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ANOTACE 

Cílem diplomové práce „Audit z pohledu účetní jednotky“ je identifikovat práva 

a povinnosti vyplývající účetní jednotce z povinnosti ověření účetní závěrky auditorem. 

Mezi základní povinnosti společnosti patří povinnost poskytnout všechny informace, 

které jsou důležité pro účetní závěrku. Z tohoto důvodu si kladu za dílčí cíl práce 

sumarizovat právní, účetní a daňové dokumenty nezbytné k provedení auditu. 

ANNOTATION 

The goal of this master´s thesis: Audit from the Perspective of a Company” 

is to identify discretions and duties of a company based on the obligation to verify 

financial statement by the auditor. Among fundamental duties of the company belongs 

obligation to provide all important information for the financial statement. 

That´s the reason, why I chose to summarize necessary law, accounting and tax 

documents as a partial target of this thesis. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Audit, auditor, obratová předvaha, podkladová dokumentace, účetní jednotka, 

účetní závěrka, účetní zůstatek, vnitřní směrnice, zpráva auditora. 

KEY WORDS 

Audit, auditor, trial balance, supporting evidence, company, financial statement, 

account balance, internal directive, auditor´s report. 
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1 Úvod 

Ve své diplomové práci se zabývám problematikou auditu účetní závěrky, a to 

z pohledu účetní jednotky. Důvodem je především skutečnost, že ačkoliv povinnosti 

ověření účetní závěrky auditorem podléhá mnoho společností, jsou tyto povinnosti 

popsány pouze obecně. Proto se budu ve své práci věnovat auditované účetní jednotce 

a zjišťovat, jaké kroky musí uskutečnit, a jaké dokumenty připravit k zajištění hladkého 

průběhu auditních prací. 

Úvodní část práce je věnována teoretickému pozadí auditorské problematiky 

a skládá se z definice poslání a cílů auditu, právní úpravy a popisu vývoje auditorské 

profese na území České republiky. Teoretickou základnu jsem nalezla především 

v ustanoveních zákonů o auditorech, o účetnictví a v obchodním zákoníku. 

Další kapitola popisuje postupy, které používá auditorský subjekt k dosažení cílů 

auditu a seznámení se s  informacemi o účtech obsažených ve výkazech. 

Výsledkem těchto činností je zpráva auditora obsahující výrok auditora, 

který je považován za nejdůležitější výstup auditu účetní závěrky. Informace získané 

v této části využiji k odvození činností účetní jednotky. 

V následující části je popsán průběh auditu účetní závěrky, který je sestaven 

na základě teoretických poznatků o činnosti auditorského subjektu doplněných 

o informace získané v průběhu auditu účetní závěrky. Velký důraz je kladen zejména 

na dokumenty potřebné k auditnímu testování a činnosti účetní jednotky při auditu. 

Cílem mé diplomové práce je na základě získaných teoretických podkladů 

a účasti na auditech účetní závěrky podniků identifikovat práva a povinnosti účetní 

jednotky, která má povinnost ověření účetní závěrky auditorem. 

Dílčí cíle této diplomové práce jsou: 

 popis auditorských postupů vedoucích k vydání zprávy auditora, 

 odvození úkolů plynoucích účetní jednotce z auditu účetní závěrky, 

 sumarizace právních, účetních a daňových dokumentů, 

 srovnání harmonogramu činností účetní jednotky a auditorského subjektu 

při auditu účetní závěrky.
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2 Teoretické pozadí auditu 

2.1 Definice auditu 

Od vzniku auditu a jeho počátků uplynulo již několik století, během nichž 

se jeho význam neustále měnil a rozšiřoval. S růstem významu tohoto pojmu vznikaly 

také nové, stále výstižnější definice charakterizující jeho podstatu (15), z nichž jsem 

vybrala následující: 

„Audit v obecném smyslu slova je prostředek, jímž jedna osoba ujišťuje druhou 

o kvalitě, podmínkách či stavu určité skutečnosti, kterou první osoba prozkoumala. 

Potřeba takového auditu vyplývá z nejistoty nebo pochybností druhé osoby o kvalitě, 

podmínkách či stavu předmětné skutečnosti a z nemožnosti tuto nejistotu 

nebo pochybnost odstranit vlastními silami.“ 

 T. Lee: Company Auditing, Chapman & Hall, London, 1986 (9) 

„Posláním a smyslem auditu je vyjádřit názor nezávislé, kvalifikované osoby 

na věrohodnost účetních výkazů zveřejněných vedením účetní jednotky. 

Auditor ověřuje, zda údaje v účetních výkazech věrně zobrazují stav majetku a závazků, 

finanční situaci a výsledek hospodaření v souladu s pravidly předepsanými českými 

nebo jinými účetními předpisy, často s Mezinárodními účetními standardy. 

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.“ 

 Komora auditorů České republiky (8) 

„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.“ 

 American Institute of Certified Public Accountants (18) 
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2.1.1 Podstata auditu účetní závěrky 

Z vybraných definic vyplývá podstata auditu účetní závěrky, kterou je ověření 

účetní závěrky nezávislým odborníkem, zda údaje v ní obsažené podávají ve všech 

významných ohledech věrný a poctivý obraz o majetku, zdrojích jeho financování, 

nákladech, výnosech a výsledku hospodaření účetní jednotky. Při ověřování postupuje 

auditor v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a výstupem jeho činnosti 

je zpráva, která obsahuje auditorův názor v podobě výroku auditora na ověřovanou 

účetní závěrku (9). 

2.1.1.1 Základní cíle auditu 

Základním cílem auditu účetní závěrky je zvýšení věrohodnosti účetních 

informací těch společností, které povinně zveřejňují účetní závěrky a výroční zprávy 

(8). Z toho plyne, že ověřená účetní závěrka by měla být spolehlivým zdrojem 

informací pro rozhodování všech uživatelů účetních informací, ať už se jedná 

o potenciální investory, banky, obchodní partnery, apod. Je však nutné mít na paměti, 

že není v silách auditora ověřit všechny operace uskutečněné v průběhu auditovaného 

období, a proto vždy existuje riziko, že účetní závěrka může obsahovat nesprávnosti. 

Auditor by však měl být schopen odhalit všechny významné nesprávnosti, 

které by mohly ovlivnit rozhodování osob, které tyto informace používají (14). 

Odvozeným cílem auditu je jeho morální a preventivní působení proti vzniku 

chyb a podvodů a nezanedbatelná je i jeho výchovná a poradenská funkce, 

která souběžným působením auditora a pracovníků podniku vede k průběžnému 

zkvalitňování účetního systému (19). 

 

Obrázek 1: Vztah mezi uţivateli účetní závěrky a auditorem (Zdroj 1, upraveno autorkou) 
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2.1.1.2 Funkce auditu 

Funkce auditu se stejně jako definice auditu měnila spolu s vývojem auditorské 

profese. Zpočátku měl auditor ve vyjádření svého názoru na účetní závěrku potvrdit, 

že účetní informace v ní obsažené jsou pravdivé a bezchybné. Důraz byl kladen 

na odhalení chyb, nesprávností a defraudací, které mohly ve sledovaném účetním 

období nastat a ovlivnit tak vykazované skutečnosti (14). Zkoumání potenciálních chyb, 

omylů a defraudací postupem času ustoupilo do pozadí a došlo k posunu od výroku 

„pravdivý a bezchybný“ na výrok „věrný a poctivý obraz účetnictví“. 

Tento posun s sebou přináší komplikace, neboť je pro veřejnost nepochopitelné, 

že audit nepotvrzuje správnost účetnictví (10). Z tohoto důvodu považuji za vhodné 

vymezit, co nepatří mezi základní funkce auditu
1
: 

a) potvrzovat správnost účetnictví, 

b) potvrzovat dodržování veškerých právních norem účetní jednotkou, 

c) zjišťovat podvody, 

d) potvrzovat správnost daňového přiznání, 

e) hodnotit, zda společnost je řízena řádným a efektivním způsobem (19). 

2.1.2 Vztah mezi účetnictvím a auditem 

Ačkoliv bývá audit účetní závěrky často považován za součást účetnictví, 

jedná se o samostatnou vědní disciplínu, která sice vychází z účetní praxe, 

ale k výkonu činnosti auditora je nutná také znalost ostatních souvisejících oblastí, 

jimiž jsou například ekonomika, obchodní právo, daňový systém, podnikové finance, 

informační technologie, apod. (14) 

R. K. Mautz a H. A. Sharaf uvádí, že audit je analytický, nikoliv konstruktivní, 

je kritický, zkoumající, zabývající se základnou, ze které vychází účetní hodnocení 

a tvrzení. Audit klade důraz na důkaz, potvrzení finančních výkazů a údajů. 

Audit má své zásadní kořeny nikoliv v účetnictví, které prověřuje, ale v logice, 

na kterou se silně spoléhá a čerpá z ní myšlenky a metody (13). 

                                                 
1
 Tyto funkce jsou spíše funkce odvozené a v určitém smyslu slova i relativní (ve vztahu k ostatním 

skutečnostem, které auditor v průběhu činnosti "nashromáždí a vyhodnotí (10). 
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2.2 Právní úprava auditu 

Činnost auditorů je potřeba právně regulovat z důvodů veřejného zájmu, neboť 

tržní mechanismus není schopen sám o sobě zajistit řádný výkon funkce auditora (14). 

Právní úprava vyplývá především z těchto skutečností: 

 vysoká odbornost a náročnost – k výkonu činnosti musí mít auditor 

potřebné teoretické znalosti, ale také praktické zkušenosti, a to nejen 

v oblasti auditu, ale i v dalších oborech (např. účetnictví, daně, právo, 

podnikové finance, ekonomie, IT a řada jiných oborů), 

 informační nerovnováha – uživatelé účetních informací a informací 

vyplývajících ze zprávy auditora nejsou zpravidla schopni posoudit, 

zda byl audit proveden řádným způsobem a zda je schopen plnit 

svou základní funkci, 

 specifičnost práce auditora – výsledky auditu neslouží primárně 

zákazníkovi, který za služby auditora platí, ale širšímu okruhu uživatelů, 

kteří na ně spoléhají. V krajním případě může mít tedy zákazník zájem 

na tom, aby audit nebyl řádně proveden, neboť chce zakrýt určité 

skutečnosti a může zaplatit auditorovi za mlčení. (19) 

2.2.1 Vývoj auditorské profese v České republice 

Auditorská činnost je v České republice relativně novou profesí spojenou 

s transformací ekonomiky na přelomu osmdesátých a devadesátých let. 

Počátek současného auditu se datuje rokem 1989, kdy byla vydána vyhláška 

Federálního ministerstva financí č. 63/1989 Sb., o ověřovatelích (auditorech) 

a jejich činnosti. Tato právní norma byla určena především pro ověřování účetních 

závěrek podniků se zahraniční majetkovou účastí
 
(9). 

V roce 1991 vstoupil v platnost zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 

(dále jen obchodní zákoník), který v § 39 uváděl: „Akciové společnosti musí mít řádnou 

a mimořádnou účetní závěrku ověřenou auditorem podle zvláštního předpisu. 

Ostatní obchodní společnosti a družstva mají tuto povinnost, jen pokud tak stanoví 

zvláštní zákon
2
.“ Obchodní zákoník dále uváděl, že podnikatel je povinen připravit 

a poskytnout auditorovi všechny účetní písemnosti a vysvětlení potřebná k ověření, 

                                                 
2
 Tímto zvláštním zákonem je zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, který podmínky auditu účetní závěrky 

váže na překročení vymezených kritérií (14). 
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a že náklady spojené s auditorskou činností hradí podnikatel, jehož účetní závěrka 

se ověřuje (21). 

V návaznosti na uvedené skutečnosti byl vydán zákon č. 524/1992 Sb., 

o auditorech a Komoře auditorů České republiky, který vymezil základní pojmy 

a stanovil pravidla pro výkon auditorské profese v naší zemi. Kromě kvalifikačních 

požadavků na auditora vymezil práva a povinnosti auditorů a upravil postavení a orgány 

Komory auditorů České republiky jako samosprávné profesní organizace (14). 

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen zákon o účetnictví) vymezuje 

povinnosti auditu v § 20 – Ověřování účetní závěrky auditorem. Vývoj této povinnosti 

v souvislosti s postupnou novelizací zákona je možné sledovat v několika etapách (14). 

2.2.1.1 1. etapa (1992 – 2001) 

Až do konce roku 2001 ukládal zákon povinnost ověřovat účetní závěrku 

všem akciovým společnostem bez podmínek a dále těm obchodním společnostem 

a družstvům, které ze zákona vytvářejí základní jmění, pokud v roce předcházejícím 

roku, za nějž se závěrka ověřuje, překročily jedno ze dvou uvedených kritérií (14): 

 výše čistého obchodního jmění (tj. dle obchodního zákoníku obchodní 

majetek snížený o závazky vzniklé podnikateli v souvislosti s podnikáním) 

činila více neţ 20 milionů Kč, nebo 

 výše čistého obratu činila více neţ 40 milionů Kč (tj. veškeré výnosy 

v účtové třídě 6 – Výnosy) (6). 

Praktická aplikace tohoto ustanovení byla problémová především u společností 

pohybujících se na hraně stanovených limitů, které je v jednom roce překročily 

a v příštím roce měly povinnost ověření, a to i v případě, že jich již nedosáhly. 

Dalším problémem bylo stanovení výše čistého obchodního jmění tak, 

jak ho vymezoval obchodní zákoník, a které nebylo možné zjistit z účetnictví, 

neboť zahrnuje i mimoúčetní majetek a závazky, proto bylo nutné upřesnit vymezená 

kritéria (14). 
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Tabulka 1: Kritéria povinného auditu v 1. etapě (Zdroj 14) 

Akciové společnosti: audit bez podmínek 

Kapitálové obchodní společnosti a druţstva: 

1. účetní období 2. účetní období 

Čisté obchodní jmění více než 20 milionů Kč 

Povinnost ověření nebo 

Čistý obchodní obrat více než 40 milionů Kč 

2.2.1.2 2. etapa (2002 – 2003) 

Novelou zákona o účetnictví byl novelizován i § 20, přičemž povinnost ověření 

pro všechny akciové společnosti zůstala beze změny. Pro ostatní kapitálové obchodní 

společnosti a družstva došlo ke změně v tom smyslu, že se na ně vztahovalo ověření 

v případě, že ke konci rozvahového dne účetního období, za nějž se účetní závěrka 

ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího překročily nebo již dosáhly 

alespoň dvou ze tří uvedených kritérií (14): 

 úhrn rozvahy více neţ 40 milionů Kč; úhrnem rozvahy se rozumí úhrn 

rozvahy brutto, tj. v ocenění bez snížení o oprávky a opravné položky, 

 čistý obrat více neţ 80 milionů Kč; čistým obratem se rozumí výnosy 

snížené o prodejní slevy, daň z přidané hodnoty a ostatní daně 

přímo spojené s obratem, 

 průměrný přepočtený stav zaměstnanců v průběhu účetního období 

více neţ 50
3
 (24). 

Taktéž tato úprava způsobila problémy zejména účetním jednotkám pohybujícím 

se na hranici stanovených limitů. V porovnání s předchozí úpravou došlo k pozitivní 

změně v tom, že pokud účetní jednotka překročila stanovené limity v jednom období, 

musela je překročit i v následujícím účetním období, aby byl audit povinný. 

Naproti tomu je nevýhodou pozdní kontakt s auditorem v prvním období povinného 

auditu
4
. Zvýšení limitů bylo vyvoláno harmonizačními procesy před vstupem 

České republiky do Evropské unie, kde jsou limity pro povinný audit ještě vyšší (14). 

                                                 
3
 Průměrný přepočtený stav zaměstnanců v průběhu účetního období se zjišťoval dle ustanovení 

zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů (14). 
4
 Spolupráce s auditorem začíná daleko dříve, než je ukončeno účetní období, a tak v případě, že účetní 

jednotka zjistila, že podléhá auditu až po uzavření druhého období, mohla mít problémy se sháněním 

auditora (14). 
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Tabulka 2: Kritéria povinného auditu ve 2. etapě (Zdroj 14) 

Akciové společnosti: audit bez podmínek 

Kapitálové obchodní společnosti a druţstva: 

1. účetní období 2. účetní období 

Úhrn rozvahy brutto více než 40 milionů Kč Úhrn rozvahy brutto více než 40 milionů Kč 

Čistý obrat více než 80 milionů Kč Čistý obrat více než 80 milionů Kč 

nebo Povinnost ověření účetní závěrky 

Úhrn rozvahy brutto více než 40 milionů Kč Úhrn rozvahy brutto více než 40 milionů Kč 

Průměrný počet zaměstnanců více než 50 Průměrný počet zaměstnanců více než 50 

nebo Povinnost ověření účetní závěrky 

Čistý obrat více než 80 milionů Kč Čistý obrat více než 80 milionů Kč 

Průměrný počet zaměstnanců více než 50 Průměrný počet zaměstnanců více než 50 

 
Povinnost ověření účetní závěrky 

2.2.1.3 3. etapa (2004 – dosud) 

V  rámci novely zákona o účetnictví, kterou přinesl rok 2004, dochází také 

ke změnám v § 20. První změna se týkala akciových společností, na něž se nadále 

vztahovala povinnost auditu pouze v případě, že ke konci rozvahového dne účetního 

období, za nějž se účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně 

předcházejícího překročí nebo dosáhnou alespoň jedno ze tří uvedených kritérií, která 

zůstala stejná. Další změnou bylo rozšíření povinnosti auditu z kapitálových společností 

(tj. ty, které ze zákona vytvářejí základní kapitál) na všechny účetní jednotky včetně 

osobních společností (veřejná obchodní společnost a komanditní společnost) 

i na podnikatele - fyzické osoby, jsou-li účetní jednotkou v případě, že dosáhnou 

či překročí dvě z výše uvedených kritérií. V této souvislosti obchodní zákoník v § 39 

již nevymezuje povinnost auditu jmenovitě pro jednotlivé typy obchodních společností, 

ale odvolává se na zvláštní zákon, kterým je zákon o účetnictví (14). 

Pohybují-li se účetní jednotky na hraně stanovených kritérií, je vhodnější nechat 

ověřit účetní závěrku i v případě, že ve sledovaném účetním období tuto povinnost 

ze zákona nemají. Dobrovolný audit zaručuje kontinuitu v ověřování, jehož přerušení 

a následné zahájení může pro auditora znamenat riziko nesprávnosti neověřených 

zůstatků převzatých z minulého účetního období, což jej může vést ke zpětnému ověření 

převzatých zůstatků (větší rozsah auditorských prací = pro společnost větší náklady 

i cena za audit) anebo k vyjádření výhrady k počátečním (neověřeným) zůstatkům (14). 



