpisový plán. 

g) Správa majetku vystaví inventárnu kartu. (19) 

 

Pochopenie tohoto procesu bolo dôležité pre lepšie poznanie práce s dlhodobým 

majetkom v spoločnosti a identifikáciu vnútorných kontrol v oblasti schvaľovania 

nákupov, či prevzatia majetku. 

 

Ďalším aspektom v oblasti dlhodobého majetku a zároveň vnútorných kontrolných 

systémov je inventarizácia majetku, ktorou sa overuje či jeho skutočný stav zodpovedá 

účtovnej evidencii. V spoločnosti prebieha minimálne raz ročne, rieši zistené 

skutočnosti a náležite ju dokumentuje. (18) 
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Vrámci inventúrnych prác, ale aj pri bežnej činnosti spoločnosti, sa môže objaviť 

majetok, ktorý už nie je pre jej podnikateľskú činnosť potrebný (tj. spoločnosť  

ho nepotrebuje k plneniu svojich zámerov vôbec alebo v danom rozsahu, prípadne  

je nevyhovujúci jeho technický stav). V tomto prípade vyplní vedúci daného strediska 

Hlásenie prebytočného a nepotrebného DHM – DNM a odovzdá ho útvaru Správy  

majetku, kde budú vypracované vyraďovacie protokoly. Vyradenie majetku musí 

odsúhlasiť a podpísať finančný riaditeľ spoločnosti. Majetok je potom buď prevedený 

na iné stredisko (vytvorí sa prevodka), odpredaný (vytvorí sa vyraďovací protokol, 

kúpna zmluva), alebo zlikvidovaný (vytvorí sa vyraďovací protokol, zmluva  

o likvidácii, prípadne prehlásenie zamestnancov o likvidácii). (17) 

 

Po zoznámení sa s kontrolným prostredím spoločnosti som identifikovala nasledujúce 

kontrolné činnosti: 

 

• spoločnosť mesačne zisťuje súhrnné obraty MD a D jednotlivých syntetických 

účtov, konečné zostatky aktívnych a pasívnych účtov a konečné stavy nákladov 

a výnosov, (20) 

• zodpovednosť za obstarávanie a vyraďovanie majetku nesú tri sekcie – Správa 

majetku, Financie a účtovníctvo, užívateľ majetku, 

• inventarizácia v spoločnosti prebieha pravidelne, nezrovnalosti sú riešené  

a všetky skutočnosti sú náležite zdokumentované.  

 

2.3.3 Porozumenie účtovnému systému 
 

Spoločnosť využíva informačné technológie prakticky každodenne, nie je však na nich 

podľa môjho názoru silne závislá. Účtovný software využívaný v spoločnosti nepatrí 

medzi najmodernejšie, napriek tomu dostatočne plní svoj účel a taktiež požiadavky 

Zákona o účetnictví. Pracovníčky účtovného oddelenia s ním majú bohaté skúsenosti. 

Evidencia majetku je navyše vedená paralelne v informačnom systéme útvaru Správy  

majetku. Ďalej je využívaný napríklad e-banking. Na účtovné operácie s dlhodobým 

majetkom je špecializovaná jedna zamestnankyňa, ktorej práca podlieha kontrole 
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vedúcej účtovného oddelenia. Účtovanie a obeh účtovných dokladov riešia  

aj vnútropodnikové smernice.  

 

2.3.4 Predbežné analytické procedúry 
 

Vrámci predbežných analytických procedúr som vytvorila grafy výsledkov 

hospodárenia spoločnosti, tržieb a čistej hodnoty dlhodobého majetku pre lepšie 

pochopenie tendencií vývoja podniku. Hodnoty uvedených veličín sa vzťahujú 

k posledným piatim účtovným obdobiam, a teda k rokom 2007-2011. V roku 2007 

spoločnosť zavŕšila výrazné štrukturálne zmeny, preto som ho zvolila  

ako východiskový. (8) 

 

  
Graf 1: Vývoj výsledku hospodárenia 2007-2011 v Kč,- (zdroj: (21), (22), (23)) 

 

Z grafu je vidieť, že zmena štruktúry v roku 2007 bola úspešná, pretože spoločnosť 

v rokoch 2007 aj 2008 dosiahla zisk. Už v roku 2009 sa však na jej výsledkoch 

podpísala ekonomická recesia, ktorá sa prejavila poklesom dopytu po produkcii 

spoločnosti, ale aj obmedzením či pozastavením zamýšľaných investícií. Rok 2010  

sa niesol v znamení zmeny investora, ktorý naštartoval rozsiahlu investičnú činnosť 

s cieľom modernizovať podnik. Pokles tržieb a vysoké prevádzkové náklady,  

ktoré vedenie nedokázalo prispôsobiť menšiemu dopytu po ponúkaných výrobkoch  
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a službách, sa podpísali na pomerne vysokej strate dosiahnutej v roku 2011. (21), (22), 

(23) 

 

 Takáto strata je neobvyklá, preto treba zvýšiť pozornosť v oblasti nákladov (možné 

podhodnotenie) a výnosov (možné nadhodnotenie).  

 

V oblasti tržieb môžeme na nasledujúcom grafe sledovať stabilný nárast do roku 2010, 

ktorý bol najvýraznejší v roku 2008 a pokles v roku 2011. (21), (22), (23) 

 

 
Graf 2: Vývoj tržieb 2007-2011 v Kč,- (zdroj: (21), (22), (23)) 

 

Čistá hodnota majetku má až do roku 2011 rastúce tempo, to značí, že podnik 

investoval a neustále obnovoval svoj dlhodobý majetok, ktorý má preň veľký význam. 

Najviac jeho hodnota vzrástla v roku 2010, čo značne súvisí s už spomínanou 

strategickou politikou nového majiteľa. Obnova a modernizácia majetku pokračuje  

aj v roku 2011, aj keď už menej intenzívne. (21), (22), (23) 
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Graf 3: Vývoj čistej hodnoty majetku 2007-2011 v Kč,- (zdroj: (21), (22), (23)) 

 
2.3.5 Stanovenie plánovacej významnosti (materiality) 

 

Vrámci predbežných plánovacích procedúr je tiež žiaduce stanoviť plánovaciu 

materialitu, ktorej výška následne významne ovplyvní samotné vykonávanie auditu.  

Pre výpočet celkovej materiality, ktorá sa vzťahuje na účtovnú závierku ako celok,  

som za základňu zvolila sumu celkových aktív spoločnosti. Dôvodom je na jednej 

strane vysoká strata dosiahnutá v roku 2011, na strane druhej kolísavý vývoj tržieb, 

základňa pre výpočet materiality by totiž mala byť čo najstabilnejšia. Percentuálnu 

sadzbu som stanovila na úrovni 0,5 % celkových aktív spoločnosti, teda na nižšej 

hranici, a to aj kvôli už viac-krát spomínanému neobvyklému výsledku hospodárenia. 

