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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá auditem účetní závErky vybraného podniku. V teoretické 

části jsou uvedeny obecné poznatky o auditu, právní úprava auditu, postup pUi ovEUování 

účetní závErky a problematika auditu z pohledu účetní jednotky. Následuje samostatná 

část s poznatky o rakouských auditorech. Praktická část aplikuje vybrané auditorské 

postupy ve zvoleném podniku, podrobnE analyzuje pUípravu auditované firmy na audit. 

Návrhová část obsahuje doporučení pro organizaci účetních prací v rámci této pUípravy. 

 

Abstract 

The thesis deals with the audit of the financial statements of the selected company. In the 

theoretical part, there is the general knowledge about the auditing, the audit legislation, 

the procedure of financial statements audit and the auditing issues from the audited 

company's perspective. The next separate part concerns Austrian auditors. The practical 

part applies the selected audit procedures in the audited company and analyzes                    

the preparation of the audited company for the audit. The proposal part contains                 

the recommendations for the organization of accounting work within this preparation. 
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aktiva, zásoby, krátkodobé pohledávky, bankovní účet, zpráva auditora 

 

Key words 

auditor, audit, financial statements, audit preparation, Austria, accounting, balance sheet, 

current assets, inventory, short-term receivables, bank account, auditor's report 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografická citace 

BULÍČKOVÁ, ů. Audit účetní závErky vybrané firmy. Brno: Vysoké učení            

technické v BrnE, Fakulta podnikatelská, Ň017. 11ň s. Vedoucí diplomové práce              

Ing. Zuzana KUížová, Ph.D. 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čestné prohlášení 

Prohlašuji, že pUedložená diplomová práce je p]vodní a zpracovala jsem ji samostatnE. 

Prohlašuji, že citace použitých pramen] je úplná, že jsem ve své práci neporušila autorská 

práva Ěve smyslu Zákona č. 1Ň1/Ň000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících 

s právem autorskýmě.  

 

V BrnE, dne Ň4. kvEtna 2017     

      ………………………………………….... 

                 podpis studenta   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PodEkování  

Na tomto místE bych chtEla podEkovat vedoucí mé práce paní Ing. ZuzanE KUížové, Ph.D.           

za její čas, ochotu, odborné rady a kritické pUipomínky k vypracování této diplomové 

práce. 

 

 

 



 

 

OBSAH 

ÚVOD ............................................................................................................................. 11 

VYMEZENÍ PROBLÉMU ů CÍLE PRÁCE ................................................................. 12 

1     TEORETICKÁ VÝCHODISKů PRÁCE ............................................................... 13 

1.1    Definice základních pojm] ................................................................................ 13 

1.Ň    PUedmEt auditu a jeho cíle .................................................................................. 16 

1.2.1   Subjekty s povinností auditu ........................................................................ 16 

1.3    Druhy auditu....................................................................................................... 18 

1.4    Vztah mezi účetnictvím a auditem ..................................................................... 20 

1.5    Legislativní úprava auditu v České republice .................................................... 23 

1.5.1   Komora auditor] České republiky ĚKůČRě ................................................. 24 

1.5.Ň   Výbor pro audit ............................................................................................. 25 

1.5.ň   Rada pro veUejný dohled nad auditem .......................................................... 25 

1.5.4   Výkon auditorské profese ............................................................................. 27 

1.6    Regulace auditu v rámci EU .............................................................................. 29 

1.6.1   Mezinárodní účetní standardy ...................................................................... 29 

1.6.Ň   Mezinárodní auditorské standardy ............................................................... 30 

Ň     POSTUP PTI ůUDITU ÚČETNÍ ZÁVDRKY ....................................................... 31 

Ň.1    Evaluace auditorského rizika ............................................................................. 32 

2.1.1   Typy rizik ..................................................................................................... 33 

Ň.1.Ň   Vyhodnocení rizik v pr]bEhu auditu ............................................................ 34 

Ň.Ň    Stanovení podmínek a pUijetí zakázky ............................................................... 35 

Ň.ň    PUedbEžné plánovací postupy ............................................................................. 36 

Ň.ň.1   PorozumEní podnikatelské činnosti klienta .................................................. 37 

Ň.ň.Ň   PorozumEní kontrolnímu prostUedí ............................................................... 37 

Ň.ň.ň   PorozumEní účetnímu systému ..................................................................... 38 

Ň.ň.4   PUedbEžné analytické procedury ................................................................... 39 

Ň.ň.5   Stanovení hladiny významnosti .................................................................... 39 

Ň.4    VytvoUení plánu auditu ....................................................................................... 40 

Ň.5    Výkon auditu ...................................................................................................... 41 

Ň.5.1   Provedení test] spolehlivosti ........................................................................ 41 

Ň.5.Ň   Provedení analytických test] vEcné správnosti ............................................ 42 



 

 

Ň.5.ň   Provedení test] detailních údaj] ................................................................... 43 