 

20 

Tabulka 3: Kritéria povinného auditu ve 3. etapě (Zdroj 14) 

Akciové společnosti: 
 

1. účetní období 2. účetní období 

Úhrn rozvahy brutto více než 40 milionů Kč Úhrn rozvahy brutto více než 40 milionů Kč 

nebo Povinnost ověření účetní závěrky 

Čistý obrat více než 80 milionů Kč Čistý obrat více než 80 milionů Kč 

nebo Povinnost ověření účetní závěrky 

Průměrný počet zaměstnanců více než 50 Průměrný počet zaměstnanců více než 50 

  Povinnost ověření účetní závěrky 

  
Všechny ostatní účetní jednotky: 

 
1. účetní období 2. účetní období 

Úhrn rozvahy brutto více než 40 milionů Kč Úhrn rozvahy brutto více než 40 milionů Kč 

Čistý obrat více než 80 milionů Kč Čistý obrat více než 80 milionů Kč 

nebo Povinnost ověření účetní závěrky 

Úhrn rozvahy brutto více než 40 milionů Kč Úhrn rozvahy brutto více než 40 milionů Kč 

Průměrný počet zaměstnanců více než 50 Průměrný počet zaměstnanců více než 50 

nebo Povinnost ověření účetní závěrky 

Čistý obrat více než 80 milionů Kč Čistý obrat více než 80 milionů Kč 

Průměrný počet zaměstnanců více než 50 Průměrný počet zaměstnanců více než 50 

  Povinnost ověření účetní závěrky 

2.2.2 Komora auditorů České republiky 

Komora auditorů České republiky (dále jen Komora) je samosprávnou profesní 

organizací zřízenou zákonem č. 254/2000 Sb., o auditorech
5
, za účelem správy 

auditorské profese na území České republiky (7). 

První právní úpravou stanovující postavení a orgány Komory je zákon 

č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky, na jehož základě 

vznikla Komora se sídlem v Praze. Komora měla rozhodovat ve věcech oprávnění 

k výkonu auditorské činnosti podle zákona o auditorech, prosazovat a chránit zájmy 

a zajišťovat potřeby svých členů (23). 

  

                                                 
5
 Od 14. dubna 2009 je působnost Komory nově upravena zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech (3). 
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2.2.2.1 Funkce Komory auditorů České republiky 

Komora plní zejména tyto funkce: 

 vede seznam auditorů, auditorských společnost, asistentů auditora a registr 

hostujících auditorů, 

 organizuje auditorské zkoušky a rozdílové auditorské zkoušky, 

 vydává usnesení o vykonání auditorské zkoušky nebo rozdílové auditorské 

zkoušky, 

 posuzuje žádosti o osvobození od části auditorské zkoušky 

a žádosti o uznání kvalifikace, 

 vydává auditorské oprávnění, 

 rozhoduje o dočasném nebo trvalém zákazu auditorské činnosti, 

 kontroluje provádění auditorské činnosti, 

 vydává vnitřní profesní předpisy Komory
6
, 

 navrhuje členy zkušební komise Radě pro veřejný dohled nad auditem, 

 vydává národní auditorské směrnice v souladu s obecně závaznými 

právními předpisy a mezinárodními auditorskými standardy, 

 zveřejňuje seznamy auditorů a auditorských společností zapsaných 

v seznamech Komory, 

 organizuje vzdělávací akce, odborné semináře a klubové večery, 

 zajišťuje nabídku vzdělávání pro auditory, asistenty auditora 

a pro odbornou veřejnost, 

 vydává časopis Auditor a odborné příručky pro auditory, 

 spolupracuje s tuzemskými i zahraničními profesními organizacemi 

a s institucemi státní správy, 

 je aktivním členem mezinárodních profesních organizací IFAC a FEE (7). 

  

                                                 
6
 Zejména Statut, Etický kodex, Jednací řád sněmu, Volební řád sněmu, Zkušební řád, Příspěvkový řád, 

Dozorčí řád, Kárný řád, Vnitřní předpis pro kontinuální profesní vzdělávání auditorů, 

Směrnice pro odbornou praxi asistentů (7). 
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2.2.2.2 Orgány Komory auditorů České republiky 

Orgány Komory jsou:  

 sněm, 

 výkonný výbor a prezident Komory, 

 dozorčí komise, 

 kárná komise (25). 

Sněm je nejvyšším orgánem Komory. Právo účastnit se sněmu mají všichni 

statutární auditoři zapsaní v seznamu Komory. Sněm je svoláván nejméně jednou 

za dva roky (25). 

Sněm vykonává především tyto funkce: 

 volí členy orgánů Komory, 

 schvaluje statut Komory, vnitřní předpisy Komory a etický kodex, 

 volí auditora ověřujícího účetní závěrku Komory, 

 provádí další činnosti stanovené ve statutu Komory (25). 

Výkonný výbor je výkonným orgánem Komory, rozhoduje 

o jejích záležitostech, o věcech, které jí ukládá zákon, sněm, statut a ostatní vnitřní 

předpisy. Volí ze svých členů prezidenta a viceprezidenta (25). 

Dozorčí komise je kontrolním orgánem Komory, kontroluje plnění usnesení 

sněmu a dodržování zákona o auditorech, vnitřních předpisů a auditorských směrnic 

auditory, auditorskými společnostmi a asistenty auditora (3). 

Kárná komise rozhoduje o porušení povinností stanovených zákonem, 

auditorskými směrnicemi a profesními předpisy Komory. Je oprávněna ukládat kárná 

opatření (3). 

2.2.3 Etický kodex 

Základním cílem auditu je zvýšení věrohodnosti účetních informací, proto 

je nutné, aby osoby využívající auditorské výstupy měly záruku, že auditoři poskytují 

své služby na nejvyšší odborné úrovni (3). K tomu slouží etický kodex, který je dle § 13 

zákona o auditorech považován za minimální standard profesní etiky auditorů (25). 

Etický kodex stanoví zejména bližší podmínky dodržování zásady bezúhonnosti, 

nezávislosti, nestrannosti, odborné způsobilosti a náležité péče, a to pro výkon 

auditorské činnosti, jako činnosti ve veřejném zájmu. Etický kodex vydává Komora 
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jako svůj vnitřní předpis. Při jeho zpracování respektuje mezinárodní etické požadavky, 

zejména etický kodex Mezinárodní federace účetních (IFAC) (25). 

V etickém kodexu jsou vymezeny tyto základní principy: 

 bezúhonnost – auditor musí jednat poctivě a čestně, 

 objektivita – auditor musí jednat poctivě a nesmí dopustit, aby objektivitu 

zastínily předsudky, zaujatost, střet zájmů nebo vliv jiných osob, 

 odborná způsobilost a řádná péče – auditor musí své služby poskytovat 

s řádnou péčí, odbornou způsobilostí a náležitou pílí, přičemž je povinen 

své znalosti a dovednosti neustále udržovat na potřebné úrovni, 

 respektování důvěrného charakteru informací – auditor musí 

zachovávat mlčenlivost o informacích získaných při poskytování 

odborných služeb a nesmí je sdělit, nemá-li k tomu náležité oprávnění, 

 profesionální jednání – auditor musí ve svém jednání dbát na dobré 

jméno své profese a musí se vyvarovat všeho, co by ji mohlo diskreditovat, 

 technické standardy – auditoři poskytují své služby podle platných 

technických a profesních standardů (3). 
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3 Auditorské postupy 

Pojem auditorské postupy zahrnuje veškeré činnosti, které provádí auditor 

při ověřování účetní závěrky a výroční zprávy účetní jednotky (9). Využitím těchto 

postupů se auditor snaží dosáhnout cílů auditu a seznámit se s každou informací 

o účtech obsažených ve výkazech (14). Činnosti potřebné pro řádné provedení auditu 

lze rozdělit z časového hlediska dle následujícího schématu: 

Tabulka 4: Schéma auditorského postupu (Zdroj 14). 

Činnosti před 

uzavřením smlouvy 

1. Posouzení rizika zakázky a reakce na něj. 

2. Stanovení podmínek zakázky. 

Předběţné plánovací 

procedury 

3. Porozumění činnosti a oblasti podnikání klienta. 

4. Porozumění kontrolnímu prostředí. 

5. Porozumění účetnímu systému. 

6. Provádění předběžných analytických procedur. 

7. Stanovení plánovací hladiny významnosti. 

Vytvoření plánu 

auditu 

8. Posouzení auditorského rizika. 

9. Plánování auditorského přístupu. 

10. Plán testů vnitřních kontrol. 

11. Plán testu věcné správnosti. 

12. Shrnutí a projednání plánu auditu. 

Provedení auditu 

13. Provádění testů spolehlivosti. 

14. Provádění analytických testů věcné správnosti. 

15. Provádění testů detailních údajů. 

16. Vyhodnocení výsledků testů věcné správnosti. 

17. Posouzení účetní závěrky. 

18. Posouzení výroční zprávy. 

19. Posouzení zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. 

Závěr a vydání zpráv 

20. Posouzení následných událostí. 

21. Prohlášení vedení společnosti. 

22. Příprava shrnutí závěrů auditu. 

23. Zprávy auditora. 

3.1 Činnosti před uzavřením smlouvy 

3.1.1 Posouzení auditorského rizika a reakce na něj 

Posouzení rizika zakázky je pro auditora rozhodující, neboť přijetím zakázky 

přijímá také riziko, že bude obviněn, že audit nebyl proveden řádně (9). Proto je nutné, 
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aby před uzavřením smlouvy posoudil míru auditorského rizika, na jehož základě 

se rozhodne, zda zakázku přijme či nikoliv (11). 

Dospěje-li auditor k závěru, že riziko zakázky je obvyklé, může zakázku 

bez problémů přijmout. V případě vyššího rizika může auditor zakázku přijmout, 

přičemž musí navrhnout odpovídající opatření (nižší hladina významnosti, apod.) 

a zohlednit je při přípravě návrhu smlouvy, anebo zakázku odmítnout (19). 

3.1.2 Stanovení podmínek zakázky 

Prvním dokumentem při provádění auditu účetní závěrky je písemná smlouva 

mezi auditorem a účetní jednotkou, jejímž cílem je jasně definovat povinnosti auditora, 

minimalizovat nedorozumění, upozornit účetní jednotku na cíl zakázky a úlohu auditora 

a pomoci minimalizovat právní odpovědnost za služby, které nejsou obsahem smlouvy
7
. 

V neposlední řadě také informuje účetní jednotku o výši odměny auditora. (1). 

Forma a obsah smlouvy se můžou u každé společnosti lišit. Měla by obsahovat 

cíl a rozsah auditorské zakázky, včetně vymezení služeb, které odrážejí potřeby 

a požadavky společnosti a rozsah odpovědnosti auditora a vedení společnosti (14). 

Obsah smlouvy by měly tvořit především tyto položky: 

 cíl auditu účetní závěrky, 

 odpovědnost vedení společnosti za účetní závěrku, 

 rozsah auditu, včetně odkazů na odpovídající právní předpisy a standardy, 

podle nichž auditor postupuje, 

 způsob sdělení výsledků ověřování, 

 upozornění na výběrový způsob provedení auditu, případně jiná přirozená 

omezení auditu, která by mohla nastat, 

 povinnost společnosti zajistit auditorovi neomezený přístup ke všem 

záznamům a dokumentům, které si auditor v souvislosti s auditem vyžádá, 

 doba provádění auditu a termín jeho dokončení, 

 příslib, že vedení poskytne auditorovi prohlášení o odpovědnosti za účetní 

závěrku, 

                                                 
7
 Smlouva je důležitá zejména proto, že mnozí klienti mívají na auditora požadavky, které není schopen 

splnit, například jsou-li v rozporu s etikou auditorské profese. Proto je důležité, aby auditor identifikoval 

očekávání účetní jednotky, která přesahují rámec auditu, a v souladu se zákonnými požadavky buď 

poskytl dodatečné služby formou samostatné zakázky, nebo dal jasně najevo, že tato očekávání nebudou 

splněna (19). 
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 důvody, které mohou vést k odstoupení od smlouvy jak ze strany auditora, 

tak ze strany společnosti, 

 cena za audit a způsob fakturace, 

 doba platnosti smlouvy a případná výpovědní lhůta (14). 

3.2 Předběţné plánovací procedury 

Po uzavření smlouvy na zakázku se auditor seznamuje s činností 

a oblastí podnikání účetní jednotky, s jejím kontrolním prostředím a účetním systémem 

za účelem pochopení podnikatelského rizika společnosti. Na základě identifikovaných 

rizik sestaví auditor plán auditu odpovídající specifickým podmínkám zakázky (19). 

3.2.1 Porozumění činnosti a oblasti podnikání klienta 

V rámci porozumění činnosti a oblasti podnikání účetní jednotky auditor 

identifikuje faktory, které působí na činnost společnosti. Tyto faktory lze členit 

na vnější a vnitřní (9). Vnějšími faktory jsou zejména: 

1. Zákony a vyhlášky týkající se oblasti podnikání klienta, 

jejichž porušování může mít významný dopad na jeho existenci. 

2. Makroekonomické prostředí, do něhož lze počítat výši úrokové míry, 

směnný kurz zahraničních měn, ceny komodit na zahraničních trzích, 

je-li na ně účetní jednotka odkázána, daňové sazby, a další (9). 

3. Prostředí v daném odvětví, které zahrnuje používané technologie, 

konkurenci, dodavatelské zdroje, výrobní či obchodní cyklus, závislosti 

na klimatických podmínkách a další (14). 

Důležité vnitřní faktory: 

1. Vlastnictví, struktura účetní jednotky a propojené osoby, 

jejichž znalost souvisí s identifikací rizika zakázky. 

2. Činnost účetní jednotky – auditor by měl dokonale porozumět hlavním 

obchodním, výrobním, technickým, marketingovým, cenovým 

a dalším aspektům podnikatelské činnosti klienta. 

3. Personální vztahy – v této oblasti auditor posuzuje, jak se společnost stará 

o zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců, případně do jaké míry 

mají hmotnou odpovědnost za svěřené hodnoty. 
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4. Účetní metody a jejich změny bezprostředně souvisí s účetní závěrkou 

a jejich znalost napomáhá auditorovi porozumět zůstatkům jednotlivých 

účtů a návazně na to vykázaných položek (9). 

5. Další skutečnosti, jako jsou nevyřešené nebo hrozící soudní spory, daňové 

záležitosti, prvotní či druhotná platební neschopnost, nutnost zastavovat 

majetek z důvodu získání potřebných finančních zdrojů a podobně (14). 

3.2.2 Porozumění kontrolnímu prostředí 

Kontrolní prostředí charakterizuje celkový postoj, informovanost a činnost 

statutárních orgánů a vedení společnosti a návazně i jejich zaměstnanců, pokud jde 

o kontrolu a její význam uvnitř dané společnosti. Hlavními faktory ovlivňujícími 

toto prostředí jsou především filosofie, styl řízení jednotlivých členů vedení a způsob 

delegování pravomoci a odpovědnosti na podřízené pracovníky a další (9). 

Porozumět vnitřnímu kontrolnímu systému a jeho fungování je pro auditora 

důležité v závislosti na tom, do jaké míry se při auditu může na vnitřní kontroly 

spolehnout. Základním zdrojem informací o existenci vnitřních kontrol 

jsou pro auditora vnitropodnikové směrnice a kontrola jejich dodržování (14). 

3.2.3 Porozumění účetnímu systému 

Účetní závěrka, kterou auditor ověřuje, je součástí účetnictví a výstupem 

završujícím účetní období. Aby mohl auditor vyjádřit názor na to, zda informace v ní 

obsažené jsou správné, musí mít jistotu, že je správný i celý proces, který sestavení 

účetní závěrky předchází. Proto je důležité, aby účetní systém
8
 důkladně poznal 

a porozuměl mu (14). 

Porozumění účetnímu systému umožní auditorovi určit typ možných 

nesprávností v účetní závěrce, zvážit faktory ovlivňující riziko vzniku závažných 

nesprávností a navrhnout při přípravě a plánování auditu vhodné auditorské postupy, 

které by riziko výskytu nesprávnosti snížily (14). 

3.2.4 Provádění předběţných analytických postupů 

Předběžné analytické postupy jsou zaměřeny na účetní zůstatky účtů v hlavní 

knize, aby pomohly identifikovat neobvyklé nebo neočekávané účetní zůstatky a jejich 

                                                 
8
 Účetní systém je souhrn účetních dokladů a ostatních účetních písemností, postupy jejich zpracování 

a vyhotovování včetně kontrol, které účetní jednotka používá k identifikaci, dokumentaci, zpracování, 

agregaci a vykazování hospodářských operací a k zajištění odpovědnosti za majetek (9). 
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vzájemné vztahy. Ty mohou naznačovat existenci významných nesprávností 

v účetnictví (9). Následně auditor prostřednictvím metod finanční analýzy stanoví 

schopnost účetní jednotky pokračovat v podnikání. Zjištěné skutečnosti auditor zohlední 

v plánu auditu, případně zváží riziko zakázky (19). 

3.2.5 Stanovení plánovací hladiny významnosti 

Auditor, ověřující účetní závěrku, není schopen zkontrolovat všechny účetní 

doklady a transakce, které v průběhu účetního období proběhly, proto si musí stanovit 

předpokládanou výši nesprávnosti tzv. plánovací hladinu významnosti
9
, 

která bude považována za významnou ve vztahu k účetní závěrce jako celku (14, 19). 

Plánovací hladinu významnosti stanovuje auditor na základě svého profesního 

úsudku, přičemž musí zohlednit všechny skutečnosti a okolnosti, které audit ovlivňují, 

zejména míru rizika zakázky. Obvykle auditor stanoví základnu, která je 

dle jeho názoru stěžejní pro uživatele účetní závěrky (například tržby, zisk po zdanění, 

hodnota aktiv, aj.) Poté auditor stanoví přiměřenou procentní sazbu či určité procentní 

rozpětí hladiny významnosti (6). 

3.3 Vytvoření plánu auditu 

3.3.1 Posouzení auditorského rizika 

Auditorské riziko spočívá v tom, že auditor může vydat neodpovídající výrok 

o účetní závěrce, která obsahuje významné nesprávnosti. Při posuzování rizik auditor 

vychází ze získaných informací o účetní jednotce, z nichž nejdůležitější je riziko 

zakázky (19). 