(1), (2) 

 

Výpočet je teda nasledujúci: 

 

511729495,6 × 0,005 = 2558647,5 = 2 500 𝑡𝑖𝑠.𝐾č 

 

Obvykle sa celková materialita zaokrúhľuje na celé státisíce nadol. Od tejto celkovej 

materiality je odvodená aj hodnota vykonávacej významnosti podstatnej  
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na 65 % z celkovej významnosti, tj. na 1 625 tis. Kč. Maximálna nominálna hodnota 

odhalených nesprávností, ktoré nemusia byť uvedené v súhrne neopravených 

nesprávností bola určená na 5 % z celkovej materiality, tj. na 125 tis. Kč.  

 

Výsledky môžem interpretovať aj tak, že testovať sa budú minimálne syntetické účty  

so zostatkom vyšším než 1 625 tis. Kč a riešiť sa budú nesprávnosti prevyšujúce 125 tis. 

Kč. Je však nutné upozorniť na to, že hladiny významnosti sa môžu v priebehu auditu 

meniť s ohľadom na dôležitosť a rizikovosť jednotlivých účtov, prípadne transakcií. (3) 

 

2.4 Vytvorenie plánu auditu 
 

Pred samotným vydaním výroku audítora je potrebné vykonať veľké množstvo dielčich 

činností, ktoré audítorovi umožnia správne posúdiť informácie uvedené v účtovnej 

závierke. Aby sa tieto činnosti vykonali efektívne, je treba ich starostlivo naplánovať  

a zorganizovať. Preto sa v súčasnosti audit vníma aj ako projekt a sú pri ňom využívané 

prvky projektového riadenia. (2) 

 
2.4.1 Posúdenie audítorského rizika 
 

V tejto fáze je potrebné vyhodnotiť riziká v oblasti dlhodobého majetku na úrovni 

účtovných zostatkov, preto som najprv identifikovala potencionálne nesprávnosti,  

ktoré sa môžu vyskytnúť v účtovnej jednotke pri operáciách s ním. Medzi možné chyby 

môžeme priradiť: 

 

• Úplnosť – niektoré operácie neboli zaúčtované, aj keď mali byť, 

• Platnosť – zaúčtované operácie nie sú platné, 

• Zaúčtovanie – operácie sú zaúčtované v nesprávnej výške, prípadne  

sú klasifikované nesprávne, 

• Zaúčtovanie do nesprávneho obdobia, 

• Existencia – evidovaný majetok v skutočnosti neexistuje, 

• Vlastníctvo – evidovaný majetok spoločnosť nevlastní, 

• Ocenenie – majetok nie je ocenený v správnej výške.  
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Pre každú z týchto potencionálnych nesprávností som slovne stanovila výšku rizika,  

že došlo k ich vzniku (prirodzeného rizika) a tiež úroveň rizika, že vnútorný kontrolný 

systém spoločnosti vzniknutú chybu neodhalil (kontrolné riziko). Audítorské riziko,  

tj. riziko, že audítor vydá k účtovnej závierke výrok nezodpovedajúci ekonomickej 

realite v spoločnosti, bolo stanovené na 5 %. Na základe týchto vstupných údajov  

a s použitím nasledujúceho vzorca môžeme určiť prípustnú výšku detekčného 

(zisťovacieho) rizika, tj. rizika, že audítor vzniknutú chybu neodhalí. (6) 

 

𝐷𝑅 =
𝐴𝑅

𝑃𝑅 × 𝐾𝑅
 

 

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené matematické vyjadrenia pre jednotlivé úrovne rizika. 

 
Tabuľka 4: Matematické vyjadrenie úrovní rizika  

Úroveň rizika Matematické vyjadrenie 
Nízka <0 %, 32 %> 

Stredná <33 %, 56 %> 
Vysoká <57 %, 100 %> 

 

Pre možné nesprávnosti som teda výšku jednotlivých rizík určila takto: (3) 

 
Tabuľka 5: Výška rizík pre možné nesprávnosti 

Možná nesprávnosť Prirodzené 
riziko 

Kontrolné 
riziko 

Detekčné 
riziko 

Úplnosť nízke vysoké stredné 
Platnosť nízke vysoké stredné 
Zaúčtovanie nízke vysoké stredné 
Zaúčtovanie do 
nesprávneho obdobia nízke vysoké stredné 

Existencia nízke vysoké stredné 
Vlastníctvo nízke vysoké stredné 
Ocenenie stredné vysoké nízke 
 

Prirodzené riziko u všetkých typov nesprávnosti okrem ocenenia majetku  

som vyhodnotila ako nízke, pretože existencia aj vlastníctvo dlhodobého majetku  

sa dá pomerne ľahko preukázať, na konci a začiatku účtovného obdobia  

sa o ňom obvykle neúčtuje vo veľkých množstvách a za túto oblasť je zodpovedná 
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špecializovaná pracovníčka s potrebnými skúsenosťami. Vzhľadom na to,  

že identifikácia dočasného alebo trvalého zníženia hodnoty majetku ani výpočet 

zníženia jeho hodnoty nie je rutinnou a jednoduchou úlohou, rozhodla som sa pre oblasť 

ocenenia stanoviť strednú úroveň rizika. Výšku kontrolného rizika som zvolila vysokú, 

pretože chcem získať dodatočné uistenie, že operácie s dlhodobým majetkom  

sú vyhodnotené a zaúčtované správne. Výsledná prípustná miera detekčného rizika  

je teda pre všetky oblasti, s výnimkou ocenenia, stredná. 

 

2.4.2 Plánovanie audítorského prístupu 
 

Pre oblasť dlhodobého majetku som sa rozhodla, ako už bolo uvedené vyššie, použiť 

testy vecnej správnosti, a nespoliehať sa teda na vnútorný kontrolný systém spoločnosti, 

a to aj napriek tomu, že som identifikovala pomerne efektívne kontrolné prvky. 

 

2.4.3 Plán testov vecnej správnosti 
 
 Dlhodobý majetok bude podrobený analytickým aj detailným testom vecnej správnosti. 

Jedná sa konkrétne o nasledujúce úkony: 

• Vymedzenie účtov pre detailné testovanie a medziročné porovnávanie, 

• Naviazanie registru majetku na predvahu, 

• Overenie vlastníckych práv spoločnosti,  

• Testy prírastkov a úbytkov, 

• Testy ocenenia dlhodobého majetku, 

• Testy poistenia a finančného leasingu,  

• Testy odpisov, 

• Testy nákladov spojených s dlhodobým majetkom. 

 

2.4.4 Zhrnutie a prejednanie plánu auditu 
 

Výsledky prác vykonaných pred samotným auditom v spoločnosti  boli prerokované 

členmi audítorského týmu a zdokumentované. Klient bol oboznámený 
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s predpokladaným rozsahom a priebehom auditu, nie však s detailnými informáciami  

o plánovaných testoch, aby nebola ohrozená predvídateľnosť audítorských procedúr. 

 

2.5 Vykonanie auditu 
 
Veľká časť audítorských procedúr sa vykonáva priamo u klienta, čo umožňuje 

promptné riešenie nezrovnalostí, rýchle získanie podpornej dokumentácie, 

a tiež uľahčuje komunikáciu so zamestnancami. Pri jednotlivých činnostiach a testoch  

sa už audítor nezaobíde bez použitia výpočtovej techniky, zo softwarového vybavenia  

je prakticky nevyhnutný Microsoft Office, u väčších spoločností sa využíva aj špeciálny 

audítorský program. 