V rámci auditorského rizika auditor posuzuje také riziko na úrovni účetních 

zůstatků za účelem odhalení významné nesprávnosti vzniklé v účetnictví nebo v účetní 

závěrce (14). Z tohoto pohledu rozlišujeme: 

1. Potencionální chyby spojené se zpracováním a zaúčtováním operací: 

a. úplnost – operace nejsou zaúčtovány, 

b. platnost – zúčtované operace nejsou platné, 

                                                 
9
 Dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví je informace významná, pokud její opomenutí 

nebo zkreslení může ovlivnit ekonomické rozhodování uživatelů účetní závěrky. 

Významnost závisí na velikosti položky nebo nesprávnosti posuzované v konkrétních podmínkách jejího 

opomenutí či zkreslení. Významnost je třeba chápat jako určitou mezní hodnotu, nikoliv jako primární 

kvalitativní vlastnost, kterou informace musí mít, má-li být užitečná (10). 
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c. zaúčtování – operace jsou zaúčtovány chybným způsobem, 

d. zaúčtování do správného období – operace nejsou zúčtovány 

v období, do nějž náleží (2). 

2. Potenciální chyby spojené s účetní závěrkou: 

a. ocenění – majetek nebo závazky jsou nesprávně oceněny, 

b. prezentace – účetní zůstatky jsou prezentovány zavádějícím 

způsobem nebo nejsou uvedeny všechny nezbytné informace (2). 

3.3.2 Plánování auditorského přístupu 

Auditor musí splnit nejen cíl zakázky jako celku, ale musí také zajistit, aby byl 

audit proveden efektivním způsobem. Tyto požadavky jsou ve vzájemném rozporu, 

proto musí auditor posoudit míru spolehlivosti kontrolního systému a rozsah testů věcné 

správnosti, tak aby zajistil optimální vyvážení těchto protikladů (9). 

Plán auditu obsahuje celkovou strategii, která bude použita při realizaci zakázky, 

jejíž součástí je: 

 popis povahy činnosti účetní jednotky, 

 odhadované riziko zakázky a rozsah postupů, které budou dostatečné 

pro vyhodnocení rizik existence významných nesprávností, 

 popis kontrolního prostředí a plán testů vnitřních kontrol, 

 plán testů věcné správnosti, 

 vytypované problémové oblasti, 

 míra závislosti klienta na výpočetní technice, 

 časový průběh auditu a termíny vydání zpráv, 

 rozpočet auditorova honoráře
10

 (14). 

3.3.3 Plán testů vnitřních kontrol 

Vnitřní kontrolní systém představuje metody a postupy, které jsou vykonávány 

nebo řízeny klientem, aby identifikovaly nesprávnosti nebo zabránily jejich vzniku, 

a to jak v účetnictví, tak návazně v účetní závěrce. Další funkcí kontrolního systému 

je zajištění ochrany aktiv společnosti (14). 

Rozhodne-li se auditor spoléhat na tyto kontroly, musí naplánovat testy, 

které jej ujistí, že tyto kontroly fungují efektivně v průběhu celého období (9).  

                                                 
10

  Rozpočet auditorova honoráře závisí na objemu předpokládaných prací a času potřebnému k vykonání 

efektivního auditu (14). 
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Testování zpravidla začíná zjišťováním informací o účetním systému obecně. 

Auditor zjišťuje, zda je účetnictví v souladu se zákonem správné, úplné, průkazné 

a srozumitelné. Kontrola účetních dokladů je zaměřena na to, zda obsahují požadované 

náležitosti a zda je zajištěna trvanlivost jejich obsahu. V hlavní knize auditor ověřuje, 

zda jsou účetní zápisy prováděny průběžně, pouze do účetních knih a zda jsou vždy 

podloženy účetním dokladem. Poté se zaměří na monitorování způsobu provádění 

kontrol v jednotlivých účetních agendách, případně souvisejících cyklech (14). 

3.3.4 Plán testů věcné správnosti 

Testy věcné správnosti plánuje auditor za účelem určení významných 

nesprávností, které se mohou vyskytnout v účetní závěrce a nebyly opraveny vnitřními 

kontrolami (14). Auditor plánuje testy věcné správnosti ve třech úrovních, a to: 

 Analytické testy věcné správnosti provádí auditor obvykle u těch oblastí 

auditu, kde existuje kumulace opakujících se podobných operací. 

Jsou založeny na porovnání skutečnosti s očekáváním. 

 Detailní testy věcné správnosti představují ověření zůstatků konkrétních 

účtů. Podle povahy předpokládaného rizika se může auditor rozhodnout 

a naplánovat prověření všech položek, které byly na vybraném účtu 

zaúčtovány, vybraných položek nebo vybraného vzorku. 

 Kombinací výše zmíněných testů (14). 

3.3.5 Shrnutí a projednání plánu auditu 

Etapa plánování auditu je ze strany auditora zakončena shrnutím plánu auditu 

a jeho projednáním s klientem, kde auditor seznámí vedení společnosti a všechny 

kontaktní osoby s celkovou strategií auditu, jeho časovým průběhem a se všemi 

ostatními požadavky, které se ze strany auditora očekávají (10). 

Shrnutí plánu auditu poskytuje důkazní informace o tom, že proběhl 

odpovídající proces plánování a že byly vzaty v úvahu všechny významné skutečnosti 

mající vliv na audit. Dokument se shrnutím plánu auditu je určený pro vnitřní potřebu 

auditora a účetní jednotce se zpravidla neukazuje, aby byla zajištěna objektivnost 

následujících postupů (6). 
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3.4 Provedení auditu 

3.4.1 Provádění testů spolehlivosti 

Testy spolehlivosti vyplývají z potřeby auditora ověřit, zda vnitřní kontroly, 

které ve fázi předběžných procedur identifikoval, pracují účinně, spolehlivě 

a po celé období. Na základě výsledků testů spolehlivosti auditor upřesňuje plánovaný 

rozsah testů věcné správnosti (9). 

Tyto testy lze provádět přímo nebo nepřímo formou diskuse s pracovníky 

případně zkoumáním dokumentace. Přímé testování spočívá v aktivní účasti auditora 

při některých procesech, nejčastější formou je účast na inventurách (14). 

3.4.2 Provádění analytických testů věcné správnosti 

V této fázi auditor provádí analytické testy věcné správnosti, aby získal ujištění, 

že u jednotlivých vykazovaných položek neexistují významné nesprávnosti. 

Skutečné zůstatky porovnává s plánovanými či rozpočtovanými hodnotami, 

přičemž  též zvažuje reálnost těchto předpokladů a způsob jejich sestavení vedením 

společnosti. Dále zkoumá relace mezi souvisejícími hodnotami (např. vazbu mezi výší 

mzdových nákladů a počtem zaměstnanců nebo mezi spotřebovaným materiálem 

a výslednými produkty) a porovnává skutečnost běžného období se stejnými zůstatky 

minulých účetních období, případně se zveřejněnými údaji srovnatelných podniků (14). 

3.4.3 Provádění testů detailních údajů 

Testy detailních údajů se provádí na jednotlivých zůstatcích účtů, případně 

na zúčtovaných operacích, za účelem získání dostatečné míry jistoty, že účetní závěrka, 

respektive její jednotlivé položky, nevykazují významné nesprávnosti (19). 

U testovaných zůstatků určí auditor potenciální nesprávnost, kterou může být 

nadhodnocení (aktiva, náklady) nebo podhodnocení (pasiva, výnosy). 

V závislosti na rozsahu a významnosti účtu auditor vybere rozsah položek k testování, 

jimiž můžou být všechny položky, vybrané položky anebo vzorek (14). 

3.4.4 Vyhodnocení výsledků testů věcné správnosti 

Na základě provedených testů může auditor identifikovat tyto nesprávnosti: 

 známé nesprávnosti – o těchto nesprávnostech je auditor povinen 

neprodleně informovat vedení účetní jednotky a požadovat nápravu, 
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 pravděpodobné nesprávnosti – týkají se zejména účetních odhadů, 

 neznámé nesprávnosti (14). 

Vysoká četnost známých a pravděpodobných nesprávností může být signálem 

dalších dosud neznámých nesprávností. Za této situace by měl auditor zvážit, 

zda byl rozsah auditu dostatečný. Pokud se rozhodne, že ano, musí v závislosti na reakci 

vedení na známé a pravděpodobné nesprávnosti, zvážit, do jaké míry bude mít 

vyhodnocení výsledků testů věcné správnosti vliv na vydaný výrok (14). 

3.4.5 Posouzení účetní závěrky 

Zatímco analytické a detailní testy věcné správnosti byly zaměřeny na jednotlivé 

položky nebo na dílčí části účetní závěrky, v této části auditor posuzuje účetní závěrku 

jako na celek, a to včetně přílohy, která je nedílnou součástí účetní závěrky (14). 

První pohled auditora je zaměřen na srovnání položek v účetních výkazech 

běžného období se stejnými položkami minulého účetního období. Dále zkontroluje, 

zda účetní závěrka vyhovuje profesním standardům a platným právním předpisům, 

 zda byly použity účetní metody odpovídající těmto pravidlům, a zda jsou dostatečně 

podrobně popsány v příloze. Pak auditor ověří, zda byla účetní závěrka sestavena 

na základě předpokladu nepřetržitého trvání účetní jednotky v dohledné budoucnosti, 

a na základě jednoduché finanční analýzy posoudí účetní závěrku z hlediska 

její vypovídací schopnosti pro externí uživatele (14). 

Na základě získaných důkazních informací auditor rozhodne o tom, 

zda jsou postupy účtování prováděné společností v souladu s předpisy, průkazné 

a správné, a zda účetní závěrka podává věrný obraz o stavu majetku společnosti, 

zdrojích jejího financování a o jejím hospodaření za auditované období (19). 

3.4.6 Posouzení výroční zprávy 

Má-li účetní jednotka povinnost sestavit výroční zprávu, podléhá tato zpráva 

také ověření auditorem. Výroční zpráva má uceleně, vyváženě a komplexně informovat 

o vývoji výkonnosti účetní jednotky, o její činnosti a hospodářském postavení (6). 

Auditor ověřuje, zda výroční zpráva obsahuje informace požadované zákonem 

o účetnictví, zda jsou pravdivé, přesné a úplné, prezentované srozumitelně 

a jednoznačně, a zda se nevyskytují významné nesrovnalosti mezi účetní závěrkou 

a ostatními uvedenými informacemi. Ověřená účetní závěrka je pak povinnou součástí 
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výroční zprávy. Povinnou přílohou výroční zprávy je též zpráva o vztazích 

mezi propojenými osobami v případě, že není mezi nimi uzavřena ovládací smlouva 

dle § 66a obchodního zákoníku (14). 

3.4.7 Posouzení zprávy o vztazích mezi propojenými osobami 

Ověřování správnosti údajů o vztazích mezi propojenými osobami ukládá 

účetním jednotkám obchodní zákoník v § 66a. Předmětem prověření auditora je 

posouzení správnosti uvedených informací o vztazích a transakcích, ale není 

jím posouzení výhodnosti, nevýhodnosti či újmy. Pouze v případě, že by informace 

o očekávaných výhodách a nevýhodách či újmě byla evidentně zavádějící, je nutno 

tuto skutečnost považovat za věcnou nesprávnost a zvážit modifikaci zprávy
11

 (14). 

3.5 Závěr a vydání zpráv 

3.5.1 Posouzení následných událostí 

Účetní závěrka obsahuje informace odpovídající stavu majetku a finanční pozici 

účetní jednotky k rozvahovému dni. Její sestavení a následně ověření však probíhá 

později, což s sebou nese riziko, že ve společnosti nastane událost, která významným 

způsobem ovlivní informace uvedené v účetní závěrce (14). 

Jedná se o následnou událost, která je v odborné literatuře charakterizována jako 

skutečnosti nebo operace, které mají významný vliv na účetní závěrku, ale nastaly, 

případně se staly známými až po datu, ke kterému byla účetní závěrka sestavena
12

 (9). 

Následné události lze rozdělit do dvou skupin z hlediska dopadu na účetní závěrku: 

 události vzniklé po datu sestavení účetní závěrky, které mají přímý vliv 

na zaúčtované částky, resp. na částky, které měly být zaúčtovány, 

a které vyžadují úpravu účetní závěrky (např. nesprávný odhad), 

 události vzniklé po datu sestavení účetní závěrky, které nevedou k nutnosti 

opravit účetní výkazy, ale jejich uvedení v příloze je nezbytné, 

aby informace obsažené v účetní závěrce nebyly zavádějící (např. prodej 

části podniku, vyhlášení konkurzu, vstup  do likvidace, apod.) (2). 

                                                 
11

 Například výhrada z titulu nesouhlasu, případně záporné ujištění (14). 
12

 Následné události jsou posuzovány od data, k němuž je sestavena účetní závěrka, do data, 

ke kterému je ukončena práce na auditu (6). 
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Účelem auditorova posouzení je zjistit, zda všechny následné události, 

které mohou vyžadovat úpravy účetních výkazů nebo uvedení v příloze, 

byly identifikovány a správně zachyceny. Auditor dále zkoumá, zda následné události 

nezvyšují riziko porušení předpokladu nepřetržitého trvání účetní jednotky (6). 

Následné události je nutné posuzovat také podle vztahu k datu vydání výroku 

a k datu schválení účetní závěrky valnou hromadou. Z tohoto hlediska rozlišujeme 

události, které byly identifikovány: 

 do data vydání výroku auditora – v tom případě provede auditor 

dodatečné auditorské postupy, aby se ujistil, že identifikoval všechny 

významné události, a že jsou zohledněny v účetních výkazech 

či odpovídajícím způsobem popsány v příloze, a vydá výrok (14); 

 po datu vydání výroku auditora, ale před schválením účetní závěrky 

valnou hromadou – jestliže auditor zjistí skutečnosti, které mohou mít 

významný vliv na účetní závěrku, posoudí, zda by účetní závěrka neměla 

být upravena, projedná tyto záležitosti s vedením a provede příslušná 

opatření. Pokud vedení neupraví účetní závěrku s ohledem na zjištěné 

skutečnosti a auditor se domnívá, že tyto úpravy jsou nezbytné, upraví 

zprávu auditora v souladu s touto situací (6); 

 poté, co byla účetní závěrka schválena valnou hromadou – auditor není 

povinen získávat o této účetní závěrce žádné další informace. Pokud 

však zjistí skutečnosti, které mu nebyly známy před schválením účetní 

závěrky valnou hromadou, měl by tyto skutečnosti projednat s vedením 

společnosti a podniknout kroky odpovídající daným okolnostem (11). 

3.5.2 Prohlášení vedení společnosti 

Po dokončení auditorské zakázky by měl auditor obdržet písemné prohlášení 

vedení společnosti (statutárního orgánu), že uznává svou odpovědnosti za účetní 

závěrku. Obvyklou formou je dopis vedení společnosti auditorovi (6). 

Podle konkrétní situace auditor zváží, jaké skutečnosti požaduje od vedení účetní 

jednotky potvrdit. Zpravidla se v prohlášení uvádí, že vedení společnosti: 

 si je vědomo odpovědnosti za účetní závěrku, 

 potvrzuje, že v účetní závěrce jsou zahrnuty všechny transakce, 

které se ve sledovaném účetním období udály, 
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 potvrzuje, že neexistují žádné závazky mimo těch, které jsou uvedené 

v rozvaze, a jiné záruky, které by nebyly uvedeny v příloze, 

 potvrzuje, že v účetní závěrce jsou zohledněna všechna budoucí rizika 

a ztráty, které byly účetní jednotce známy k datu jejího sestavení, 

 poskytlo auditorovi všechny informace, které jsou důležité pro účetní 

závěrku, nic nezatajilo ani nezkreslilo, 

 umožnilo auditorovi nahlédnout do všech právních i ostatních dokumentů 

souvisejících s účetní závěrkou, 

 poskytlo auditorovi zápisy z jednání orgánů společnosti, na kterých byla 

učiněna důležitá rozhodnutí související s účetní závěrkou, 

 není si vědomo žádných chyb, nesprávností a podvodů ze strany 

zaměstnanců, které by měly vliv na informace uvedené v účetní závěrce, 

 potvrzuje správnost informací uvedených ve výroční zprávě, 

 potvrzuje správnost a úplnost zprávy o vztazích mezi propojenými 

osobami, 

 případně další skutečnosti (14). 

V případě, že vedení společnosti odmítne auditorovi vydat toto prohlášení, 

může auditor zvážit vydání modifikovaného výroku (19). 

3.5.3 Příprava shrnutí závěrů auditu 

Shrnutí závěrů auditu završuje auditorské postupy před vydáním zprávy auditora 

a obvykle obsahuje auditorova hlavní zjištění a závěry týkající se účetnictví společnosti, 

účetní závěrky a přípravy zprávy a auditorovy závěry ohledně identifikovaných rizik, 

rizika zakázky, vyhodnocení zjištěných nesprávností, přiměřenosti a dostatečnosti 

provedené auditorské práce (19). 

S ohledem na to, že shrnutí závěrů auditu se často dotýkají citlivých záležitosti 

klienta, auditor jej obvykle nepředkládá k nahlédnutí. Účetní jednotka se však může 

dohodnout s auditorem na vystavení sumáře provedených prací, který je určen 

pro představenstvo společnosti, a tudíž záměrně odlišný od shrnutí závěrů auditu (9). 
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3.5.4 Vydání zprávy auditora 

Výsledkem procesu auditu je zpráva auditora, kterou auditor sděluje svůj názor 

na účetní závěrku, výroční zprávu a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami (14). 

Je nástrojem komunikace mezi auditorem a uživateli této zprávy, jimiž jsou primárně 

vlastníci, ale mohou jimi být i další subjekty (9). 

Auditorská zpráva je písemným sdělením o tom, co bylo auditováno, jaká je 

odpovědnost auditora a jaká vedení společnosti a hlavně obsahuje výrok auditora. 

Struktura a obsah auditorské zprávy jsou dány Auditorskými směrnicemi (10). 