 
2.5.1 Testovanie 
 

Základným predpokladom pre vykonanie auditu je získanie podpornej dokumentácie 

mapujúcej ekonomickú situáciu v účtovnej jednotke, v našom prípade v oblasti 

dlhodobého majetku. (3) Od klienta teda boli vyžiadané: 

 

• obratová predvaha, 

• účtovný denník, 

• zostava DHM a DNM obsahujúca názov položky, inventárne číslo, dátum 

zaradenia, vstupnú cenu, výšku oprávok, zostatkovú cenu, výšku odpisov  

za obdobie a výšku mesačného odpisu, ďalej daňovú vstupnú cenu, výšku 

oprávok, daňovú zostatkovú cenu a daňový odpis, 

• výpis prírastkov a úbytkov dlhodobého majetku, 

• informácie o poistení a leasingu dlhodobého majetku. 

 

Najprv som z obratovej predvahy vytriedila účty týkajúce sa dlhodobého hmotného  

a nehmotného majetku, ide konkrétne o účty uvedené v nasledujúcej tabuľke. Ďalej som 

u týchto účtov overila bilančnú kontinuitu, pričom som zistila, že u všetkých 

súvahových účtov je počiatočný stav v roku 2011 rovný konečnému stavu v roku 2010. 
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Dôležitým krokom bola konfrontácia údajov z účtovného denníka a obratovej predvahy, 

jednotlivé súčty na analytických aj syntetických účtoch musia byť totiž úplne zhodné.  

 

2.5.1.1 Analytické testy vecnej správnosti 
 

Vykonala som tiež analytické testovanie zamerané na odhalenie výrazných 

medziročných zmien v absolútnej aj relatívnej hodnote. (3) Výsledky sú uvedené 

v Tabuľke 6. 

 
Tabuľka 6: Zmeny v predvahových účtoch súvisiacich s DM (zdroj: (23)) 

Účet Názov Stav 
31.12.2010 

Stav 
31.12.2011 

Absolútny 
rozdiel 

Relatívny 
rozdiel 

(%) 
013 Software 9327116 9556554 229438 2 

022 Samostatné hnuteľné veci a 
ich súbory 71614239 78831318 7217079 10 

031 Pozemky 55250 55250 0 0 
041 Obstarávanie DNM 4573943 5224032 650089 14 
042 Obstarávanie DHM 4850635 27299603 22448968 363 
051 Poskytnuté zálohy na DNM 0 0 0 0 
052 Poskytnuté zálohy na DHM 10632230 512987 -10119243 -95 
073 Oprávky k softwaru -2194978 -5110123 -2915145 133 

082 Oprávky k SHV a ich 
súborom -16026913 -25052235 -7762241 56 

511 Opravy a udržovanie 1336906 2102729 765823 57 
551 Odpisy 8261776 12755528 4493752 54 

 

Výrazné medziročné zmeny (nad 50 %) nastali na účtoch 042, 052, 073, 082, 511, 551. 

Väčšina týchto zmien úzko súvisí s expanzívnou investičnou politikou nového 

vlastníka, v roku 2010 aj v sledovanom období sa obstarával dlhodobý hmotný  

i nehmotný majetok, s čím úzko súvisí aj nárast oprávok a odpisov. Navyše, podnik 

získal dotácie z Európskych štrukturálnych fondov za účelom inovácie ich výrobkov  

a technologického vzdelávania zamestnancov, čo bolo hlavnou príčinou tak rapídneho 

nárastu zostatku na účte 042 - Obstarávanie DHM.  

 

Konečné zostatky na účtoch taktiež určujú ich významnosť a výber pre ďalšie 

testovanie. Keďže významnosť na úrovni syntetických účtov bola stanovená na 1 625 



59 
 

tis. Kč, dôležité budú všetky účty okrem účtu 031 – Pozemky, 051 – Poskytnuté zálohy 

na DNM a 052 - Poskytnuté zálohy na DHM. 

 

2.5.1.2 Testy detailných údajov 
 

Pred samotným testovaním jednotlivých zostatkov účtov a operácií bolo potrebné 

naviazať register majetku na obratovú predvahu, aby som sa uistila o kompletnosti 

predložených dát týkajúcich sa dlhodobého majetku. Pri tejto procedúre bol medzi 

dvoma súbormi zistený nasledujúci rozdiel: 

 

• suma obratov na strane D účtov 013 - Software a 022 - Samostatné hnuteľné veci 

a ich súbory je o 43 832 Kč nižšia ako v registri majetku (pričom obstaraný a vyradený 

bol iba majetok prislúchajúci  týmto účtom).  

 

Z tohoto zistenia vyplýva, že v registri majetku alebo v účtovníctve nie je správne 

evidovaný dlhodobý majetok (nesprávna hodnota, nekompletnosť súboru). V každom 

prípade je dôležité odhaliť príčinu nedostatku, a to aj pomocou testov detailných údajov, 

špeciálnu pozornosť venujem testom prírastkov a úbytkov. 

 
Testy prírastkov 

 

Testy prírastkov majetku sú zamerané na majetok, ktorý bol zaradený do užívania 

spoločnosti v roku 2011. Jeho zoznam bol zostavený zodpovedným pracovníkom.  

Zo všetkých položiek som vybrala 15 vzoriek, u ktorých som overila vlastníctvo 

zariadenia, zaradenie do správneho obdobia a v správnej hodnote a určenie vhodnej 

odpisovej skupiny. 

 

Pre výpočet veľkosti vzorky som použila postup uvedený v druhom diele Přiručky 

k uplatňování mezinárodních auditorských standardů při auditu malých a středních 

účetních jednotek, ktorý popíšem v nasledujúcom texte. 
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Tabuľka 7: Vstupné údaje pre výpočet veľkosti vzorky 

Popis Číselné 
vyjadrenie 

Peňažná hodnota základného súboru 8 014 548 Kč 
Položky, ktoré budú hodnotené samostatne 2 499 807 Kč 
Použitá miera (faktor) spoľahlivosti 95% (3) 
Vykonávacia materialita 1 625 000 Kč 
 

 

Za peňažnú hodnotu základného súboru považujem súčet obstarávacích cien 

dlhodobého majetku zaradeného do užívania v roku 2011. Z celkového súboru som 

vylúčila 5 položiek s najvyššou hodnotou, ktoré budú hodnotené samostatne. Zvolila 

som veľkú požadovanú úroveň zníženia rizika, ktorá odpovedá faktoru spoľahlivosti 3. 

Ďalej som vypočítala selekčný interval (vyjadrený podielom vykonávacej materiality  

a faktoru spoľahlivosti). 

 

𝑆𝑒𝑙𝑒𝑘č𝑛ý 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙 =
1625000

3
= 541667 𝐾č 

 

Veľkosť vzorky teda môžeme vypočítať ako podiel peňažnej hodnoty základného 

súboru poníženej o hodnotu samostatne posudzovaných položiek a selekčného 

intervalu. 