Základní prvky auditorské zprávy nalezneme v tomto pořadí: 

 název zprávy, z něhož musí být jasné, že se jedná o zprávu o auditu 

provedenou nezávislým auditorem, 

 příjemce zprávy, kterými u zákonného statutárního auditu jsou obvykle 

akcionáři nebo společníci auditované účetní jednotky, 

 úvodní odstavec, vymezující účetní závěrku, která je předmětem auditu, 

včetně rozvahového dne a období, které účetní závěrka zahrnuje, 

a prohlášení o odpovědnosti vedení účetní jednotky i auditora
13

, 

 odstavec o rozsahu auditu, který: 

 popisuje jeho podstatu a činnosti, které auditor provedl, 

 odkazuje na auditorské standardy, podle kterých byl audit proveden, 

 obsahuje sdělení, že auditor naplánoval a provedl audit tak, 

aby získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje 

významné nesprávnosti, 

 obsahuje sdělení, že audit zahrnuje ověření důkazních informací, 

posouzení účetních zásad, posouzení významných účetních odhadů 

a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky, 

 obsahuje prohlášení auditora, že provedený audit je přiměřeném 

podkladem pro vydání výroku, 

 odstavec obsahující vlastní výrok auditora s uvedením názoru 

auditora, zda závěrka podává věrný a poctivý obraz o předmětu účetnictví 

v souladu se  zákonnými požadavky, 

                                                 
13

 Statutární orgán společnosti odpovídá za vedení účetnictví, jeho úplnost, průkaznost a správnost, 

povinností auditora je získat všechny důkazní informace, které mu umožní vyjádřit názor na účetní 

závěrku a vydat výrok (14). 
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 datum zpráv, které by nemělo být dřívější, než je konečné datum 

sestavení účetní závěrky vedením účetní jednotky
14

, 

 jméno a sídlo auditora, číslo osvědčení, pod nímž je auditor veden 

v seznamu auditorů v Komoře auditorů ČR, a podpis auditora (14). 

3.5.4.1 Výrok auditora 

Výrok auditora je základní prvek, k němuž směřuje veškeré auditorovo snažení. 

V koncentrované formě vyjadřuje názor auditora, zda účetní závěrka ve všech 

významných ohledech podává věrný a poctivý obraz o majetku, závazcích, 

vlastním kapitálu, finanční situaci a výsledku hospodaření účetní jednotky (9). 

V závislosti na charakteru výroku uvádějí auditorské standardy dva druhy zpráv 

se čtyřmi možnostmi výroku, přičemž by ze zprávy mělo být zřejmé, 

který z následujících výroků je vyjádřen: 

1. Zpráva bez modifikace 

a) výrok bez výhrad. 

2. Zpráva s modifikací, která buď neovlivňuje výrok (představuje výrok 

bez výhrad se zdůrazněním skutečnosti), nebo ovlivňuje výrok, 

který pak může mít jednu ze tří následujících podob: 

b) výrok s výhradou, 

c) záporný výrok, 

d) odmítnutí výroku (9). 

Výrok bez výhrad vydá auditor tehdy, jestliže dojde k závěru, že vykazované 

skutečnosti jsou v souladu s realitou, přičemž v průběhu auditu nebyly zjištěny 

nedostatky svědčící o tom, že účetnictví účetní jednotky není vedeno úplně, průkazným 

způsobem a správně, a jestliže byla účetní závěrka sestavená v souladu s účetními 

předpisy (14). 

Výrok bez výhrad se zdůrazněním skutečnosti vydá auditor za předpokladu, 

že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti, auditor však chce upozornit 

na skutečnost, kterou sice účetní závěrka obsahuje, ale méně odborně kvalifikovaný 

uživatel zprávy by si jí nemusel všimnout. Jedná se především o situaci, 

                                                 
14

 Auditor datuje zprávu dnem dokončení auditu. Toto datum poskytuje uživateli informaci o tom, 

že auditor zvážil všechny události a transakce, které nastaly po datu účetní závěrky do tohoto data. 

Vzhledem k tomu, že odpovědnost za účetní závěrku přísluší statutárnímu orgánu účetní jednotky, 

nemůže auditor datovat zprávu dřívějším datem, než je datum jejího odsouhlasení a podepsání 

odpovědnou osobou (14). 
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kdy je ohrožena zásada trvání účetní jednotky v dohledné budoucnosti. Auditor 

pod výrok bez výhrad doplní odstavec, ve kterém na tuto skutečnosti upozorní (19). 

Výrok s výhradou vydá auditor, jestliže dojde k závěru, že výrok bez výhrad 

nelze vyjádřit, avšak nesprávnosti v účetní závěrce nejsou tak zásadní a takového 

rozsahu, aby vydal záporný výrok nebo odmítnutí výroku. V řadě případů vyjadřuje 

auditor výhradou svoji nejistotu, že některé vykazované skutečnosti jsou správné, avšak 

není přesvědčen o tom, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti. 

Pro správné pochopení výhrady je nutné, aby auditor vždy uvedl důvod, 

který ho k vydání tohoto výroku vedl (14). 

Záporný výrok vydá auditor v případě, že nesouhlas s účetní závěrkou je tak 

značný, a dotýká se tak významné skutečnosti, že výrok s výhradou neodpovídá rozsahu 

zjištěných nedostatků, chyb a nesprávností. Auditor se může dostat do rozporu 

s vedením účetní jednotky ve vhodnosti zvolených účetních postupů, způsobu jejich 

aplikace nebo přiměřenosti údajů zveřejněných v příloze k účetní závěrce. 

Pokud je tento nesouhlas zásadní, je důvodem k vydání záporného výroku. 

I v tomto případě musí auditor důvody vydání tohoto výroku uvést (14). 

Odmítnutí výroku neznamená, že by auditor nenapsal zprávu a nevydal výrok. 

Odmítnutí výroku je také výrok a auditor ho vydá v případě, že jeho omezení 

při provádění auditu v účetní jednotce bylo tak významné, že není schopen vyjádřit 

svůj názor na věrnost a poctivost zobrazení skutečností uvedených v účetní závěrce. 

Důvody odmítnutí výroku je auditor povinen ve své zprávě vysvětlit (14). 

V souladu s právními a účetními předpisy ověřuje auditor také výroční zprávu 

a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami. Protože všechny tři předměty ověření 

jsou prováděny podle různých pravidel, je nutné, aby zpráva auditora zřetelně uváděla, 

co a jakým způsobem auditor ověřoval (14). 

V podstatě jsou možné dva přístupy: 

1. Auditor vydá tři samostatné zprávy – zprávu o auditu účetní závěrky, 

zprávu o ověření výroční zprávy a zprávu o prověrce zprávy o vztazích 

mezi propojenými osobami. 

2. Auditor můţe zahrnout uvedené zprávy do jedné souhrnné zprávy, 

která by měla obsahovat všechny náležitosti a rozsah textu, 

který by auditor použil, kdyby sestavoval samostatné zprávy (14). 
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3.5.4.2 Dopis pro vedení účetní jednotky 

Doporučenou formou komunikace auditora s vedením společnosti je 

dopis pro vedení účetní jednotky. Jeho účelem není nahradit zprávu, nýbrž slouží 

ke sdělení managementu určité nedostatky ve vnitřní kontrole, v účetním systému, 

upozornění na nevhodné nebo nedovolené účetní postupy, nesprávný způsob oceňování, 

případně na rozpory s platnými právními předpisy (9). 

Dopis může být předán účetní jednotce zároveň se  zprávou, pokud se auditor 

domnívá, že by měl vedení účetní jednotky sdělit podrobnější informace, 

které nepovažoval za vhodné uvádět ve zprávě, případně informace ve zprávě dopisem 

rozvést. V případě nutnosti upozornit na určité skutečnosti již v průběhu auditu, 

může být dopis předán dříve, případně podle potřeby i opakovaně. Je však třeba dát 

pozor, aby auditor upozorněním na nedostatky či chyby nezasahoval do rozhodování, 

což by mohlo mít za následek oslabení jeho nezávislosti (14). 
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4 Audit z pohledu účetní jednotky 

V této části diplomové práce se zabývám právy a povinnostmi účetní jednotky 

při auditu účetní závěrky, zejména pak činnostmi účetní jednotky a dokumenty, 

které je nutné poskytnout auditorskému subjektu k zajištění plynulého chodu 

auditorských prací. 

Problematika auditního testování je velmi náročná a rozsáhlá, proto jsem 

při formulaci činností auditorského subjektu vycházela z příručky pro provádění auditu 

u podnikatelů a z dalších teoretických podkladů, abych zajistila přesnost uvedených 

informací. Teoretické informace doplňuji o vlastní poznatky z účasti na auditech účetní 

závěrky nejmenovaných společností. 

Diplomová práce je sestavena obecně, tzn., není určena pro potřeby konkrétní 

účetní jednotky, ale slouží jako východisko pro kteroukoliv účetní jednotku, 

která má povinnost ověření účetní závěrky nezávislým auditorem. 

Jak již bylo řečeno, auditní testování je velmi rozsáhlé, proto jsem činnost 

auditorského subjektu popsala pouze okrajově, abych porozuměla postupům 

auditorského subjektu prováděným před, během a po auditu účetní závěrky, na jejichž 

základě jsem odvodila činnosti účetní jednotky a navrhla postupy, které společnost musí 

učinit k zajištění hladkého průběhu auditu. 

Činnosti účetní jednotky jsem rozdělila do 5 fází, a to: 

 příprava společnosti na audit, 

 předběžný audit, 

 audit účetní závěrky, 

 závěrečná fáze auditu, 

 reakce na výsledky auditu. 

Dokumenty potřebné k auditnímu testování musí být sestaveny k poslednímu dni 

běžného účetního období, není-li stanoveno jinak. Jedná se především o dokladové 

inventury, pohyby na účtech, saldokonta účtů, aj. 

Za účelem zamezení duplicitních záznamů jsem dokumenty, jež byly poskytnuty 

v dřívější etapě auditního testování, nebo k testování jiných oblastí, podruhé 

nezmiňovala, pokud jsem jejich uvedení nepovažovala za nezbytné. 
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Tabulka 5: Schéma postupu účetní jednotky při auditu (Zdroj autorka). 

Příprava 

společnosti 

na audit 

Určení auditora nejvyšším orgánem společnosti. 

Jednání s auditorem o podmínkách zakázky. 

Podpis smlouvy o povinném auditu. 

Předběţný 

audit 

Porada s auditorem za účelem seznámení auditora s účetní jednotkou 

a předání obecných dokumentů. 

Porada s auditorem, jejímž účelem je především projednání plánu auditu 

a časového harmonogramu auditorských prací. 

Audit 

účetní 

závěrky 

Umožnit auditorovi pozorování účetních postupů a dotazování 

zaměstnanců. 

Předání pozvánky k účasti na inventurách. 

Připravit konfirmace k rozeslání. 

Předání dokumentů k jednotlivým oblastem auditorského testování 

dle dohodnutého harmonogramu. 

Diskuze s auditorem dle potřeb auditora či společnosti. 

Porada s auditorem o doúčtování auditních zjištění. 

Doúčtování auditních zjištění. 

Předání účetní závěrky včetně přílohy k účetní závěrce. 

Předání výroční zprávy. 

Předání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. 

Závěrečná 

fáze auditu 

Porada s auditorem o požadavcích na prohlášení vedení společnosti. 

Předání prohlášení vedení společnosti o odpovědnosti za účetní závěrku. 

Předání zprávy auditora a dopisu pro vedení účetní jednotky. 

Porada s auditorem o závěrech auditu. 

Reakce na 

výsledky 

auditu 

Realizace auditorových návrhů a doporučení. 

NEBO 

Jednostranné ukončení smluvního vztahu s auditorem. 

Podání podnětu na činnost auditorského subjektu na Komoru auditorů 

ČR nebo Radě pro veřejný dohled nad auditem. 

4.1 Příprava společnosti na audit 

Prvním krokem směřujícím k auditu účetní závěrky je volba auditora, 

která může být v případě prvního auditu velmi náročná, neboť auditorské služby 

poskytuje mnoho různých mezinárodních i tuzemských společností a fyzických osob. 

Odborná literatura doporučuje postupovat jako při výběru běžného dodavatele služeb, 

tzn. získat o společnosti či auditorovi fyzické osobě informace o kvalitě a cenách 

jeho služeb, případně reference od auditovaných společností. Cenné informace může 

poskytnout také časopis Auditor vydávaný Komorou auditorů ČR, který provádí 
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pravidelný průzkum auditorských služeb, na jehož základě sestaví žebříček nejlepších 

auditorských společností. 

Určení auditora je nově od roku 2009 upraveno v § 17 zákona o auditorech. 

Dle tohoto ustanovení určí auditora právnické osoby, mající povinnost ověření účetní 

závěrky auditorem, nejvyšší orgán společnosti, jímž je valná hromada. Nemá-li účetní 

jednotka nejvyšší orgán nebo auditora tento orgán neurčí, pak ho určí dozorčí orgán 

společnosti, tzn. dozorčí rada. Smlouvu o povinném auditu je statutární orgán oprávněn 

uzavřít pouze s takto určeným auditorem (25). 

První kontakt s auditorem musí účetní jednotka učinit ještě před datem účetní 

závěrky, obvykle se doporučuje čím dřív, tím lépe, zejména jedná-li se o první audit. 

Hlavními důvody jsou časová náročnost auditorských prací a harmonizace auditorských 

postupů se závěrkovými pracemi společnosti (14). 

Přijme-li auditor nabídku k provedení auditu účetní závěrky konkrétní 

společnosti, připraví smlouvu o povinném auditu, kde musí být jasně vymezena práva, 

povinnosti a odpovědnost jak auditora, tak účetní jednotky (14). 

4.2 Předběţný audit 

Uzavřením smlouvy o povinném auditu začíná první fáze auditu účetní závěrky, 

tzv. předběžný audit, v jehož rámci se auditor seznámí s činností a oblastní podnikání 

účetní jednotky, prozkoumá vnitřní kontroly a účetní systém a posoudí rizika určitých 

potenciálních nesprávností u některých zůstatků účtů či transakcí (14). 

K seznámení auditora s účetní jednotkou a jejím okolím je vhodné využít 

metody diskuze doplněné o předání tzv. obecných dokumentů, jimiž jsou především: 

 Společenská smlouva nebo stanovy. 

 Úplný výpis z obchodního rejstříku. 

 Zveřejnění účetní závěrky a výroční zprávy včetně zpráv o vztazích 

za minulé účetní období ve sbírce listin obchodního rejstříku
15

. 

 Zápisy z valné hromady či valných hromad, zejména zápis z valné 

hromady o projednání auditu a určení auditora. 

 Vnitřní zprávy managementu o hospodaření společnosti. 

 Strategický a finanční plán společnosti obsahující budget na příští období. 

                                                 
15

 Obvyklým způsobem je vytištění obsahu sbírky listin z internetové adresy obchodního rejstříku. 
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 Organizační řád nebo organizační schéma společnosti. 

 Podpisové vzory. 

 Dopis právním zástupcům, kteří pracovali pro společnost v uplynulém 

účetním období. 

 Obratová předvaha k rozvahovému dni běžného účetního období. 

 Vnitřní směrnice upravující zejména: 

 zásoby, 

 dlouhodobý majetek, 

 časové rozlišení nákladů a výnosů, 

 tvorbu a rozpuštění rezerv, 

 přepočty majetku a závazků v cizích měnách na měnu českou, 

 stravné, 

 účtový rozvrh, 

 pravidla pro podpisové záznamy, 

 oběh účetních dokladů, 

 inventarizace (dokladové a fyzické) (4). 

 Účtový rozvrh platný pro běžné účetní období. 

 Dále musí společnost umožnit auditorovi přístup k účetním knihám, 

případně mu poskytnout jejich elektronickou verzi. Jedná se především o: 

 deník (deníky), 

 hlavní knihu, 

 knihy analytické evidence (24), 

 knihy podrozvahových účtů (14), 

 knihy došlých a knihy vydaných faktur, 

 knihy inventárních karet dlouhodobého majetku, 

 knihy operativní evidence drobného dlouhodobého majetku, 

 pokladní knihy, 

 obratovou předvahu, aj. (14). 

 Účetní závěrka minulého účetního období včetně dokladové inventury 

jednotlivých účtů (nejlépe pohyby a saldokonta účtů) a výroční zpráva. 

 Obratová předvaha k rozvahovému dni minulého účetního období. 
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 Výpisy z listu vlastnictví z katastru nemovitostí či důležité smlouvy, 

jimiž se budu zabývat v následujícím textu. 

Etapa předběžného auditu je zakončena poradou s auditorem, kde auditor 

seznámí účetní jednotku s plánovanou strategií auditu a jeho časovým průběhem (10). 

4.3 Audit účetní závěrky 

Audit účetní závěrky spočívá v testování rozvahových a výsledkových účtů 

běžného účetního období a na ně navazující účetní závěrky. Auditní testování probíhá 

ve dvou rovinách, a to přímo a nepřímo. Přímé testování spočívá v pozorování a účasti 

auditora na některých procesech, zejména při inventurách majetku a zásob. 

Nepřímé testování probíhá formou diskuze s pracovníky (14). Z tohoto důvodu musí 

účetní jednotka umožnit auditorovi komunikaci se zaměstnanci a přístup do prostor 

společnosti, a při plánování inventarizace majetku a zásob předat auditorovi pozvánku 

k účasti, případně naplánovat inventarizaci s jeho pomocí. 

4.3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek 

Oblast testování dlouhodobého nehmotného majetku (dále jen DNM) zahrnuje 

nejen zřizovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná 

práva a účty pořízení a poskytnutých záloh, ale také související náklady a výnosy, 

jimiž jsou například odpisy, náklady na opravy a údržbu, tržby z prodeje, zůstatková 

cena (dále jen ZC) při prodeji a změna stavu opravných položek (6). 

4.3.1.1 Existence a vlastnictví dlouhodobého nehmotného majetku 

AUDITOR OVĚŘÍ: 

 existenci a vlastnictví DNM, 

 klasifikaci majetku pro účetní a daňové účely a ekonomický přínos, 

 existují-li omezení možnosti disponovat s majetkem, která se uvádí 

v účetní závěrce (6). 

ÚČETNÍ JEDNOTKA MUSÍ DOLOŢIT: 

 Sestavu DNM
16

 k poslednímu dni běžného a minulého účetního období. 

 Dokladovou inventuru majetku, případně karty majetku. 

                                                 
16

 Sestavy majetku by měly obsahovat jednotlivé položky majetku s informací o pořizovací ceně, 

oprávkách, odpisech a datu uvedení do užívání, přičemž by měla být vytvořena sestava pro každý 

analytický účet zvlášť. 
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 Tabulku pohybů dlouhodobého nehmotného majetku
17

. 

 Podkladovou dokumentaci (doklady o pořízení a doklady o zaplacení, 

například: pořizovací faktury, kupní smlouvy, korespondence, aj.) 

 Přehled drobného majetku, který je v užívání a není vykazován v rozvaze. 

 Přehled majetku, který je zatížen zástavním právem. 

 Dokumenty týkající se nabytí know-how nebo jiných nehmotných aktiv. 

4.3.1.2 Přírůstky dlouhodobého nehmotného majetku 

AUDITOR OVĚŘÍ: 

 schválení nákupů odpovědnými pracovníky, 

 výši pořizovací ceny porovnáním s podkladovou dokumentací, 

 klasifikaci majetku a ekonomický přínos, 

 účetní postupy aktivace majetku vyrobeného, příp. nainstalovaného (6). 

ÚČETNÍ JEDNOTKA MUSÍ DOLOŢIT: 

 Položkový seznam přírůstků dlouhodobého nehmotného majetku. 

 Dokladovou inventuru majetku, případně karty pořízeného majetku. 

 Podkladovou dokumentaci dokládající přírůstky majetku, zejména 

zařazovací protokoly, doklady o pořízení a doklady o zaplacení. 

4.3.1.3 Úbytky dlouhodobého nehmotného majetku 

AUDITOR OVĚŘÍ: 

 důvody vyřazení majetku, 

 schválení, provedení a zaúčtování úbytků, 

 skutečné vyřazení položek majetku z hlavní knihy i sestavy DNM, 

 úměrnost výnosů z prodeje (6). 

ÚČETNÍ JEDNOTKA MUSÍ DOLOŢIT: 

 Položkový seznam úbytků dlouhodobého nehmotného majetku. 

 Dokladovou inventuru majetku, případně karty vyřazeného majetku. 

 Pohyby na náklad. a výnos. účtech vztahujících se k prodeji DNM. 

 Podkladovou dokumentaci: 

 zápisy ze zasedání vedení společnosti a korespondence, 

                                                 
17

 Prostřednictvím tabulky pohybů DNM lze evidovat nejen existenci majetku, ale také jeho přírůstky 

a úbytky v průběhu účetního období, zůstatkovou cenu ke dni účetní závěrky a náklady spojené 

s odepisováním, případně vyřazením majetku. 
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 doklady o vyřazení, např. vyřazovací a likvidační protokoly, faktury. 

 doklady o zaplacení, např. bankovní výpisy, pokladní doklady, aj. 

4.3.1.4 Pořízení DNM a poskytnuté zálohy na jeho pořízení 

AUDITOR OVĚŘÍ: 

 existenci a stáří jednotlivých položek, 

 případné užívání majetku bez zařazení do užívání a odepisování (6). 

ÚČETNÍ JEDNOTKA MUSÍ DOLOŢIT: 

 Položkový seznam účtů pořízení a poskytnutých záloh na DNM. 

 Dokladovou inventuru těchto účtů, vč. přehledu stáří jednotlivých položek. 

 Dokumenty dokládající účel a pohyb finančních prostředků, 

např. zálohové faktury, přijaté faktury, smlouvy, bankovní výpisy, aj. 

4.3.1.5 Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku 

AUDITOR OVĚŘÍ: 

 způsob identifikace dočasného nebo trvalého poklesu hodnoty majetku, 

 detaily výpočtu snížení hodnoty, 

 odhady prodejní ceny snížené o náklady (realizovatelná cena) (6). 

ÚČETNÍ JEDNOTKA MUSÍ DOLOŢIT: 

 Tabulku výpočtu opravných položek a odpisů. 

 Pohyby na účtech opravných položek k majetku, apod. 

 Dokumenty dokládající prodej majetku, resp. příjem finančních prostředků 

(faktury, smlouvy, bankovní výpisy, apod.) 

4.3.1.6 Odpisy 

AUDITOR OVĚŘÍ: 

 přiměřenost odpisových sazeb, 

 zda není dále odepisován majetek, který je plně odepsán, 

 zda jsou výpočty, součty a zaúčtování na účtu odpisů správné (6). 

ÚČETNÍ JEDNOTKA MUSÍ DOLOŢIT: 

 Pohyby na účtech odpisů vztahujících se k DNM. 
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4.3.1.7 Prodej dlouhodobého nehmotného majetku 

AUDITOR OVĚŘÍ: 

 je-li prodaný majetek stále v evidenci, 

 zůstatkovou cenu a výši zisku/ztráty z prodeje (6). 

ÚČETNÍ JEDNOTKA MUSÍ DOLOŢIT: 

 Pohyby na náklad. a výnos. účtech vztahujících se k prodeji DNM. 

 Dokladovou inventuru vyřazeného majetku, případně karty majetku. 

 Podkladovou dokumentaci, zejména vyřazovací protokoly, likvidační 

protokoly, faktury, smlouvy, aj. 

4.3.1.8 Dotace, pojištění 

AUDITOR OVĚŘÍ: 

 není-li hodnota DNM snížena o výši dotace, 

 jaká část majetku je kryta pojištěním (6). 

ÚČETNÍ JEDNOTKA MUSÍ DOLOŢIT: 

 Podkladové dokumenty, zejména smlouvy, korespondence, faktury. 

4.3.2 Dlouhodobý hmotný majetek 

Oblast dlouhodobého hmotného majetku (dále jen DHM) zahrnuje pozemky, 

budovy a stavby, stroje a zařízení, dopravní prostředky a ostatní majetek 

s dlouhodobým použitím
18

 včetně majetku v pořízení a záloh poskytnutých na jeho 

pořízení. Dále jsou zde náklady a výnosy související s DHM, například odpisy, 

tržby z prodeje, zůstatková cena při prodeji, změna stavu opravných položek 

a inventarizační rozdíly (6). 

4.3.2.1 Existence a vlastnictví dlouhodobého hmotného majetku 

AUDITOR OVĚŘÍ: 

 existenci a vlastnictví DHM, 

 zda jsou prováděny každoročně inventury majetku, 

 klasifikaci majetku pro účetní a daňové účely a ekonomický přínos, 

 existují-li omezení možnosti disponovat s majetkem, která se uvádějí 

v účetní závěrce (6). 

                                                 
18

 Pod pojmem dlouhodobé použití rozumíme dobu užívání delší než 1 rok (6). 
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ÚČETNÍ JEDNOTKA MUSÍ DOLOŢIT: 

 Sestavu DHM poslednímu dni běžného a minulého účetního období. 

 Tabulku pohybů dlouhodobého hmotného majetku. 

 Inventarizační protokoly. 

 Dokladovou inventuru majetku, případně karty majetku. 

 Podkladovou dokumentaci, zejména: 

 vlastnické listiny (např. výpis z katastru nemovitostí), 

 doklady o pořízení, doklady o zaplacení, případně korespondence. 

 Přehled drobného majetku, který je v užívání a není vykazován v rozvaze. 

 Přehled majetku, který je zatížen zástavním právem. 

4.3.2.2 Přírůstky DHM (včetně technického zhodnocení) 

AUDITOR OVĚŘÍ: 

 schválení nákupů odpovědnými pracovníky, 

 výši pořizovací ceny porovnáním s podpůrnou dokumentací, 

 klasifikaci majetku a ekonomický přínos, 

 účetní postupy aktivace majetku vyrobeného, příp. nainstalovaného, 

 významné skutečnosti v souvislosti s technickým zhodnocením
19

 (6). 

ÚČETNÍ JEDNOTKA MUSÍ DOLOŢIT: 

 Položkový seznam přírůstků dlouhodobého nehmotného majetku. 

 Dokladovou inventuru majetku, případně kartu majetku. 

 Podkladovou dokumentaci, například: 

 dokumenty o provedeném technickém zhodnocení, 

 zařazovací protokoly, 

 doklady o pořízení, například přijaté faktury, kupní smlouvy, apod., 

 doklady o zaplacení, například bankovní výpisy, pokladní doklady. 

4.3.2.3 Úbytky dlouhodobého hmotného majetku 

AUDITOR OVĚŘÍ: 

 důvody vyřazení majetku, 

 schválení, provedení a zaúčtování vyřazeného majetku, 

 skutečné vyřazení položek majetku z hlavní knihy i sestavy DHM, 

                                                 
19

 Zejména, nejedná-li se o náklady, případně nedošlo-li k významnému prodloužení doby životnosti 

majetku, které vyžaduje úpravy doby odepisování (6). 
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 úměrnost výnosů z prodeje (6). 

ÚČETNÍ JEDNOTKA MUSÍ DOLOŢIT: 

 Položkový seznam vyřazeného dlouhodobého hmotného majetku. 

 Dokladovou inventuru majetku, případně karty majetku. 

 Pohyby na náklad. a výnos. účtech vztahujících se k prodeji DHM. 

 Podkladovou dokumentaci: 

 zápisy ze zasedání vedení společnosti a korespondence, 

 doklady o vyřazení, např. vyřazovací či likvidační protokoly, aj. 

 doklady o zaplacení, např. bankovní výpis, pokladní doklady, apod. 

4.3.2.4 Pořízení DHM a poskytnuté zálohy na pořízení 

AUDITOR OVĚŘÍ: 

 existenci a stáří jednotlivých položek, 

 výši pořizovací ceny porovnáním s podpůrnou dokumentací, 

 případné užívání majetku bez zařazení do užívání a odepisování (6). 

ÚČETNÍ JEDNOTKA MUSÍ DOLOŢIT: 

 Položkový seznam účtů pořízení a poskytnutých záloh na DHM. 

 Dokladovou inventuru těchto účtů, vč. přehledu stáří jednotlivých položek. 

 Dokumenty dokládající účel a pohyb finančních prostředků, 

např. zálohové faktury, přijaté faktury, smlouvy, bankovní výpisy, aj. 

4.3.2.5 Ocenění dlouhodobého hmotného majetku 

AUDITOR OVĚŘÍ: 

 způsob identifikace dočasného nebo trvalého poklesu hodnoty majetku, 

 detaily výpočtu snížení hodnoty, případně trvalého odpisu, 

 způsob ocenění DHM pořízeného ve vlastní režii, 

 odhady prodejní ceny snížené o náklady (realizovatelná cena) (6). 

ÚČETNÍ JEDNOTKA MUSÍ DOLOŢIT: 

 Tabulku výpočtu opravných položek a odpisů. 

 Dokumenty dokládající prodej majetku, resp. příjem finančních prostředků 

(faktury, smlouvy, bankovní výpisy, apod.) 
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4.3.2.6 Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 

AUDITOR OVĚŘÍ: 

 přiměřenost odpisových sazeb, 

 zda je pravidelně kontrolována využitelnost a předpokládaná životnost, 

 zda není dále odepisován majetek, který je plně odepsán, 

 zda jsou výpočty, součty a zaúčtování na účtu odpisů správné (6). 

ÚČETNÍ JEDNOTKA MUSÍ DOLOŢIT: 

 Tabulku pohybů dlouhodobého hmotného majetku. 

 Pohyby na účtech odpisů vztahujících se k DHM. 

Účetní odpisy by měly být stanoveny tak, aby odrážely skutečné opotřebení 

majetku a délka odepisování odpovídala době životnosti majetku. Z tohoto důvodu není 

doporučováno volit účetní odpisy rovny daňovým, jejichž sazby jsou obecné 

a nevystihují specifické faktory působící na životnost konkrétního majetku. 

4.3.2.7 Náklady související s dlouhodobým hmotným majetkem 

AUDITOR OVĚŘÍ: 

 zda není DHM účtován přímo do nákladů v případech, 

kdy má být kapitalizován, resp. kdy se jedná o technické zhodnocení, 

 zůstatkovou cenu a výnosy z prodaného majetku, 

 skutečné vyřazení majetku z hlavní knihy a seznamů DHM (6). 

ÚČETNÍ JEDNOTKA MUSÍ DOLOŢIT: 

 Plán oprav a investic. 

 Rozpis účtu 51x - Opravy a udržování. 

 Doklady potvrzující provedení opravy nebo údržby, např. smlouvy, přijaté 

faktury, protokoly o provedené opravě, aj. 

 Pohyby na náklad. a výnos. účtech vztahujících se k prodeji DHM. 

 Dokladovou inventuru vyřazeného majetku, případně karty majetku. 

 Podkladovou dokumentaci: 

 doklad o vyřazení, např. vyřazovací protokol, 

 doklad o zaplacení, např. faktury, bankovní výpisy, apod. 
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4.3.2.8 Finanční leasing 

AUDITOR OVĚŘÍ: 

 daňovou uznatelnost leasingových splátek, 

 případné zahrnutí leasingového majetku do DHM, 

 přiměřenost leasingových závazků a nákladů (6). 

ÚČETNÍ JEDNOTKA MUSÍ DOLOŢIT: 

 Seznam leasingového majetku. 

 Pohyby na účtech časového rozlišení vztahujících se k DHM. 

 Pohyby na nákladových účtech vztahujících se k DHM. 

 Leasingové smlouvy k majetku ve finančním leasingu
20

. 

 Splátkové kalendáře, nejsou-li součástí leasingových smluv. 

4.3.2.9 Dotace, pojištění a podmíněné závazky 

AUDITOR OVĚŘÍ: 

 skutečné poskytnutí dotace, 

 není-li hodnota DNM snížena o výši dotace, 

 jaká část majetku je kryta pojištěním, 

 existují-li závazky týkající se ochrany životního prostředí, aj. (6). 

ÚČETNÍ JEDNOTKA MUSÍ DOLOŢIT: 

 Podkladové dokumenty, zejména smlouvy, korespondenci, faktury. 

4.3.3 Dlouhodobý finanční majetek 

Oblast dlouhodobého finančního majetku (dále jen DFM) zahrnuje akcie, 

kapitálové účasti, dluhopisy, dlouhodobé vklady, půjčky propojeným osobám a další 

finanční majetek, který je v držení účetní jednotky po dobu delší než 12 měsíců. 

Jsou zde rovněž výnosy a náklady související s držením a prodejem tohoto majetku (6). 

4.3.3.1 Existence dlouhodobého finančního majetku 

AUDITOR OVĚŘÍ: 

 existenci a vlastnická práva dlouhodobého finančního majetku (6). 

  

                                                 
20

 Včetně majetku, jehož finanční leasing byl v průběhu běžného účetního období ukončen. 
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ÚČETNÍ JEDNOTKA MUSÍ DOLOŢIT: 

 Podklady a dokumenty o majetkových podílech v jiných obchodních 

společnostech a o vlastnictví cenných papírů. 

 Tabulku pohybů cenných papírů a investic. 

 Evidenci majetku v zástavě jako záruky (úvěrové smlouvy, apod.) 

 Přehled o transakcích s cennými papíry a ostatními finančními 

instrumenty. Dokumentaci týkající se jejich ocenění. 

 Kopie účetních závěrek společností, v nichž má společnost podstatný 

nebo rozhodující podíl. 

 Originály cenných papírů k ověření. 

 Podkladové dokumenty, zejména: 

 výpis ze Střediska cenných papírů, 

 doklady potvrzující nabytí či prodej cenných papírů, 

 výpis z obchodního rejstříku, nebyl-li již poskytnut dříve. 

4.3.3.2 Nákupy a přírůstky dlouhodobého finančního majetku 

AUDITOR OVĚŘÍ: 

 stáří jednotlivých položek záloh na investice, 

 účetní záznamy porovnáním s podkladovou dokumentací (6). 

ÚČETNÍ JEDNOTKA MUSÍ DOLOŢIT: 

 Dokladovou inventuru záloh na dlouhodobé/krátkodobé investice 

a pořízení investic, jež nebyly dokončeny k poslednímu dni běžného 

účetního období, včetně přehledu stáří jednotlivých položek. 

 Podkladovou dokumentaci, např. doklady od obchodníka s cennými 

papíry, potvrzení operace výpisem ze Střediska cenných papírů, aj. (6). 

4.3.3.3 Úbytky dlouhodobého finančního majetku 

AUDITOR OVĚŘÍ: 

 ukončení platnosti, úbytky nebo další pohyby vztahující se k DFM, 

 účetní záznamy s podkladovou dokumentací (6). 

ÚČETNÍ JEDNOTKA MUSÍ DOLOŢIT: 

 Zápisy z jednání vedení společnosti a smluvní ustanovení. 

 Doklady k přijatým platbám, pohledávkám na konci účetního období, aj. 
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 Doklady o snížení vkladu při snižování základního kapitálu 

jiné společnosti. 

 Podkladovou dokumentaci. 

4.3.3.4 Ocenění dlouhodobého finančního majetku 

AUDITOR OVĚŘÍ: 

 způsob identifikace dočasného nebo trvalého poklesu hodnoty majetku, 

 detaily výpočtu snížení hodnoty, případně trvalého odpisu, 

 soulad s právními předpisy (6). 

ÚČETNÍ JEDNOTKA MUSÍ DOLOŢIT: 

 Tabulku přeceňovacích rozdílů v případě ocenění reálnou hodnotou. 

 Podkladové dokumenty (smlouvy, podmínky emise, výroční zprávy 

investiční společnosti, finanční publikace, aj.) 

4.3.3.5 Náklady a výnosy související s DFM 

AUDITOR OVĚŘÍ: 

 způsob stanovení a zaúčtování výnosů spojených s DFM, 

 účetní záznamy porovnáním s podkladovou dokumentací (6). 

ÚČETNÍ JEDNOTKA MUSÍ DOLOŢIT: 

 Pohyby na nákladových a výnosových účtech souvisejících s DFM. 

 Podkladovou dokumentaci (smlouvy, emisní podmínky, apod.) 

4.3.4 Zásoby 

Oblast zásob zahrnuje zásoby zboží, materiálu, výrobků v různém stadiu 

dokončení, poskytované zálohy na zásoby a náklady a výnosy související se zásobami 

jako jsou tržby z prodeje materiálu, prodaný materiál nebo změna stavu opravných 

položek (6). 

4.3.4.1 Fyzická inventura zásob 

AUDITOR OVĚŘÍ, ZDA: 

 uvedené zásoby existují a posoudí jejich přiměřené množství (6), 

 existuje hmotná odpovědnost zaměstnanců za zásoby, 

 je prováděna pravidelně kontrola neprodejných a nepotřebných zásob, 

 jsou zásoby skladovány na vhodných místech a s náležitou péčí, 
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 jsou prováděny inventury při změně hmotně odpovědné osoby, 

 je dodržován stanovený způsob oceňování zásob, 

 jsou všechny nákupy a prodeje kontrolovány odpovědnou osobou, 

 jsou nákupy a prodeje prováděny na základě objednávek s příslušnými 

náležitostmi a v dohodnutých termínech, 

 je příjem zásob a výdej ze skladu prováděn na základě příjemek 

a výdejek s příslušnými náležitostmi (14). 