 

𝑉𝑒ľ𝑘𝑜𝑠ť 𝑣𝑧𝑜𝑟𝑘𝑦 =  
8 014 548 − 2 499 807 

541667
= 10 

 

Pomocou selekčného intervalu som tiež vyberala jednotlivé vzorky. Prvú položku 

v súbore prírastkov DM (z ktorého boli vylúčené položky s vysokou hodnotou)  

som vybrala náhodne v hodnote 57 430,- Kč, ďalšia položka by mala odpovedať 

približne kumulatívnej hodnote 599 097,- Kč (57 430 + 541 667). Týmto postupom 

pokračujeme ďalej, až kým nevyberieme všetkých 10 vzoriek. (3), (19) 
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Tabuľka 8: Vzorky (zdroj:(23)) 

Inv. číslo Popis Obstarávacia 
cena 

Zaradenie 
do užívania 

40174 Model veniec  635440 30.6.2011 
60032 Žeriav mostový, diaľkové ovládanie 550891 30.4.2011 
40172 Model náboj  512460 30.5.2011 
60035 Automobil osobný kombi 415350 31.3.2011 
60034 Automobil osobný Š SUPERB 385667 31.3.2011 
60040 Automobil nákladný skriňový 85738 31.3.2011 
60037 Automobil osobný sedan 165750 31.3.2011 
60046 Klietka závesná revízna 109058 30.6.2011 
40164 Model protivodné teleso 245765 30.4.2011 
40170 Model náboj šošovky 57428 31.3.2011 
50110 Počítač osobný 82841 31.10.2011 
50098 Scaner Fujitsu 79416 30.4.2011 
55045 SW AutoCad 31512 30.4.2011 
60007 Žeriav mostový 134787 30.4.2011 
60017 Žeriav mostový stohovací 25414 30.4.2011 

 

Po výbere vzoriek k nim musíme získať podkladovú dokumentáciu, ako napríklad 

faktúry, kúpne zmluvy, zaraďovacie protokoly. Aj na základe týchto dokumentov 

overujeme správnosť zaúčtovania daného majetku, jeho vlastníctvo spoločnosťou  

a vhodné zvolenie odpisovej sadzby. Tiež môžeme skontrolovať formálne náležitosti 

listín. 
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Tabuľka 9: Kontrola dokumentácie (zdroj: (23)) 

Inv. číslo Faktúra 
 Zmluva o 
prevode 
majetku 

Zaraďovací 
protokol 

Správna 
hodnota 

Správne 
obdobie 

40174 Áno Nie Áno Áno Áno 
60032 Nie Áno Áno Áno Áno 
40172 Áno Nie Áno Áno Áno 
60035 Áno Nie Áno Áno Áno 
60034 Áno Nie Áno Áno Áno 
60040 Áno Nie Áno Áno Áno 
60037 Áno Nie Áno Áno Áno 
60046 Áno Nie Áno Áno Áno 
40164 Áno Nie Áno Áno Áno 
40170 Áno Nie Áno Áno Áno 
50110 Áno Nie Áno Áno Áno 
50098 Áno Nie Áno Áno Áno 
55045 Áno Nie Áno Áno Áno 
60007 Nie Áno Áno Áno Áno 
60017 Nie Áno Áno Áno Áno 

 

Ako je evidentné z tabuľky, pre každú vybranú položku som vyhľadala účtovný doklad, 

na základe ktorého bola zaúčtovaná a príslušný zaraďovací protokol. U týchto 

dokumentov som najprv skontrolovala ich formálne náležitosti. Ďalej som overila 

správnosť termínu zaradenia a odsúhlasila hodnoty prírastkov na originálne faktúry, 

poprípade zmluvy. Zvláštnu pozornosť som pri tom venovala správnej klasifikácii 

nákladov súvisiacich s obstaraním majetku. Keďže sa vždy jednalo o náklady  

na dopravu alebo inštaláciu zariadení, v tejto oblasti som nenašla nedostatky. 

 
Testy úbytkov 

 

Zo zoznamu úbytkov (tj. majetku, ktorý bol v roku 2011 vyradený z evidencie sekcie 

Správy majetku) som podobným spôsobom ako pri testoch prírastkov vybrala 2 vzorky, 

konkrétne osobný automobil Škoda Superb a antivírový software. (23) Bolo treba 

posúdiť náležitosti podpornej dokumentácie, dôvody vyradenia, dodržanie postupov 

uvedených v príslušnej smernici, úmernosť výnosov z predaja a správnosť zaúčtovania.  
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Osobný automobil bol vyradený z dôvodu nepotrebnosti a nebol ešte kompletne 

odpísaný, jeho zostatková cena bola 42 000 Kč,-. Tento automobil sa odpredal  

na základe kúpnej zmluvy. Používanie antivírového softwaru umožňuje licenčná 

zmluva, ktorá tiež určuje dobu jeho používania. Keďže platnosť tejto zmluvy vypršala, 

software bol zároveň kompletne odpísaný a nahradený novšou verziou. (23) 

 

Pri kontrole podkladovej dokumentácie sa zistilo, že napriek existencii vyraďovacieho 

protokolu a kúpnej zmluvy je osobný automobil v účtovnej evidencii stále vedený  

a v účtovníctve chýba aj zaúčtovanie predaja tohoto automobilu. Obeh dokladov 

v účtovnej jednotke upravuje smernica o účtovníctve, postup pri vyraďovaní zas 

smernica o hospodárení s nepotrebným majetkom. Vyraďovacie protokoly vystavuje 

útvar Správa majetku a predáva dokumenty útvaru Financie a účtovníctvo. (17), (20) 

V prípade osobného automobilu boli pravidlá stanovené v smerniciach dodržané. 

Nedostatok bol spôsobený ľudským pochybením pracovníčky účtarne a prediskutoval  

sa s ňou. Pracovníčka svoje pochybenie pripustila a sľúbila jeho nápravu.  

 
Testy odpisov 

 

Dlhodobý majetok sa v účtovnej jednotke spravidla využíva a vstupuje do jeho 

účtovníctva viac ako jeden rok, a preto sa aj náklady na jeho obstaranie musia 

adekvátne rozložiť do viacerých účtovných období, a to podľa predpokladanej doby 

ekonomickej životnosti. Nástrojom na rozloženie nákladov v čase sú odpisy, ktoré  

sa stanovia podľa príslušnosti daného majetku k určitej odpisovej skupine. Stanovenie 

vhodnej doby životnosti je veľmi dôležité, pretože sa od neho odvíja výška nákladov 

spoločnosti, a teda aj samotný hospodársky výsledok. Ak účtovná jednotka stále 

používa veľké množstvo majetku, ktorý je úplne odpísaný (má teda nulovú zostatkovú 

cenu), môže to signalizovať nesprávne používanie odpisových sadzieb alebo snahu  

o nadhodnotenie nákladov v prvých rokoch odpisovania. V prípade voľby neobvykle 

dlhej ekonomickej životnosti majetku sa zas môže spoločnosť snažiť o umelé 

podhodnotenie nákladov, aby dosiahla lepší výsledok hospodárenia. Preto je treba 

starostlivo posúdiť vhodnosť použitých odpisových sadzieb. 
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 Účtovná jednotka má v smernici o obstarávaní dlhodobého majetku stanovené 

maximálne doby odpisovania pre jednotlivé druhy majetku. Konečnú dobu odpisovania 

navrhuje a tiež schvaľuje užívateľ zariadenia, prípadne pracovník útvaru Správy  

majetku, čo je predpokladom, že odpisová sadzba bude stanovená adekvátne 

k predpokladanej dobe použitia. Útvar Financie a účtovníctvo na základe týchto údajov 

spracováva ročný odpisový plán. Spoločnosť uplatňuje rovnomerný odpis a začína 

odpisovať v mesiaci nasledujúcom po zaradení do užívania. (19) Na vybranej vzorke 

treba overiť: 

 

• vhodnosť zvolenej odpisovej sadzby,  

• správnosť výpočtu a účtovania mesačného odpisu,  

• možnosť, že už úplne odpísaný majetok vstupuje do nákladov formou 

odpisovania aj naďalej,  

• väzbu údajov z registra majetku a obratovej predvahy.  