ÚČETNÍ JEDNOTKA MUSÍ DOLOŢIT: 

 Soupis zásob podle jednotlivých položek na skladě k poslednímu dni 

běžného a minulého účetního období. 

 Soupis přijatých a vydaných dodacích listů v běžném a minulém účetním 

období. 

 Mapu či plánek skladových prostor, je-li k dispozici. 

 Inventarizační protokoly. 

 Auditorem vybrané příjemky, výdejky, dodací listy, faktury, apod. 

4.3.4.2 Inventury prováděné k jinému dni než k datu účetní závěrky 

Jestliže inventarizace nemůže být prováděna k datu sestavení účetní závěrky 

a existuje vhodná skladová evidence
21

, může být úplná inventarizace provedena 

3 měsíce před nebo 1 měsíc po datu sestavení účetní závěrky. 

AUDITOR OVĚŘÍ: 

 spolehlivost skladové evidence, 

 pohyby mezi datem účetní uzávěrky a datem inventarizace (6). 

ÚČETNÍ JEDNOTKA MUSÍ DOLOŢIT: 

 Souhrn pohybů v období mezi provedenou inventarizací a účetní závěrkou. 

 Vhodnou podpůrnou dokumentaci (příjemky, výdejky, dodací listy, apod.) 

 Auditorem vybrané příjemky, výdejky, dodací listy, faktury, apod. 

4.3.4.3 Průběžná inventarizace 

V případě, že je vedena přiměřená průběžná skladová evidence, může společnost 

provést inventarizaci stavu zásob v několika cyklech v průběhu roku místo ke konci 

účetního období. Tyto inventarizace mohou být provedeny výběrovou metodou, 

                                                 
21

 Tzn. přiměřené vnitřní kontroly, co se týče bezpečnosti a účtování zásob (6). 
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není nutné inventarizovat veškeré zásoby, avšak každá položka zásob musí 

být inventarizována minimálně jednou v průběhu účetního období (6). 

AUDITOR OVĚŘÍ: 

 vhodnost inventarizačních postupů a jejich účinné využívání, 

 adekvátnost skladové evidence, 

 přiměřenost kontroly správy a pohybů zásob (6). 

ÚČETNÍ JEDNOTKA MUSÍ DOLOŢIT: 

 Podklady týkající se předchozích inventur provedených během účetního 

období (inventarizační soupisy, inventurní sumáře, apod.) 

 Přehled pohybů zásob zaznamenaných v obratové předvaze v období mezi 

prováděnou inventarizací a koncem účetního období. 

 Poslední příjemky a výdejky v běžném účetním období. 

4.3.4.4 Ocenění zásob 

AUDITOR OVĚŘÍ: 

 použité metody oceňování zásob
22

 (zejména jejich přiměřenost, vhodnost 

a důslednost uplatňování), 

 vzorek vybraných položek pomocí podkladové dokumentace (6). 

ÚČETNÍ JEDNOTKA MUSÍ DOLOŢIT: 

 Inventární protokoly, nebyly-li již poskytnuty. 

 Auditorem vybrané podkladové dokumenty. 

4.3.4.5 Vnitropodnikové ceny 

AUDITOR OVĚŘÍ: 

 které zásoby jsou oceněny předem stanovenými náklady, 

 jak často jsou předem stanovené náklady revidovány, 

 došlo-li ke změně v metodologii v porovnání s minulým rokem, 

 způsob alokace režijních nákladů, 

 předpoklady použité pro stanovení norem, 

 postupy identifikování a účtování odchylek, 

 účetní záznamy porovnáním s podkladovou dokumentací (6). 

  

                                                 
22

 Např. FIFO, vážený aritmetický průměr anebo vnitropodnikové ceny (6). 
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ÚČETNÍ JEDNOTKA MUSÍ DOLOŢIT: 

 Kalkulaci vnitropodnikových cen. 

 Normy pro stanovení vnitropodnikových cen. 

 Pohyby na účtech zásob oceněných vnitropodnikovými cenami. 

 Pohyby na vnitropodnikových účtech. 

 Zápis o rozhodnutí o změně norem, byly-li změněny. 

 Podkladovou dokumentaci. 

4.3.4.6 Zahrnutí režijních nákladů 

AUDITOR OVĚŘÍ: 

 metodu zahrnutí režijních nákladů do hodnoty zásob, 

 pravidelnost jejího revidování, 

 vzorek účetních záznamů pomocí podkladové dokumentace (6). 

ÚČETNÍ JEDNOTKA MUSÍ DOLOŢIT: 

 Kalkulaci výše zásob zahrnující režijní náklady do hodnoty zásob. 

 Pohyby na účtech zásob oceněných metodou zahrnutí režijních nákladů. 

 Podkladové doklady. 

 Rozhodnutí o změně norem, byly-li změněny. 

4.3.4.7 Opravná položka k zastaralým a pomaluobrátkovým zásobám
23

 

AUDITOR OVĚŘÍ: 

 výši opravné položky porovnáním s podpůrnou dokumentací, 

 proces identifikace pomaluobrátkových a zastaralých zásob, 

 procedury sloužící ke snížení hodnoty zásob na prodejní cenu sníženou 

o náklady spojené s prodejem, 

 vzorek účetních záznamů pomocí podkladové dokumentace (6). 

ÚČETNÍ JEDNOTKA MUSÍ DOLOŢIT: 

 Sestavu zásob dle jejich obrátky (stáří). 

 Podklady pro ocenění zásob. 

 Podklady pro výpočet opravné položky k zásobám. 

                                                 
23

 Zákon o účetnictví v § 26 vyžaduje, aby byly zásoby oceněny v nižší z hodnot pořizovací ceny 

a prodejní ceny snížené o náklady spojené s prodejem, proto je-li cena skladové položky vyšší než takto 

snížená prodejní cena, měla by být vytvořená opravná položka, aby došlo ke snížení účetní hodnoty 

na správnou výši [24, 6]. 
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 Pohyby nedokončené výroby a výrobků. 

 Pohyby na účtech opravných položek k zásobám. 

4.3.4.8 Zaúčtování do správného období 

AUDITOR OVĚŘÍ: 

 vzorek účetních záznamů s podkladovou dokumentací (6). 

ÚČETNÍ JEDNOTKA MUSÍ DOLOŢIT: 

 Skladovou evidenci zásob. 

 Pohyby na účtech zásob a zboží na cestě. 

 Soupis přijatých a vydaných dodacích listů v běžném a minulém účetním 

období, nebyl-li již poskytnut. 

 Poslední příjemky vystavené před inventurou. 

 Poslední dodací listy/výdejky ze skladu vystavené před inventurou. 

 První příjemky a/nebo první dodací listy vystavené po inventuře, 

pokud jsou k dispozici. 

 Auditorem vybrané podkladové dokumenty. 

4.3.4.9 Poskytnuté zálohy na zásoby 

AUDITOR OVĚŘÍ: 

 zaplacení záloh na zásoby, které nebyly dodavatelem vyúčtovány, 

 jedná-li se skutečně o zálohy na pořízení zásob (6). 

ÚČETNÍ JEDNOTKA MUSÍ DOLOŢIT: 

 Pohyby na účtech poskytnutých záloh na zásoby. 

 Doklady potvrzující zaplacení zálohy, nejlépe bankovní výpisy. 

 Dodací listy, přepravní faktury, příjemky na sklad, apod. 

4.3.5 Pohledávky 

V oblasti pohledávky
24

 nalezneme pohledávky z obchodních vztahů, poskytnuté 

zálohy, pohledávky za propojenými osobami, dohadné účty aktivní, ostatní pohledávky 

a náklady a výnosy související s prodejem či odpisem pohledávek a změnou stavu 

opravných položek a případné dopady derivátových obchodů do účetní závěrky (6). 

                                                 
24

 Pohledávky rozlišujeme podle doby splatnosti na krátkodobé (do jednoho roku) a dlouhodobé 

(delší než 1 rok) (6). 
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4.3.5.1 Existence pohledávek 

AUDITOR OVĚŘÍ: 

 významné zůstatky na straně DAL za účelem deklasifikace do závazků, 

 zůstatky jednotlivých odběratelů s rozpisem pohledávek a potvrzenými 

konfirmacemi (6). 

ÚČETNÍ JEDNOTKA MUSÍ DOLOŢIT: 

 Saldokonta obchodních pohledávek dle jednotlivých odběratelů 

k poslednímu dni minulého účetního období, nebyla-li již poskytnuta. 

 Dokladovou inventuru pohledávek obsahující: 

 rozpis pohledávek
25

, 

 saldokonto obchodních pohledávek dle jednotlivých odběratelů 

k poslednímu dni běžného účetního období, 

 potvrzené konfirmace od jednotlivých odběratelů, 

 přihlášky pohledávek v případě, kdy je odběratel v insolvenci, 

 následné platby
26

, 

 kopie podkladových dokumentů k pohledávkám, je-li to možné. 

 Přehled pohledávek k poslednímu dni účetního období, které byly 

zaplaceny v průběhu následujícího účetního období do data auditu. 

 Podkladovou dokumentaci: 

 dodací listy, prodejní faktury, korespondenci s odběrateli, 

 doklady o zaplacení (pokladní doklady, bankovní výpisy). 

 Soupis směnek k inkasu. 

 Originály směnek k nahlédnutí, případně kopie k předání. 

 Saldokonto, příp. pohyby na účtech pohledávkových účtů. 

4.3.5.2 Derivátové obchody 

Finanční deriváty se používají k zajištění kurzových rizik v případech, 

kdy se očekává změna kurzu směrem, který bude mít negativní dopad na hospodářský 

výsledek společnosti (6). 

  

                                                 
25

 Tabulka obsahující rozpis účtu pohledávek dle jednotlivých odběratelů, včetně výsledného součtu. 
26

 Pohledávky, které byly uhrazeny v době mezi datem účetní závěrky a provedením auditu, je nutné 

doložit dokladem o uhrazení, nejčastěji se jedná o bankovní výpisy. 
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AUDITOR OVĚŘÍ: 

 přístup k derivátovým obchodům, 

 vnitřní pravidla jejich uzavírání, metodiku účtování, aj., 

 klasifikaci derivátu jako derivátu k obchodování či zajištění (6). 

ÚČETNÍ JEDNOTKA MUSÍ: 

 informovat auditora o skutečnosti využívání derivátových obchodů a 

 doložit směrnici upravující pravidla, metodiku účtování a způsob 

dokumentace derivátových obchodních transakcí (6). 

4.3.5.3 Ocenění pohledávek včetně přepočtu cizích měn 

AUDITOR OVĚŘÍ: 

 způsob identifikace pochybných nebo nedobytných pohledávek, 

 věkovou strukturu pohledávek, 

 přiměřenost a správnost výpočtů opravných položek, 

 výši pohledávek odepsaných do nákladů a jejich nedobytnost, 

 použitý kurz pro přepočet cizích měn do české měny (dále jen CZK) (6). 

ÚČETNÍ JEDNOTKA MUSÍ DOLOŢIT: 

 Přehled pohledávek podle jejich věkové struktury. 

 Přehled pohledávek, ke kterým byly vytvořeny daňové, příp. účetní 

opravné položky k poslednímu dni běžného a minulého účetního období. 

 Rozpis opravných položek k pochybným pohledávkám
27

. 

 Tabulku s výpočty kurzových zisků a ztrát. 

 Doklady potvrzující zaúčtování kurzových rozdílů. 

4.3.5.4 Zaúčtování pohledávek do správného období 

AUDITOR OVĚŘÍ: 

 vzorek prodejních faktur porovnáním s podpůrnou dokumentací, 

 vzorek vydaných dobropisů porovnáním s podpůrnou dokumentací, 

 tržby a pohledávky porovnáním běžného a minulého účetního období (6). 

ÚČETNÍ JEDNOTKA MUSÍ DOLOŢIT: 

 Auditorem vybrané prodejní faktury a jejich podpůrnou dokumentaci. 

 Auditorem vybrané dobropisy a jejich podpůrnou dokumentaci. 

                                                 
27

 Rozpis musí obsahovat počáteční a konečné zůstatky, odpisy/platby a odepsané pohledávky. 
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 Veškeré dobropisy zaúčtované
28

 po konci účetního období, které 

se vztahují k prodejům běžného období a jejich podkladovou dokumentaci. 

 Rozpis pohledávek za poslední měsíc běžného a minulého účetního období 

a první měsíc následujícího a běžného účetního období. 

 Rozpis tržeb za poslední měsíc běžného a minulého účetního období 

a první měsíc následujícího a běžného účetního období. 

4.3.5.5 Ostatní pohledávky 

Ostatní pohledávky mohou zahrnovat široké spektrum různých pohledávek, 

mezi které lze řadit poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek (hmotný, nehmotný 

i finanční) a poskytnuté zálohy na zásoby (6). 

AUDITOR OVĚŘÍ: 

 vzorek ostatních pohledávek porovnáním s podpůrnou dokumentací, 

 přiměřenost ostatních pohledávek porovnáním s minulým rokem, 

 věkovou strukturu a návratnost, 

 přiměřenost vytvořených opravných položek (6). 

ÚČETNÍ JEDNOTKA MUSÍ DOLOŢIT: 

 Dokladové inventury ostatních pohledávek 
29

. 

 Přehled ostatních pohledávek podle jejich věkové struktury. 

4.3.5.6 Propojené osoby 

AUDITOR OVĚŘÍ: 

 zůstatky těchto pohledávek a jejich návratnost, 

 důvěryhodnost poskytnutých informací, 

 uvedení těchto skutečností v příloze k účetní závěrce (6). 

ÚČETNÍ JEDNOTKA MUSÍ DOLOŢIT: 

 Seznam úvěrů poskytnutých členům orgánů a vedení společnosti. 

 Dokladové inventury pohledávek za propojenými osobami. 

 Podkladové dokumenty v podobě smluv, faktur, apod. 

 Konfirmace zůstatků vůči propojeným osobám. 

                                                 
28

 Včetně dobropisů vydaných, ale ještě nezaúčtovaných (6). 
29

 Dokladová inventura ostatních pohledávek by měla obsahovat stav účtu, pohyby na účtu a podpůrnou 

evidenci ve formě kopií smluv, bankovních výpisů, faktur, aj. 
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4.3.5.7 Půjčky zaměstnancům 

AUDITOR OVĚŘÍ: 

 pohyby a zůstatky půjček zaměstnancům (6). 

ÚČETNÍ JEDNOTKA MUSÍ DOLOŢIT: 

 Seznam půjček zaměstnancům. 

 Dokladovou inventuru účtů půjček zaměstnancům obsahující: 

 saldokonto jednotlivých účtů půjček zaměstnancům, 

 pohyby na jednotlivých účtech půjček zaměstnancům, 

 konfirmace pohledávek podepsané zaměstnanci. 

4.3.5.8 Dohadné účty aktivní 

AUDITOR OVĚŘÍ: 

 rozpis položek běžného a minulého účetního období porovnáním, 

 vybraný vzorek porovnáním s podpůrnou dokumentací (6). 

ÚČETNÍ JEDNOTKA MUSÍ DOLOŢIT: 

 Dokladovou inventuru dohadných účtů aktivních k poslednímu dni 

běžného účetního období, vč. rozpisu položek dohadných účtů aktivních. 

 Podkladové dokumenty: 

 doklady potvrzující, že zboží bylo prodáno a služba poskytnuta 

(dodací listy, faktury, apod.), 

 doklady potvrzující existenci pohledávky. 

4.3.5.9 Výnosy a náklady související s pohledávkami 

AUDITOR OVĚŘÍ: 

 vybraný vzorek pomocí pohybů v saldokontu a podpůrné dokumentace, 

 zaúčtovaný výnos z postoupení pohledávky pomocí smlouvy, 

 změnu stavu opravných položek k pohledávkám (6). 

ÚČETNÍ JEDNOTKA MUSÍ DOLOŢIT: 

 Rozpis opravných položek k pochybným pohledávkám
30

. 

 Saldokonto odepsaných/postoupených pohledávek k poslednímu dni 

běžného účetního období. 

                                                 
30

 Rozpis musí obsahovat počáteční a konečné zůstatky, odpisy/platby a odepsané pohledávky. 
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 Pohyby na nákladových a výnosových účtech spojených s odpisem, 

resp. postoupením pohledávek. 

 Smlouvy o postoupení pohledávek. 

 Podkladové dokumenty dokládající odpis pohledávky. 

4.3.6 Krátkodobý finanční majetek 

Krátkodobý finanční majetek sestává z peněz v hotovosti, cenin, zůstatků 

bankovních účtů, peněz na cestě a souvisejících úrokových výnosů včetně jejich 

časového rozlišení (6). 

4.3.6.1 Existence a vlastnictví krátkodobého finančního majetku 

AUDITOR OVĚŘÍ: 

 informace o vztazích s bankami pomocí bankovních konfirmací, 

 zůstatky na bankovních účtech porovnáním s bankovními výpisy, 

 přepočty bankovních účtů v cizích měnách na CZK (6). 

ÚČETNÍ JEDNOTKA MUSÍ DOLOŢIT: 

 Bankovní výpisy k poslednímu dni běžného a minulého účetního období 

pro veškeré bankovní účty
31

 a první výpisy z těchto účtů v následujícím a 

běžném účetním období. 

 Dokladovou inventuru bankovních účtů: 

 stav účtu ke každému bankovnímu účtu, 

 kopii posledního bankovního výpisu (k poslednímu dni běžného 

účetního období), 

 měnové kurzy použité k přepočtu cizích měn do CZK. 

 Dokumentaci k úrokům za běžné období (bankovní výpisy, bankovní 

konfirmace, bankovní potvrzení výše úroků, aj.) 

V případě, že společnost vykazuje zůstatky na účtu 261 – Peníze na cestě, musí 

být schopná tuto skutečnost auditorovi vysvětlit a doložit podpůrné dokumenty 

v podobě smluv, bankovních výpisů a pokladních dokladů vystavených po datu účetní 

závěrky, aby auditor získal ujištění, že částka byla přijata bankou nebo do pokladny (6). 

                                                 
31

 Včetně účtů, na kterých nebyly provedeny žádné operace, a účtů, které byly v průběhu běžného období 

zrušeny (6). 
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4.3.6.2 Inventarizace pokladní hotovosti 

AUDITOR OVĚŘÍ: 

 zda jsou prováděny každoročně inventury pokladní hotovosti, 

 zůstatky pokladní hotovosti porovnáním s inventarizačními protokoly, 

 přepočty valutových pokladen v cizích měnách na CZK (6). 

ÚČETNÍ JEDNOTKA MUSÍ DOLOŢIT: 

 Zprávy z běžného a minulého účetního období vztahující se ke kontrole 

hotovosti či jiných vysoce likvidních prostředků. 

 Dokladové inventury účtů pokladen obsahující: 

 stav hotovosti v jednotlivých pokladnách k poslednímu dni běžného 

účetního období, 

 inventarizační protokoly podepsané zodpovědnou osobou 

k jednotlivým pokladnám, 

 měnové kurzy použité k přepočtu cizích měn do CZK. 

4.3.6.3 Výnosové úroky a jejich časové rozlišení 

AUDITOR OVĚŘÍ: 

 zaúčtovaný úrokový výnos, 

 zaúčtované částky časového rozlišení výnosových úroků, 

ÚČETNÍ JEDNOTKA MUSÍ DOLOŢIT: 

 Rozpis úroků dle jednotlivých bankovních účtů. 

 Rozpis časově rozlišených úroků. 

 Smlouvy obsahující informace týkající se výše úrokové míry, 

případně způsobu jejího stanovení a způsobu výpočtu úroku. 

 Záznamy přijatých plateb zahrnující poslední přijaté úroky. 

 Dokumentaci k úrokům (např. bankovní výpisy, konfirmace, bankovní 

potvrzení výše úroků, aj.). 

4.3.7 Časové rozlišení v aktivech 

4.3.7.1 Náklady příštích období (včetně komplexních) 

AUDITOR OVĚŘÍ: 

 provedené platby porovnáním s podpůrnou dokumentací, 

 potenciální přenos nákladů do následujícího období (6). 
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ÚČETNÍ JEDNOTKA MUSÍ DOLOŢIT: 

 Rozpis položek nákladů příštích období. 

 Pohyby na účtech nákladů příštích období. 

 Podkladovou dokumentaci (faktury, smlouvy, bankovní výpisy, apod.) 

4.3.7.2 Příjmy příštích období 

AUDITOR OVĚŘÍ: 

 realizaci výnosu v běžném účetním období, 

 přiměřenost zachycení těchto aktiv z důvodů opravných položek 

či pochybných pohledávek (6). 

ÚČETNÍ JEDNOTKA MUSÍ DOLOŢIT: 

 Rozpis položek příjmů příštích období. 

 Pohyby na účtech příjmů příštích období. 

 Podkladovou dokumentaci, zejména: 

 doklady potvrzující prodání zboží, příp. poskytnutí služby, 

 doklady potvrzující existenci pohledávky (např. konfirmace). 

4.3.8 Vlastní kapitál 

Vlastní kapitál tvoří základní kapitál (dále jen ZK), emisní ážio, 

ostatní kapitálové fondy, oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků, 

zákonný rezervní/nedělitelný fond, statutární a ostatní fondy a výsledky hospodaření 

minulých let (6). 

AUDITOR OVĚŘÍ: 

 částku zapsaného ZK se záznamy o založení nebo registraci, 

 zápisy z valných hromad s aktuálním výpisem z obchodního rejstříku, 

 změny základního kapitálu, 

 doplnění
32

 i použití zákonného rezervního fondu dle zákonných požadavků 

a společenské smlouvy nebo stanov, 

 zda jsou pohyby na účtech fondů ze zisku v souladu se společenskou 

smlouvou, stanovami nebo zápisy z valné hromady, 

 zda byly všechny fondy tvořené ze zisku skutečně vytvořeny, 

                                                 
32

 Minimální výši a doplnění zákonného rezervního fondu stanovuje obchodní zákoník společnostem 

s ručením omezeným v § 124, akciovým společnostem pak v § 217 (22). 
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 zda jsou pohyby na účtu výsledku hospodaření minulých let podloženy 

rozhodnutím o rozdělení zisku, resp. o vypořádání ztráty, případně jinými 

podpůrnými dokumenty (6). 

ÚČETNÍ JEDNOTKA MUSÍ DOLOŢIT: 

 Právní dokumentaci vztahující se k vlastnímu kapitálu společnosti 

a jeho změnám v běžném účetním období, zejména: 

 společenskou smlouvu (včetně všech dodatků), 

 stanovy společnosti, 

 aktuální výpis z obchodního rejstříku, 

 zápisy z valné hromady, 

 relevantní korespondenci. 

 Návrh na změnu základního kapitálu v OR, byl-li podán. 

 Pohyby na účtu základního kapitálu. 

 Přehled položek ostatních kapitálových fondů. 

 Pohyby na účtech ostatních kapitálových fondů. 

 Pohyby na účtu zákonného rezervního fondu. 

 Pohyby na účtech fondů ze zisku. 

 Zápisy z valných hromad s rozhodnutím o rozdělení zisku, 

resp. o vypořádání ztráty. 

 Pohyby na účtu výsledku hospodaření minulých let. 

4.3.9 Rezervy 

Oblast rezerv zahrnuje rezervy podle zvláštních předpisů, rezervy na důchody 

a podobné závazky, ostatní rezervy a také změnu stavu rezerv, která se vykazuje 

ve výkazu zisku a ztráty (6). 

AUDITOR: 

 porovná položky rozpisu rezerv za běžné a minulé účetní období, 

 otestuje oblast rezerv metodou diskuze s odpovědnou osobou, 

 ověří úplnost, charakter a klasifikaci ostatních rezerv 

 ověří změnu stavu rezerv (6). 
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ÚČETNÍ JEDNOTKA MUSÍ DOLOŢIT: 

 Rozpis vytvořených a čerpaných zákonných rezerv. 

 Rozpis vytvořených nebo čerpaných ostatních rezerv. 

 Pohyby na účtech zákonných rezerv. 

 Pohyby na účtech ostatních rezerv. 

 Podkladovou dokumentaci (zápis z valné hromady, korespondence, apod.) 

4.3.10 Bankovní úvěry a výpomoci 

Tato oblast obsahuje závazky z bankovních úvěrů a výpomocí, jimiž mohou být 

krátkodobé a dlouhodobé bankovní úvěry, emitované dluhopisy, směnky k úhradě 

a ostatní finanční výpomoci a související úrokové náklady včetně jejich časového 

rozlišení (6). 

AUDITOR OVĚŘÍ: 

 zůstatky účtů porovnáním s hlavní knihou, rozpisem bankovních úvěrů 

a výpomocí anebo bankovními konfirmacemi, 

 vybrané následné splátky úvěrů pomocí podpůrných dokladů, 

 přepočet bankovních úvěrů a výpomocí v cizích měnách na CZK (6). 

ÚČETNÍ JEDNOTKA MUSÍ DOLOŢIT: 

 Rozpis bankovních úvěrů a výpomocí. 

 Úvěrové smlouvy ke všem bankovním úvěrům, jejichž zůstatek 

je v běžném účetním období nenulový, nebo jež byly v průběhu účetního 

období splaceny. 

 Splátkový kalendář, není-li součástí úvěrových smluv. 

 Korespondenci s bankou nebo věřitelem. 

 Dokladovou inventuru bankovních úvěrů a výpomocí obsahující: 

 pohyby na účtech bankovních úvěrů a výpomocí, 

 kopii splátkového kalendáře, 

 doklady týkající se zaúčtovaných inventarizačních rozdílů, 

 Vybrané výpisy z bankovních účtů (k ověření následných plateb). 

 Podpůrnou dokumentaci. 
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4.3.10.1 Úroky z bankovních úvěrů a výpomocí 

AUDITOR OVĚŘÍ: 

 souhrn rozpisu úroků porovnáním s hlavní knihou, 

 vybrané položky přepočítáním částky úrokového nákladu a časového 

rozlišení úroků, 

 provedené platby pomocí bankovních výpisů (6). 

ÚČETNÍ JEDNOTKA MUSÍ DOLOŢIT: 

 Rozpis úroků týkajících se bankovních úvěrů a výpomocí. 

 Pohyby na účtech úroků z bankovních úvěrů a výpomocí. 

 Pohyby na účtech časového rozlišení úroků z bank. úvěrů a výpomocí. 

 Podkladové dokumenty (např. úvěrové smlouvy, splátkové kalendáře, 

bankovní konfirmace, korespondence s bankou, apod.) 

4.3.11 Závazky 

Oblast testování závazků
33

 zahrnuje závazky z obchodních vztahů, závazky vůči 

propojeným osobám, závazky k zaměstnancům a související závazky z titulu sociálního 

a zdravotního pojištění, přijaté zálohy, dohadné účty pasivní a ostatní závazky (6). 

4.3.11.1 Ověření správnosti závazků 

AUDITOR OVĚŘÍ: 

 významné zůstatky na straně MÁ DÁTI za účelem deklasifikace 

do pohledávek, 

 zůstatky jednotlivých dodavatelů s rozpisem závazků a konfirmacemi, 

 významné zůstatky závazků vůči dodavatelům nebo propojeným osobám s 

konfirmacemi nebo písemnými potvrzeními, 

 přepočet závazků v cizích měnách na CZK, 

 provedené platby na bankovní výpisy (6). 

ÚČETNÍ JEDNOTKA MUSÍ DOLOŢIT: 

 Rozpis účtů závazků z obchodního styku z analytické evidence. 

 Saldokonta obchodních závazků dle jednotlivých dodavatelů k poslednímu 

dni minulého účetního období, nebyla-li již poskytnuta. 

                                                 
33

 Závazky rozlišujeme podle doby splatnosti na krátkodobé (doba splatnosti do jednoho roku) 

a dlouhodobé (doba splatnosti je delší než jeden rok) (6). 
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 Dokladovou inventuru závazků obsahující: 

 rozpis závazků, 

 saldokonto obchodních závazků dle jednotlivých dodavatelů 

k poslednímu dni běžného účetního období, 

 potvrzené konfirmace od jednotlivých dodavatelů, 

 následné platby, 

 kopie podkladových dokladů, je-li to možné. 

 Přehled stáří jednotlivých závazků. 

 Přehled závazků k poslednímu dni běžného účetního období, které byly 

zaplaceny v průběhu následujícího účetního období do data auditu. 

 Přehled závazků krytých podle zástavního práva. 

 Tabulku s výpočty kurzových zisků a ztrát z přecenění závazků. 

4.3.11.2 Úroky a penále z prodlení 

AUDITOR OVĚŘÍ: 

 účetní postupy účtování o penalizačních fakturách od dodavatelů a úrocích 

z prodlení, případně o dlužných částkách za penále a úroky z prodlení, 

které nebyly dodavateli fakturovány, 

 časovou strukturu závazků dle korespondence s dodavateli (6). 

ÚČETNÍ JEDNOTKA MUSÍ DOLOŢIT: 

 Přehled závazků podle stáří. 

 Rozpis úroků a penále z prodlení. 

 Pohyby na účtech úroků a penále z prodlení. 

 Podkladovou dokumentaci (faktury, upomínky, resp. další korespondence). 

 Dokumenty o zaplacení (následné platby, obvykle bankovní výpisy). 

4.3.11.3 Zaúčtování do správného období 

AUDITOR OVĚŘÍ: 

 vybrané zůstatky účtů nákupů porovnáním běžného a minulého úč. období, 

 vybrané přijaté faktury a dobropisy pomocí podpůrné dokumentace, 

 vybrané vrácené zboží a výrobky, resp. reklamované služby s účetními 

záznamy a přijatými dobropisy, 

 nespárované a sporné faktury za účelem posouzení časového rozlišení (6). 
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ÚČETNÍ JEDNOTKA MUSÍ DOLOŢIT: 

 Rozpis položek časového rozlišení závazků. 

 Auditorem vybrané přijaté faktury, dobropisy, bankovní výpisy, apod. 

4.3.11.4 Ostatní závazky 

V OBLASTI ZÁVAZKŮ SOUVISEJÍCÍCH S OSOBNÍMI NÁKLADY AUDITOR OVĚŘÍ: 

 výši závazků odsouhlasením se mzdovým souhrnem (příp. rekapitulací), 

 poměr závazků souvisejících s osobními náklady k celkovým hrubým 

mzdám porovnáním se sazbami pojistného a průměrnou sazbou daně, 

 zůstatky, resp. jednotlivé položky porovnáním běžného a minulého 

účetního období, 

 závazky na konci období porovnáním s podpůrnou dokumentací (6). 

ÚČETNÍ JEDNOTKA MUSÍ DOLOŢIT: 

 Mzdovou agendu za běžné a minulé účetní období. 

 Dokladovou inventuru osobních závazků, případně saldokonto 

závazkových účtů souvisejících s osobními náklady. 

 Podkladovou dokumentaci (např. mzdovou rekapitulaci
34

, kopie přehledu 

k sociálnímu a zdravotnímu pojištění k nesplaceným závazkům, apod.) 

V OBLASTI PŘIJATÝCH ZÁSOB AUDITOR OVĚŘÍ: 

 závazky pomocí podpůrné dokumentace nebo následných plateb, 

 zůstatky, resp. jednotlivé položky porovnáním běžného a minulého 

účetního období, 

 identifikaci přijatých záloh (tzn. nezahrnutí do tržeb) (6). 

ÚČETNÍ JEDNOTKA MUSÍ DOLOŢIT: 

 Saldokonto přijatých záloh běžného účetního období. 

 Podkladové dokumenty (faktury, smlouvy, apod.) 

 Přehled přijatých záloh podle stáří. 

V OBLASTI ZÁVAZKŮ VŮČI PROPOJENÝM OSOBÁM AUDITOR OVĚŘÍ: 

 závazky pomocí podpůrné dokumentace nebo následných plateb, 

 důvěryhodnost poskytnutých informací o propojených osobách, 

                                                 
34

 Mzdová rekapitulace by měla obsahovat informaci o celkových hrubých mzdách, zdravotním 

a sociálním pojištění, dani z příjmů, mzdových srážkách a příplatcích (6). 
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 zahrnutí těchto skutečností do přílohy k účetní závěrce, 

 zůstatky, resp. jednotlivé položky porovnáním běžného a minulého 

účetního období (6). 

ÚČETNÍ JEDNOTKA MUSÍ DOLOŢIT: 

 Saldokonto závazků vůči propojeným osobám. 

 Podkladovou dokumentaci (smlouvy, konfirmace, bankovní výpisy, apod.) 

V OBLASTI OSTATNÍCH ZÁVAZKŮ AUDITOR OVĚŘÍ: 

 závazky pomocí podpůrné dokumentace nebo následných plateb, 

 zůstatky, resp. jednotlivé položky porovnáním běžného a minulého 

účetního období (6). 

ÚČETNÍ JEDNOTKA MUSÍ DOLOŢIT: 

 Dokladové inventury ostatních závazků. 

 Závazky neuvedené v rozvaze a vedené na podrozvahových účtech. 

 Podkladovou dokumentaci (faktury, konfirmace, bankovní výpisy, apod.) 

4.3.11.5 Dohadné účty pasivní 

AUDITOR OVĚŘÍ: 

 rozpis položek porovnáním běžného a minulého účetního období, 

 přiměřenost částky dohadu, 

 zda náklad náleží do běžného účetního období, 

 vybrané závazky porovnáním s podpůrnou dokumentací (6). 

ÚČETNÍ JEDNOTKA MUSÍ DOLOŢIT: 

 Rozpis položek dohadných účtů pasivních. 

 Dokladovou inventuru dohadných účtů pasivních. 

 Podkladové dokumenty: 

 doklady potvrzující, že zboží bylo prodáno a služba poskytnuta 

(dodací listy, faktury, apod.), 

 doklady potvrzující existenci závazku. 

4.3.12 Daně 

Předmětem této kapitoly jsou náklady z titulu daně z příjmů právnických osob 

a ostatní daňové náklady, jako například silniční daň, apod. Dále tato kapitola obsahuje 
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pohledávky nebo závazky z titulu daně z příjmů právnických osob a ostatní daňové 

pohledávky nebo závazky představující částky vůči finančnímu úřadu 

(např. daň z přidané hodnoty a další) (6). 

ÚČETNÍ JEDNOTKA MUSÍ DOLOŢIT: 

 Kopii daňové registrace u příslušného finančního úřadu (14). 

 Protokoly o daňových kontrolách (14). 

 Daňová přiznání v běžném účetním období. 

 Výpis z daňové informační schránky příslušného finančního úřadu
35

. 

4.3.12.1 Daň z příjmů právnických osob 

AUDITOR OVĚŘÍ: 

 Zůstatky účtu daně z příjmů právnických osob, tzn. auditor: 

 identifikuje změny v činnosti společnosti během účetního období, 

které by vyžadovaly zvláštní posouzení
36

, 

 ověří správnost převedení ztrát z předchozího období do běžného 

období (pro daňové účely), 

 ověří úhrady záloh na daň dle posledního daňového přiznání
37

 (6). 

 Správné zaúčtování, tzn. auditor: 

 ověří pohyby na účtu daní z příjmů s obratovou předvahou, DIS 

a podpůrnou dokumentací, 

 odsouhlasí platby a vratky daní (6). 

 Zdanitelné příjmy a daňově uznatelné výdaje, tzn. auditor: 

 kontroluje postupy, které jsou používány pro uvedení výdajů 

do rozvahy a výkazu zisku a ztráty, a postupy pro určení daňově 

uznatelných a daňově neuznatelných výdajů, 

 ověřuje, zda jsou správně prováděny analýzy výnosů a nákladů 

pro účely výpočtu daně, 

 ověřuje matematickou správnost podpůrných soupisů a daňových 

propočtů (6). 

                                                 
35

 K ověření stavu daňových závazků je vhodné požádat konkrétní finanční úřad o zřízení daňové 

informační schránky (dále jen DIS), na jejímž základě si může jak účetní jednotka, tak auditor, 

zjistit pohyby na jednotlivých daňových účtech a výši závazku k vybranému dni. 
36

 Například změny v účetních postupech, apod. (6). 
37

 Pokud má společnost s finančním úřadem sjednané odlišné podmínky úhrady záloh, 

musí tuto skutečnost řádně doložit, např. korespondencí s příslušným finančním úřadem. 
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 Účetní a daňový zisk nebo ztrátu porovnáním rozdílu mezi účetním ziskem 

/ztrátou před zdaněním a ziskem/ztrátou stanovenou pro daňové účely (6). 

 Oprávněnost daňových pohledávek na propočty daní a na příslušnou 

korespondenci (6). 

 Výpočet odložené daně porovnáním s vlastním výpočtem (6). 

 Alokaci kladné či záporné daně za běžné účetní období mezi běžnou 

a mimořádnou činnost (6). 

 Soulad konečné verze účetních výkazů s daňovým přiznáním (6). 

 Úschovu korespondence s příslušným finančním úřadem (6). 

 Využití služeb daňového poradce (6). 