 

Spoločnosť volí dobu odpisovania dlhodobého majetku na základe názoru jeho 

budúceho užívateľa, pričom sa pridŕža odporúčaní (maximálnych sadzieb) v smernici  

a prípadných predošlých skúseností. V tejto oblasti, a ani v oblasti výpočtov a účtovania 

odpisov neboli zistené nedostatky. Údaje z registra majetku však úplne 

nekorešpondovali s údajmi z predvahy, preto sa toto zistenie prediskutovalo s hlavnou 

účtovníčkou. Problém bol technického charakteru a chybné dáta boli opravené. Ďalším 

nedostatkom bolo pretrvávajúce odpisovanie už predaného osobného automobilu, ktorý 

však nebol vyradený z účtovnej evidencie. V tomto prípade bola prisľúbená náprava. 

 
Testy existencie a vlastníctva 

 

Počas predauditu som sa zúčastnila prehliadky výrobných hál, ako aj celého areálu 

spoločnosti VHT a.s.. Mohla som sa tak presvedčiť o fyzickej existencii viacerých 

položiek dlhodobého majetku. Zo zoznamu majetku v jednej výrobnej hale  

som si vybrala 10 vzoriek, ktoré som s pomocou personálu vyhľadala a potvrdila  

ich existenciu. Tiež som si všímala známky zničenia či nefunkčnosti  
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u jednotlivých typov majetku, ktoré by mohli viesť k potrebe vytvoriť opravnú položku, 

prípadne mimoriadny odpis.  

 

Vlastníctvo vybraného majetku som overovala pomocou podkladovej dokumentácie 

(faktúr, kúpnych zmlúv). U nehnuteľností je potrebné overiť existenciu prípadných 

obmedzení v podobe vecných bremien a zástavných práv. VHT a.s. si však od svojej 

dcérskej spoločnosti všetky budovy, v ktorých vykonáva svoju podnikateľskú činnosť, 

prenajíma a hodnota pozemkov nie je tak významná, aby bola predmetom detailnejšieho 

testovania. Z týchto zistení som usúdila, že hodnota dlhodobému majetku nie je 

v účtovníctve spoločnosti VHT a.s. nadhodnotená. 

 
Testy ocenenia 

 

Inventúra dlhodobého hmotného a nehmotného majetku neodhalila žiaden prípad,  

kedy by sa dočasne, respektíve trvale znížila hodnota nejakého majetku,  

preto sa v sledovanom účtovnom období netvorili ani opravné položky k týmto typom 

majetku. Na základe mojich pozorovaní som dospela k rovnakému názoru. Bolo  

však potrebné preveriť aspoň správnosť procesu identifikácie a tvorby opravných 

položiek k dlhodobému majetku.  

 
Testy zaobstarania dlhodobého majetku 

 

Postup pri testovaní zaobstarania dlhodobého hmotného a nehmotného majetku  

je obdobný ako pri testovaní prírastkov či úbytkov. V prvom rade je treba odsúhlasiť 

detail účtov 041 a 042 na obratovú predvahu. Ďalej nasleduje výber vzoriek a kontrola 

podkladovej dokumentácie. Sleduje sa pritom najmä správnosť sumy uvedenej  

v evidencii a možnosť, že daný majetok mal byť už zaradený do užívania a odpisovaný.  

 

Spoločnosť v roku 2011 eviduje na účte 041 okrem iného aj software, ktorý zlepšuje 

vnútorný informačný systém a dá sa využiť napríklad pri riadení údržby strojov,  

či elektronickej komunikácii. Z vyžiadaných faktúr však nebolo jasné, prečo tento 

software ešte nebol zaradený do užívania. Hlavná účtovníčka však vysvetlila príčinu 
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tohto rozhodnutia. Software zatiaľ nie je v stave spôsobilom k užívaniu a očakávajú  

sa aj ďalšie náklady súvisiace s obstaraním tohoto majetku, ktoré vstúpia do jeho 

hodnoty. (23) Ďalšie nejasnosti sa pri tomto testovaní neobjavili. 

 
Testy poistenia 

 

Zaujímavé zistenie sa vyskytlo v oblasti poistenia dlhodobého majetku. Napriek jeho 

vysokej čistej hodnote (takmer 100 miliónov Kč,- ), sa účtovná jednotka v tomto 

účtovnom období rozhodla vôbec ho nepoistiť. V minulom účtovnom období bolo 

poistné dlhodobého majetku 922 000,- Kč a zahŕňalo viaceré typy poistenia, konkrétne 

poistenie živelných nebezpečenstiev, krádeže, špeciálne poistenie elektroniky a strojov. 

(23) Rozhodnutie o poistení majetku je na zvážení vedenia každej spoločnosti  

a nie je povinné zo zákona. Napriek tomu je poistenie jedným zo základných nástrojov 

znižovania rizík a chráni účtovnú jednotku pred zničujúcimi následkami prírodných 

katastrof, krádeží alebo inými udalosťami ohrozujúcimi jej podnikateľskú činnosť. 

Rozhodnutie o nepoistení majetku v tomto účtovnom období bolo prijaté aj kvôli: 

 

• pomerne vysokej čiastke, ktorú by za poistenie musela spoločnosť zaplatiť.  

Táto čiastka by vzhľadom na prírastky majetku bola pravdepodobne ešte vyššia 

ako v minulom období.  

• zlému hospodárskemu výsledku, ktorý by sa o náklady na poistné ešte zhoršil, 

• prísľubu vlastníka, že v prípade vyskytnutia sa poistnej udalosti, poskytne 

potrebné zdroje na odstránenie škody. 

 

Napriek týmto dôvodom je takáto situácia neštandardná a za určitých okolností sa dá 

považovať za rizikový faktor, ktorý ohrozuje nepretržité fungovanie účtovnej jednotky 

(going concern). Audítorský tým však musí rešpektovať fakt,  

že ide o legitímne rozhodnutie vedenia spoločnosti, ktoré je čisto v jeho kompetencii. 

Účelom auditu predsa nie je hodnotiť správnosť podnikateľských rozhodnutí a stratégií, 

ale vyjadriť sa k vernosti a poctivosti informácií uvedených v účtovnej závierke.  
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Testy dotácií 

 

V roku 2011 získal podnik dotácie za účelom inovácie ich výrobkov a technologického 

vzdelávania zamestnancov, ktoré budú použité aj na nákup dlhodobého majetku. Takto 

nadobudnutý majetok ešte nie je zaradený do užívania, preto zatiaľ nemôžem posúdiť 

správnosť hodnoty, v ktorej bude zaradený. (23) Testovanie dotácií však bude 

predmetom samostatnej zákazky, preto sa v tejto práci už nebudem problematike dotácií 

venovať. 

 
Testy nákladov súvisiacich s dlhodobým majetkom 

 

Vzhľadom na výkladové problémy a nejasnosti spojené s definíciou technického 

zhodnotenia majetku sa stáva, že prírastky dlhodobého majetku v podobe technického 

zhodnotenia sú nesprávne kvalifikované ako náklady na opravy a údržbu. (11) Preto 

bolo potrebné preveriť detail účtu 511 – Náklady na opravy a udržovanie  

a podľa znenia jednotlivých faktúr a podkladov vyhodnotiť oprávnenosť zaúčtovania  

na tento účet. Všetky položky na účte 511 sa skutočne vzťahovali k opravám zariadení 

(spoločnosť nevlastní žiadnu budovu), preto usudzujem, že v tomto smere neboli 

náklady nadhodnotené. 

 
Finančný leasing dlhodobého majetku 

 

Pri testovaní finančného prenájmu dlhodobého majetku je v prvom rade nutné získať 

prehľad tohto majetku a následne na to kópie nájomných zmlúv. Audítor overuje 

hlavne: 

 

• súlad zaúčtovaných čiastok s údajmi v zmluve,  

• správnosť zaúčtovania, 

• prípadné evidovanie prenajatého majetku v registri dlhodobého majetku 

vlastneného spoločnosťou, 

• adekvátnosť výšky leasingových nákladov. 
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Na základe zistených skutočností nepovažujem dlhodobý majetok v spoločnosti VHT 

a.s. za nadhodnotený o majetok v prenájme, účtovanie o majetku v prenájme  

je správne a výška leasingových nákladov odpovedá bežným pomerom v podnikaní.  

 

V Tabuľke 10 uvádzam prehľad prenajímaného majetku, spolu s dátumom zahájenia  

a ukončenia prenájmu, obstarávacou cenou prenajímaného majetku a mesačnou 

splátkou. 

 
Tabuľka 10: Prenajatý dlhodobý majetok (zdroj: (23)) 

Účel 
Dátum 

zahájenia 
zmluvy 

Dátum 
ukončenia 

zmluvy 

Pořizovací 
cena bez 

DPH 

Splátka 
bez DPH 

Volkswagen transporter 27.11.2008 5.10.2013 424775,00 7839 
kopírka 300 MF 1.9.2010 5.8.2013 243750,00 6596 
kopírka 300 MF 1.9.2010 5.8.2013 243750,00 6596 
CNC obráběcí centrum 12.1.2011 5.12.2015 3250000,00 43611 
CNC PRIM, soustruh 7.1.2011 5.12.2015 2275014 30519 
 

2.6 Záver auditu a vydanie správy audítora  
 

Overovanie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku je len jednou z viacerých 

oblastí audítorského skúmania v spoločnosti. Vo výslednej audítorskej správe  

sú samozrejme zohľadnené zistenia  aj zo všetkých ostatných oblastí. Po ukončení 

audítorských prác u klienta prebiehajú záverečné činnosti, vrámci ktorých sa dolaďujú 

jednotlivé nedostatky a nejasnosti. Nedostatky odhalené počas celého auditu  

sú prejednané s klientom osobne alebo formou listu pre vedenie spoločnosti. Audítor  

má tak možnosť vyjadriť sa konkrétnejšie (v porovnaní so samotnou správou) ku svojim 

poznatkom z auditu, či prípadným nedostatkom a môže tiež poradiť klientovi,  

ako zlepšiť jednotlivé procesy. Pre oblasť dlhodobého hmotného a nehmotného majetku  

sú moje odporúčania uvedené v tretej kapitole tejto práce. Nakoniec sa zhrnie celý 

priebeh auditu a navrhuje sa typ výroku. Od účtovnej jednotky sú vyžiadané viaceré 

prehlásenia: 
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• Prehlásenie vedenia účtovnej jednotky – obsahuje súhlas vedenia účtovnej 

jednotky so zodpovednosťou za zostavenie a prezentáciu účtovnej závierky, 

implementáciu vnútorných kontrol a dodržiavanie ich princípov, ďalej uistenie, 

že si vedenie nie je vedomé žiadnych ďalších významných skutočností, ktoré  

by mohli ovplyvniť rozhodnutie audítora, a podobne. 

 

• Prehlásenie o súdnych sporoch - od klienta sú v ňom vyžadované informácie  

o prebiehajúcich súdnych sporoch (obvykle takých, kde sa jedná o spornú sumu 

vyššiu ako 100 000,- Kč). 

 

• Prehlásenie o následných udalostiach – vedenie sa v ňom zaväzuje,  

že oboznámilo audítora so všetkými významnými skutočnosťami, ktoré  

síce nastali po súvahovom dni, ale majú vplyv na účtovnú závierku, prípadne jej 

prílohu. 

 

• Prehlásenie o prepojených osobách – vedenie spoločnosti sa v ňom vyjadruje 

o existencii osôb, ktoré majú podstatný alebo významný vplyv na činnosť 

podniku. 

 

• Súpis neopravených nesprávností – počas overovania účtovnej závierky  

sa často odhalia menšie nedostatky (napríklad nesprávne zaúčtovanie, zlá čiastka 

zaúčtovania), ktoré sú obvykle po konzultácii s audítorom opravené.  

Ak sa tak nestane, mal by klient tieto neopravené nesprávnosti uviesť  

do prehľadnej tabuľky. 

 

Posledným úkonom, ktorý je vyvrcholením celého procesu auditu, je vydanie správy 

audítora obsahujúcej audítorský výrok o správnosti a vernosti informácií v účtovnej 

závierke a jej prílohe. (4) Ako som uviedla v teoretickej časti, existujú štyri typy výroku  

a v tomto prípade sa audítorský tím rozhodol pre výrok bez výhrad. Toto rozhodnutie 

bolo prijaté na základe malého dopadu odhalených nedostatkov na celkový obraz 

prezentovaný v účtovnej závierke a tiež predpokladu, že tento podnik bude naďalej 

pokračovať vo svojej podnikateľskej činnosti. 
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3 NÁVRHY NA RIEŠENIE ODHALENÝCH 
NEDOSTATKOV 

 

Audítorské posudzovanie operácií s dlhodobým hmotným a nehmotným majetkom 

odhalilo v zásade tri problematické oblasti. Konkrétne ide o technické nedostatky 

v príprave podkladovej dokumentácie zo strany audítovanej spoločnosti, neexistenciu 

poistnej zmluvy pokrývajúcej riziká z poškodenia, prípadne odcudzenia dlhodobého 

majetku a chybné účtovanie pri vyraďovaní dlhodobého majetku. Táto časť diplomovej 

práce je preto venovaná mojim návrhom na riešenie týchto nedostatkov. Chcela  

by som tiež zdôrazniť, že aj keď primárnou úlohou audítora je nezávisle posúdiť 

vernosť a pravdivosť zobrazenia ekonomickej reality spoločnosti v účtovnej závierke, 

často sa dostáva aj do role odborného poradcu. Vzhľadom k svojej vysokej 

kvalifikovanosti môže audítor poskytnutými radami pomôcť pri riešení 

komplikovanejších operácií, prípadne asistovať pri náprave odhalených nesprávností.  