ÚČETNÍ JEDNOTKA MUSÍ DOLOŢIT: 

 Výpočet daňové povinnosti na běžné účetní období. 

 Přehled nedaňových nákladových i výnosových účtů. 

 Sestavu daňových odpisů aktivního majetku a vyřazeného majetku
38

. 

 Přehled tvořených daňových opravných položek k pohledávkám
39

. 

 Přehled odepsaných pohledávek včetně uvedení důvodu pro jejich odpis. 

 Výběr vzorku faktur k nejvýznamnějším opravám. 

 Výběr vzorku faktur k transakcím se spojenými osobami. 

 Dokumentaci obvyklých cen mezi spojenými osobami ve smyslu pokynů 

Ministerstva financí, zejména pokyny D-258, D-292 a D-293. 

 Interní směrnice o normách přirozených úbytků. 

 Přehled benefitů pro zaměstnance (interní předpis, směrnice, kolektivní 

smlouva apod.) a jejich zohlednění z pohledu daní z příjmů a sociálního 

a zdravotního pojištění. 

 Sestavu neuhrazených závazků, které jsou po splatnosti déle než 36 měsíců 

nebo jsou promlčené. 

                                                 
38

 Sestava daňových odpisů aktivního a vyřazeného majetku by měla zahrnovat rok pořízení, odpisovou 

skupinu, pořizovací cenu, metodu odpisování, výši daňového odpisu, daňovou zůstatkovou cena, způsob 

vyřazení majetku, pokud došlo k technickému zhodnocení majetku v jakém roce a v jaké výši. 
39

 Přehled tvořených daňových opravných položek k pohledávkám je přehledem pohledávek s údaji 

o dlužníkovi, rozvahové hodnotě pohledávky, datu splatnosti, tvorbě daňové opravné položky 

(dále jen DOP), stavu a rozpuštění DOP ke konci období a údaj o probíhajícím insolvenčním, 

rozhodčím řízení resp. soudním řízení nebo konkurzu. 
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 Dokumentaci k investičním pobídkám a ostatním dotacím (poskytovatelem 

může být Evropská unie, Ministerstvo průmyslu a obchodu, aj.). 

 Rozpis nákladů na výzkum a vývoj včetně podpůrné dokumentace 

(písemný projekt výzkumu a vývoje atd.). 

 Přehled majetku pořízeného od spřízněných osob včetně případných 

znaleckých posudků dle §196a Obchodního zákoníku. 

 Vyčíslení nákladů souvisejících s držbou dceřiné společnosti. 

 Kopie daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2009. 

 Přehled o zaplacených zálohách na daň z příjmů. 

 Výpočet odložené daně včetně příslušných podpůrných dokladů. 

4.3.12.2 Daň z přidané hodnoty 

AUDITOR OVĚŘÍ: 

 konečné zůstatky účtu daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) pomocí 

 přiznání k DPH a plateb provedených či přijatých po konci účetního 

období a s DIS, je-li k dispozici, 

 postupy týkající se účtování DPH, zejména tvorby analytických účtů 

pro různé sazby daně a pro nákupy a prodeje a pravidelné odsouhlasení 

účetních záznamů s daňovým přiznáním, 

 DPH na výstupu porovnáním očekávané hodnoty DPH na výstupu 

s celkovou DPH na výstupu dle daňových přiznání za celé účetní období, 

 DPH na vstupu porovnáním očekávané hodnoty DPH na vstupu s celkovou 

DPH na vstupu dle daňových přiznání za celé účetní období, 

 vybraný vzorek DPH na vstupu, resp. na výstupu porovnáním 

s podpůrnou dokumentací, 

 dodržování termínů a pravděpodobnost obdržení pokut od finančního 

úřadu za pozdní podání daňového přiznání nebo pozdní platbu DPH (6). 

ÚČETNÍ JEDNOTKA MUSÍ DOLOŢIT: 

 Dokladovou inventuru účtů DPH obsahující: 

 saldokonto jednotlivých analytických účtů, 

 kopii přiznání k DPH ke všem neuhrazeným závazkům k poslednímu 

dni účetního období, 

 výpis z daňové informační schránky k datu sestavení účetní závěrky. 
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 Daňová přiznání k DPH běžného účetního období. 

 Rozbor DPH pro běžné účetní období. 

 Významné transakce z hlediska DPH v daném období. Připravit popis 

transakcí a dostupnou dokumentaci. 

 Dodání zboží do jiného členského státu: 

 výběr vzorku vzorových faktur, 

 vzorek k nim se vážících přepravních dokladů nebo písemných 

prohlášení kupujícího nebo přepravce, že zboží bylo skutečně 

odesláno do jiného členského státu. 

 Dodání zboží do jiného členského státu jiné osobě než přímému 

zákazníkovi (dle faktury): 

 výběr vzorku vzorových faktur, 

 vzorek k nim se vážících přepravních dokladů nebo písemných 

prohlášení kupujícího nebo přepravce, že zboží bylo skutečně 

odesláno do jiného členského státu. 

 Přemístění vlastního zboží do jiného členského státu: 

 výběr vzorku vzorových faktur, 

 vzorek k nim se vážících přepravních dokladů. 

 Pokud společnost poskytuje významné služby, které nejsou předmětem 

DPH v ČR, připravit příslušné smlouvy, vzorové faktury. 

 Vývoz – doložit vzorové faktury a vzorek k nim se vážící JSD
40

. 

Používá-li společnost např. barterový (výměnný) obchod, poskytuje zdarma 

plnění pro určité třetí strany, aplikuje sníženou sazbu DPH na výstupu a další, je nutné 

k těmto skutečnostem doložit příslušné dokumenty a připravit odůvodnění. 

4.3.12.3 Ostatní daně 

AUDITOR OVĚŘÍ: 

 spolehlivost aplikovaných postupů v oblasti ostatních daní, 

 dodržování nařízení finančního úřadu, 

 oprávněnost a přiměřenost zůstatků účtů ostatních daní a ostatních 

daňových nákladů (6). 

                                                 
40

 Jednotný správní doklad neboli JSD slouží k propuštění zboží do celního režimu při dovozu zboží 

do České republiky nebo při vývozu z Evropské unie, případně v dalších speciálních celních režimech (5). 
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ÚČETNÍ JEDNOTKA MUSÍ DOLOŢIT: 

 Dokladovou inventuru účtů ostatních daní obsahující: 

 saldokonto jednotlivých účtů ostatních daní, 

 kopii přiznání k ostatním daním, 

 výpis z daňové informační schránky k datu sestavení účetní závěrky. 

4.3.13 Časové rozlišení v pasivech 

4.3.13.1 Výnosy příštích období 

AUDITOR OVĚŘÍ: 

 přijaté platby porovnáním s podpůrnou dokumentací, 

 zaúčtování výnosů do správného období, případně časové rozlišení (6). 

ÚČETNÍ JEDNOTKA MUSÍ DOLOŢIT: 

 Rozpis položek výnosů příštích období k poslednímu dni běžného 

a minulého účetního období. 

 Pohyby na účtech výnosů příštích období. 

 Podkladovou dokumentaci (faktury, smlouvy, bankovní výpisy, apod.) 

4.3.13.2 Výdaje příštích období 

AUDITOR OVĚŘÍ: 

 klasifikaci položek nevyfakturovaných před datem účetní závěrky
41

, 

 provedené platby porovnáním s podpůrnou dokumentací, 

 zaúčtovaná částky porovnáním s podpůrnou dokumentací (6). 

ÚČETNÍ JEDNOTKA MUSÍ DOLOŢIT: 

 Rozpis položek výdajů příštích období k poslednímu dni běžného 

a minulého účetního období. 

 Pohyby na účtech výdajů příštích období. 

 Podkladovou dokumentaci dle povahy závazku, například smlouvy, 

faktury, zápisy z jednání, mzdové záznamy, apod. 

4.3.14 Výnosy a náklady 

Předmětem oblasti výnosů jsou provozní, finanční a mimořádné výnosy 

zaúčtované v průběhu běžného období (6). 

                                                 
41

 Časové rozlišení nebo dohadný účet aktivní. 
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Oblast nákladů zahrnuje veškeré náklady zaúčtované v běžném účetním období, 

včetně změny stavu zásob nedokončené výroby a výrobků. Jedná se o provozní, 

finanční nebo mimořádné náklady (6). 

AUDITOR OVĚŘÍ: 

 vhodnost a přiměřenost vnitřních směrnic upravujících problematiku 

účtování o výnosech, 

 soustavnost dodržování účetní metody, zejména posouzení, 

ve kterém okamžiku považuje společnost výnos za realizovaný, 

 zaúčtované částky výnosů/nákladů porovnáním s očekávanou hodnotou 

výnosů/nákladů, 

 vzorek výnosů vč. výpočtu DPH porovnáním s podkladovou dokumentací, 

 vzorek nákladů porovnáním s podkladovou dokumentací, 

 snížení výnosů, zejména jejich schválení, výpočet a zaúčtování dobropisů 

a podkladové dokumentace, 

 snížení nákladů pomocí podpůrné dokumentace (oznámení slev, aj.), 

 ostatní výnosy, zejména správnost klasifikace mimořádných výnosů, 

 přepočet výnosů a nákladů v cizích měnách do CZK, 

 možnost vzniku mimořádných nákladů, 

 správnost zaúčtování výnosů/nákladů a dobropisů do správného období 

odsouhlasením s podpůrnou dokumentací (6). 

ÚČETNÍ JEDNOTKA MUSÍ DOLOŢIT: 

 Interní analýzy managementu týkající se rozboru výnosů a nákladů 

a marží. 

 Rozbor mimořádných a ostatních provozních nákladů a výnosů. 

 Tabulku nákladových úroků. 

 Tabulku tvorby a použití rezerv a opravných položek. 

 Zdrojovou dokumentaci (např. dodací listy, objednávky, apod.) 

 Podkladovou dokumentaci (příjemky, faktury, dobropisy, předávací 

protokoly, smlouvy, záznamy o reklamacích, vratkách a slevách, 

korespondenci s dodavateli, aj.) 

 Doklady k zaúčtovaným kurzovým rozdílům. 
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4.3.14.1 Osobní náklady 

Základní položkou osobních nákladů jsou hrubé mzdy, tzn. mzdové náklady, 

které jsou obvykle v průběhu roku stabilní (za předpokladu, že společnost není 

ovlivněna sezónními a výrobními vlivy) a korespondují s počtem zaměstnanců (6). 

AUDITOR OVĚŘÍ: 

 mzdové náklady na každého zaměstnance s podpůrnou dokumentací 

a celkové mzdové náklady za účetní období se zaúčtovanou částkou, 

 zaúčtované osobní náklady porovnáním s očekávanou hodnotou, 

 vzorek zaúčtovaných osobních nákladů pomocí podpůrné dokumentace, 

 přiměřenost vykazovaných odměn a dalších výhod členů vedení 

a statutárních orgánů společnosti, 

 podíl mezi celkovou částkou sociálního a zdravotního pojištění a celkovou 

částkou mzdových nákladů, 

 přiměřenost ostatních sociálních nákladů s ohledem na celkové mzdy 

a výhody poskytované zaměstnancům (6). 

ÚČETNÍ JEDNOTKA MUSÍ DOLOŢIT: 

 Tabulku mzdových nákladů k poslednímu dni účetního období. 

 Pohyby na nákladových účtech vztahujících se ke mzdám. 

 Vyúčtování mezd za jednotlivé měsíce a za celé účetní období obsahující 

rozpis složek mzdy jednotlivých zaměstnanců a sumarizaci. 

 Výkazy práce, platební výměry, apod. 

 Soupis zaměstnanců v běžném účetním období. 

 Doklady o pracovním poměru (pracovní smlouvy, potvrzení, apod.) 

 Bankovní výpisy, záznamy o proplacených částkách potvrzených 

zaměstnancem, výplatnice. 

 Doklady evidující odměny a další výhody členů vedení a statutárních 

orgánů společnosti. 

4.3.15 Doúčtování auditních zjištění 

Oblast auditního testování uzavírá doúčtování potenciálních auditních zjištění, 

kterému předchází porada s auditorem, kde auditor seznámí společnost se skutečnostmi, 

které během auditu identifikoval, a navrhne způsob zaúčtování. 
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Doúčtování auditních zjištění musí probíhat před sestavením účetních výkazů 

k účetní závěrce, a to pod dohledem auditora, aby byla zajištěna jejich správnost 

a úplnost. 

4.3.16 Účetní výkazy 

Předmětem této kapitoly jsou účetní výkazy, a to rozvaha a výkaz zisku a ztráty, 

příloha k účetní závěrce, výroční zpráva a zpráva o vztazích mezi propojenými 

osobami, případně přehled o peněžních tocích nebo přehled o změnách vlastního 

kapitálu (6). 

AUDITOR OVĚŘÍ: 

 povinné náležitosti a formát účetních výkazů, 

 údaje z účetních výkazů se zůstatky účtů hlavní knihy, 

 přenesení konečných zůstatků minulého účetního období do běžného 

účetního období v podobě počátečních zůstatků, 

 doúčtování auditních zjištění, 

 přílohu k účetní závěrce, zda obsahuje všechny povinné náležitosti, 

 výroční zprávu. 

ÚČETNÍ JEDNOTKA MUSÍ DOLOŢIT: 

 Účetní závěrku běžného účetního období včetně přílohy k účetní závěrce. 

 Výroční zprávu. 

 Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, je-li k dispozici. 

4.4 Závěrečná fáze auditu 

Před dokončením auditorské zakázky musí společnost vystavit a předat 

auditorovi písemné prohlášení vedení společnosti, v němž uzná svou odpovědnost 

za účetní závěrku, případně další důležité skutečnosti v závislosti na požadavcích 

auditora
42

. Z tohoto důvodu je vhodné, aby vystavení písemného prohlášení předcházela 

porada s auditorem o náležitostech zahrnutých do prohlášení vedení společnosti. 

V této fázi auditor posoudí následné události, sestaví shrnutí závěrů auditu, 

na jehož základě vydá zprávu auditora obsahující konkrétní výrok a dopis pro vedení 

                                                 
42

 Základní náležitosti prohlášení vedení společnosti jsou uvedeny v kapitole 3.5.2. na straně 34. 
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účetní jednotky, v němž uvede doplňující informace, které není vhodné uvádět 

ve zprávě. 

Předání zprávy auditora a dopisu pro vedení účetní jednotky je posledním 

krokem ve spolupráci s auditorem a uskutečňuje se formou závěrečné porady, 

jejíž součástí je také diskuze o připomínkách, návrzích a doporučeních auditora, 

případně sporných záležitostech či problémech. 

4.5 Reakce účetní jednotky na výsledky auditu účetní závěrky 

4.5.1 Realizace návrhů a doporučení 

Spolupráce s auditorem končí předáním zprávy auditora a dopisu pro vedení 

účetní jednotky, jež obsahuje auditorova zjištění, rizika s nimi spojená a doporučení, 

jak problém odstranit či opravit. 

Je-li společnost spokojená s výsledky auditu, měla by realizovat auditorovy 

návrhy a doporučení. V opačném případě se mohou zmíněná rizika změnit ve významné 

nesprávnosti, které mohou mj. ovlivnit audit následujícího účetního období. 

4.5.1.1 Nespokojenost s činností auditorského subjektu 

Zákon o auditorech v § 17 ustanovuje, že smluvní vztah dle smlouvy 

o povinném auditu lze jednostranně ukončit, pouze neprovádí-li auditor povinný audit 

v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy nebo etickým kodexem. 

Rozdílnost názorů na účetní řešení nebo auditorské postupy nelze považovat za důvod 

pro ukončení smluvního vztahu. Rozhodne-li se společnost odstoupit od smlouvy, 

oznámí tuto skutečnost neprodleně auditorovi a Radě pro veřejný dohled nad auditem, 

a to včetně řádného uvedení důvodu (25). 

Možnost jednostranného ukončení smluvního vztahu s auditorem 

nebo auditorskou společností lze uplatnit v průběhu auditorských prací na základě 

pečlivého uvážení důvodů výpovědi smlouvy o povinném auditu. 

Pokud se společnost cítí poškozena činností auditorského subjektu po ukončení 

auditorských prací, resp. po vydání zprávy auditora, může podat podnět na činnost 

auditorského subjektu na Komoru auditorů České republiky nebo Radě pro veřejný 

dohled nad auditem. Tyto následně provedou šetření, na jehož základě posoudí 

oprávněnost podání a případné dopady na auditorský subjekt.  
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5 Závěr 

Auditorská činnost je v České republice relativně novou profesí spojenou 

především s transformací ekonomiky, která proběhla na přelomu osmdesátých 

a devadesátých let. Na počátku sloužil audit pouze k ověření účetních závěrek podniků 

se zahraniční majetkovou účastí, ale od roku 1991 vyplývala povinnost ověření účetní 

závěrky také dalším ekonomickým subjektům, které přesáhly kritéria stanovená 

zákonem o účetnictví. S vývojem auditorské profese je spojen také vývoj právní úpravy 

auditu, která je rok od roku propracovanější, a její současná podoba se blíží 

mezinárodním standardům. 

Ve své diplomové práci se zabývám auditem účetní závěrky z pohledu účetní 

jednotky, neboť mnoho společností má zákonnou povinnost ověření účetní závěrky 

nezávislým auditorem, avšak mnohdy nemají přesnou představu o tom, co audit účetní 

závěrky obnáší, resp. o právech a povinnostech, které jim vyplývají z auditu účetní 

závěrky. Dalším důvodem je také skutečnost, že audit účetní závěrky obvykle probíhá 

souběžně s uzávěrkovými pracemi účetní jednotky a vyžaduje ze strany účetní jednotky 

patřičnou připravenost, neboť nedůsledná příprava může nejen pozdržet či prodloužit 

auditorské testování, ale může také ovlivnit výrok auditora. 

Cílem diplomové práce je identifikovat práva a povinnosti účetní jednotky, 

která má povinnost ověření účetní závěrky auditorem, k jehož dosažení jsem využila 

získané teoretické znalosti a praktické zkušenosti z účasti na auditech účetní závěrky. 

Výsledkem této práce je schéma postupů auditorského subjektu a odvozených 

činností účetní jednotky při auditu účetní závěrky a seznam dokumentů, které musí 

společnost v rámci auditu účetní závěrky předložit auditorovi. 

Diplomová práce není sestavena pro potřeby konkrétní společnosti, a proto může 

být použita jako východisko pro široký okruh ekonomických subjektů, které mají 

povinnost ověření účetní závěrky nezávislým auditorem.  
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