 

3.1 Odporučenie k organizačno – technickým nedostatkom 
 
Prvý problém, ktorý sa vyskytuje pri viacerých zákazkach, je nedostatočná pripravenosť 

požadovaných materiálov. Napriek tomu, že charakter tohoto nedostatku je skôr 

organizačno – technický, znižuje efektívnosť celého audítorského procesu a zhoršuje 

celkový obraz o zodpovednom prístupe klienta k auditu ako takému. Môže byť tiež 

prvým znamením problémov v samotnom účtovníctve. Preto pracovníkom 

zodpovedným za priebeh auditu v audítovanej spoločnosti odporúčam vyhradiť  

si výlučne na prípravu podkladov čas, napríklad v týždni pred samotnou návštevou 

audítorského tímu, a starostlivo skontrolovať kompletnosť, obsahovú a vecnú správnosť 

požadovaných údajov. Možno sa takéto odporučenie na prvý pohľad javí  

ako zbytočné a kontrola predkladaných podkladov ako samozrejmá, prax však ukazuje,  

že mnohé účtovné jednotky túto prípravnú fázu značne podceňujú. Predložené údaje  

sú potom často zmätočné, nesprávne a bez logických náväzností na ďalšie materiály. 

V našom prípade išlo napríklad o nesúlad údajov z registra majetku s obratovou 

predvahou v oblasti odpisov, ale aj o nesprávne údaje v zoznamoch prírastkov  

a úbytkov (nesprávna hodnota zostatkových cien jednotlivých druhov majetku). Napriek 
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tomu, že tieto chyby boli opravené, znamenali pre audítora prácu navyše (v niektorých 

prípadoch musí totiž určité procedúry vykonať opakovane) a tiež časové zdržanie, ktoré 

môže následne spôsobiť aj neskoršie vydanie správy audítora. Preto je aj v záujme 

klienta, aby pripravil požadované dokumenty včas a v správnej podobe. 

 

Odporučenie č. 1: Starostlivá kontrola obsahovej a vecnej správnosti požadovaných 

materiálov týždeň pred návštevou audítorského týmu. 

 

3.2 Návrh v oblasti poistenia majetku 
 
Poistenie majetku firiem je štandardnou metódou znižovania rizika pri podnikaní  

a ochraňuje poistený subjekt pred negatívnymi dopadmi rôznych udalostí, napríklad 

živelnými pohromami či krádežou. Následky takýchto udalostí často výrazne ovplyvnia 

nielen bežný chod, ale aj samotnú životaschopnosť účtovnej jednotky.  

 

V tomto účtovnom období sa vedenie spoločnosti rozhodlo nepredĺžiť, respektíve 

neuzavrieť žiadnu poistnú zmluvu týkajúcu sa dlhodobého majetku. Toto rozhodnutie  

je pomerne neobvyklé, pretože v minulých obdobiach dlhodobý majetok poistený  

bol, a podľa môjho názoru aj riskantné, s prihliadnutím na fakt, že výrobná činnosť 

využívajúca tento majetok je pre podnik kľúčová. V podstate to znamená, že v prípade 

živelnej pohromy, krádeže, či inej udalosti ohrozujúcej prevádzku by spoločnosť musela 

uhradiť vzniknutú škodu z vlastných zdrojov. Ak zoberieme do úvahy hodnotu majetku, 

mohlo by ísť o veľmi vysokú čiastku, ktorú by spoločnosť s najväčšou 

pravdepodobnosťou nemala k dispozícii. Takáto udalosť by teda mohla priamo ohroziť 

pokračovanie firmy v podnikateľskej činnosti (going concern). Aj keď audítor 

posudzuje aj schopnosť podniku pokračovať v podnikaní, a neexistencia poistenia 

dlhodobého majetku môže túto schopnosť za určitých okolností veľmi negatívne 

ovplyvniť, nie je to samo o sebe dostatočný dôvod k neudeleniu výroku bez výhrad. 

Ako som už spomínala v predošlej kapitole, ide o zákonné rozhodnutie vedenia 

spoločnosti a audítor by nemal v audítorskej správe hodnotiť spôsob jej podnikania,  

ale správnosť účtovnej závierky. Navyše nie je isté, že poistná udalosť vôbec nastane  

a ani jej dopad nie je možné presne predvídať. 
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Určitým odôvodnením nepredĺženia poistnej zmluvy týkajúcej sa dlhodobého majetku 

bola úspora nákladov v čase nepriaznivého výsledku hospodárenia a prísľub materskej 

spoločnosti, že v prípade poistnej udalosti vlastnými prostriedkami vypomôže 

s odstránením škôd. Napriek tomu do budúcna odporúčam obnovenie poistenia 

dlhodobého majetku, ktoré spoločnosti zaručí istotu náhrady škody v prípade 

nepriaznivej udalosti, a nie len neoficiálny prísľub materskej spoločnosti. Je síce fakt,  

že vzhľadom na nárast čistej hodnoty majetku by vzrástli aj náklady na poistenie, ktoré 

by sa mohli pohybovať okolo 1 100 000,- Kč. Na druhej strane táto metóda znižovania 

rizika spoľahlivo chráni pred negatívnymi dôsledkami poistných udalostí. 

 

Odporučenie č. 2: Uzatvorenie poistnej zmluvy pokrývajúcej oblasť dlhodobého 

majetku.  

 

3.3 Odporučenie v oblasti operácií s dlhodobým majetkom 
 
Pomerne závažný nedostatok bol odhalený v účtovaní dlhodobého majetku. Prvým 

indikátorom problému v tejto oblasti bol nesúlad údajov z registra majetku a účtovnej 

evidencie. Register majetku je vedený útvarom Správy majetku, za účtovníctvo  

je zas zodpovedný útvar Financie a účtovníctvo. Obidva tieto útvary však evidujú 

majetok na základe tých istých dokumentov (či už sa jedná o zápis o prevzatí,  

alebo vyraďovací protokol), čo je prvým predpokladom preto, aby vykazovali rovnaké 

zostatky. V tomto prípade tomu tak nebolo, čo signalizuje, že jeden, prípadne obidva 

útvary majú v evidencii chybu. Vzhľadom na to, že minulý rok údaje korešpondovali, 

zamerala som sa na dôkladnejšiu kontrolu prírastkov a úbytkov majetku v aktuálnom 

období.  

 

Pri kontrole úbytkov majetku bola skutočne odhalená chyba v zaúčtovaní. Osobný 

automobil, ktorý bol vyradený z majetku a odpredaný, zároveň naďalej figuroval 

v účtovnej evidencii a bol stále odpisovaný. Účtovná jednotka tým nadhodnotila sumu 

svojich aktív, ale aj nákladov. Vyraďovanie majetku pritom  

nie je pre skúsenejšiu účtovníčku veľmi náročná operácia, preto je pravdepodobné,  
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že v tomto prípade išlo skôr o ľudské pochybenie, respektíve nedbalosť.  

Ako som už spomínala v predošlej kapitole, zistenie bolo prediskutované  

so zodpovednou zamestnankyňou, ktorá pristúpila na opravu tohoto účtovného prípadu.  

 

Napriek sľúbenej náprave, by k takýmto omylom dochádzať nemalo vôbec.  

Preto odporúčam hlavnej účtovníčke, ktorá má najväčšiu zodpovednosť za vedenie 

účtovníctva, aby intenzívnejšie kontrolovala prácu svojich podriadených. Zároveň 

navrhujem posilniť vnútorný kontrolný systém v tejto spoločnosti, kedy by útvary 

Správa majetku a Financie a účtovníctvo minimálne raz mesačne naväzovali zostatky 

v registri majetku na účtovnú evidenciu, konfrontovali prípadné rozdiely a zjednocovali 

svoje výstupy. Týmto spôsobom sa využije existencia dvoch rôznych útvarov 

zaoberajúcich sa dlhodobým majetkom ku prevencii chýb a nedostatkov a zároveň  

ku skvalitneniu celého účtovníctva. 

 

Odporučenie č. 3: Posilnenie vnútorného kontrolného systému formou minimálne 

mesačných konfrontácií údajov v registri majetku a účtovnej evidencii. 
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Záver 
 

Diplomová práca je venovaná problematike auditu účtovnej závierky z pohľadu 

audítora. Obsahuje teoretické poznatky z tejto oblasti, ich aplikáciu na vybranú účtovnú 

jednotku a návrhy na riešenie zistených nedostatkov. Praktická časť je zameraná  

na dlhodobý hmotný a nehmotný majetok, ktorý má pre výrobný podnik kľúčový 

význam. 

 

Prvá časť čitateľa previedla stručným historickým vývojom auditu ako takého, 

základnými pojmami, legislatívnou úpravou auditu, ale aj samotným procesom 

vykonania auditu v spoločnosti, pretože sú to poznatky potrebné pre pochopenie tejto 

problematiky, ktoré som využila aj v ostatných častiach práce. 

 

V nasledujúcej kapitole sa už sústredím na konkrétnu účtovnú jednotku, pričom 

postupujem podľa jednotlivých krokov z prvej časti práce. Najprv som túto spoločnosť 

charakterizovala, aby som lepšie porozumela jej podnikateľskej činnosti a mohla 

identifikovať možné riziká tejto zákazky. Ďalšie činnosti sú zamerané na dlhodobý 

hmotný a nehmotný majetok. V prvom rade bolo potrebné pochopiť vnútorný kontrolný 

systém spoločnosti v tejto oblasti, pričom som identifikovala viaceré jeho prvky,  

ako napríklad paralelnú evidenciu majetku v dvoch nezávislých odboroch a rozdelenie 

právomocí pri obstarávaní majetku.  

 

Pred samotným testovaním účtovných zostatkov som určila materialitu a výšku 

jednotlivých rizík (prirodzeného, kontrolného a detekčného) pre možné nesprávnosti 

v oblasti dlhodobého hmotného a nehmotného majetku. Samotné testovanie obvykle 

pozostávalo z nadviazania detailov účtu na obratovú predvahu, výberu vzoriek  

a posúdenia správnej výšky a spôsobu zaúčtovania.  

 

Počas týchto procedúr boli odhalené určité nedostatky, na základe ktorých  

som v poslednej, tj. tretej časti navrhla spôsoby ich riešenia. Tieto zistenia (spoločne  

so zisteniami v ostatných oblastiach audítorského testovania) však neboli natoľko 

závažné, aby bol vydaný výrok s výhradou. 
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Príloha 1: Prehľad medzinárodných audítorských štandardov 

 

ISA Medzinárodný audítorský štandard 

ISA 200 Všeobecné cíle nezávislého auditora a provádění auditu v souladu s 
mezinárodními auditorskými standardy 

ISA 210 Sjednávání podmínek auditních zakázek 
ISA 220 Řízení kvality auditu účetní závěrky 
ISA 230 Dokumentace auditu 
ISA 240 Postupy auditorů souvisejících s podvody při auditu účetní závěrky 
ISA 250 Přihlížení k právním předpisům při auditu účetní závěrky 

ISA 260 Předávání informací osobám pověřeným správou a řízením účetní 
jednotky 

ISA 265 Předávání informací o nedostatcích ve vnitřním kontrolním systému 
osobám pověřeným správou a řízením účetní jednotky a vedení 

ISA 300 Plánování auditu účetní závěrky 

ISA 315 Identifikace a vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti na 
základě znalosti účetní jednotky a jejího prostředí 

ISA 320 Významnost (materialita) při plánování a provádění auditu 
ISA 330 Reakce auditora na vyhodnocení rizika 

ISA 402 Zvažované skutečnosti týkající se účetní jednotky využívající služeb 
servisní organizace 

ISA 450 Vyhodnocení nesprávnosti zjištěných během auditu 
ISA 500 Důkazní informace 
ISA 501 Důkazní informace – specifické aspekty vybraných položek 
ISA 505 Externí konfirmace 
ISA 510 První auditní zakázka – počáteční zůstatky 
ISA 520 Analytické postupy 
ISA 530 Výběr vzorků 

ISA 540 Audit účetních odhadů včetně odhadů reálné hodnoty a souvisejících 
zveřejněných údajů 

ISA 550 Spřízněné strany 
ISA 560 Události po datu účetní závěrky 
ISA 570 Předpoklad nepříznivého trvání účetní jednotky 
ISA 580 Písemná prohlášení 

ISA 600 Zvláštní aspekty – audity účetních závěrek skupiny (včetně prací 
provedených auditory složek) 

ISA 610 Využití práce interních auditorů 
ISA 620 Využití práce auditora experta 
ISA 700 Formulace výroku a zprávy auditora k účetní závěrce 
ISA 705 Modifikace výroku ve zprávě nezávislého auditora 

ISA 706 Odstavce obsahující zdůraznění skutečnosti a odstavce obsahující jiné 
skutečnosti ve zprávě nezávislého auditora 



 
 

ISA 710 Srovnávací informace – srovnávací údaje a srovnávací účetní závěrka 

ISA 720 Odpovědnost auditora ve vztahu k ostatním informacím v dokumentech 
obsahujících auditovanou účetní závěrku 

ISA 800 Zvláštní aspekty – audity účetních závěrek sestavených v souladu s 
rámcem pro zvláštní účely 

ISA 805 Zvláštní aspekty – audity jednotlivých účetních výkazů a specifických 
prvků účtů nebo položek účetního výkazu 

ISA 810 Zakázky na vypracování zprávy o agregované účetní závěrce 
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