Ň.5.4   Evaluace výsledk] test] vEcné správnosti .................................................... 44 

Ň.5.5   ProvEUení účetní závErky .............................................................................. 45 

Ň.5.6   ProvEUení výroční zprávy ............................................................................. 46 

Ň.5.7   ProvEUení zprávy o vztazích mezi propojenými osobami ............................. 46 

Ň.6    ZávEr auditu ....................................................................................................... 47 

Ň.6.1   ZohlednEní následných událostí ................................................................... 47 

Ň.6.Ň   Prohlášení vedení účetní jednotky ................................................................ 48 

Ň.6.ň   Sumarizace závEr] auditu ............................................................................. 49 

Ň.6.4   Zpráva auditora ............................................................................................. 50 

Ň.6.5   Výrok auditora .............................................................................................. 52 

3     AUDIT Z POHLEDU ÚČETNÍ JEDNOTKY ........................................................ 54 

ň.1    Určení auditora ................................................................................................... 54 

3.2    UzavUení smlouvy o povinném auditu ............................................................... 54 

ň.ň    Postup po uzavUení zakázky ............................................................................... 55 

ň.4    PUíprava účetní jednotky na audit ....................................................................... 56 

4     POZNATKY O AUDITU V RAKOUSKU............................................................. 61 

4.1    Institut rakouských auditor] ............................................................................... 61 

4.1.1 Orgány Institutu ........................................................................................ 62 

4.2    Profese auditora .................................................................................................. 63 

4.Ň.1   Rozsah oprávnEní ......................................................................................... 63 

4.Ň.Ň   Požadavky na vzdElání ................................................................................. 64 

4.ň    Všeobecné podmínky smlouvy pro provedení auditu ........................................ 65 

4.3.1   Povinnosti zákazníka .................................................................................... 66 

4.ň.Ň   Podání zprávy ............................................................................................... 66 

4.ň.ň   Ochrana duševního vlastnictví auditora ....................................................... 67 

4.ň.4   OdstranEní nedostatk] .................................................................................. 67 

4.ň.5   OdpovEdnost ................................................................................................. 67 

4.ň.6   Diskrétnost a ochrana osobních dat .............................................................. 67 

4.ň.7   VýpovE@ smlouvy ........................................................................................ 68 

4.ň.Ř   Neschopnost zákazníka spolupracovat ......................................................... 68 

4.ň.ř   Nárok na honoráU .......................................................................................... 68 

5     AUDIT Z POHLEDU SPOLEČNOSTI XY s.r.o. ................................................... 70 

5.1    PUedstavení auditované účetní jednotky ............................................................. 70 



 

 

5.Ň    PUedbEžné činnosti auditu společnosti XY ......................................................... 72 

5.Ň.1   Zhodnocení rizika zakázky ........................................................................... 73 

5.Ň.Ň   PorozumEní oblasti podnikání společnosti XY ............................................ 75 

5.Ň.ň   PorozumEní účetnímu systému společnosti .................................................. 76 

5.Ň.4   PorozumEní vnitUnímu kontrolnímu systému ............................................... 77 

5.ň    ůudit obEžného majetku .................................................................................... 78 

5.ň.1   Zásoby .......................................................................................................... 78 

5.ň.Ň   Krátkodobé pohledávky ................................................................................ 81 

5.ň.ň   Bankovní účty ............................................................................................... 82 

5.4    Posouzení vypovídací schopnosti účetní závErky .............................................. 84 

5.5    ZávEry z auditu provedeného ve společnosti XY .............................................. 86 

5.6    PUíprava společnosti XY na pr]bEh auditu ......................................................... 87 

5.6.1   Určení auditora ............................................................................................. 87 

5.6.Ň   ůnalýza pUípravy společnosti XY na audit ................................................... 88 

6     VLůSTNÍ NÁVRHY DOPORUČENÍ ................................................................... 99 

6.1    Manuál pUípravy účetních podklad] pro audit ................................................. 101 

6.Ň    Zhodnocení pUínosu navrženého manuálu ....................................................... 106 

ZÁVDR ......................................................................................................................... 107 

SEZNůM POUŽITÉ LITERůTURY .......................................................................... 109 

SEZNůM TůBULEK, GRůF¥ ů OBRÁZK¥........................................................... 112 

SEZNůM PTÍLOH ....................................................................................................... 113 

 



11 

 

ÚVOD 
  

ůudit je prostUedek sloužící k ovEUování účetní závErky. Pro nEkteré účetní jednotky je 

toto ovEUení povinností. Kritéria pro povinný audit účetní závErky jsou stanovena 

zákonem o účetnictví. Podstatou auditu je tedy pUezkoumání správnosti účetní závErky  

za účelem naplnEní základního požadavku kladeného na účetnictví, kterým je podání 

vErného a poctivého obrazu jeho pUedmEtu. 

V České republice byla profese auditor] zahájena od devadesátých let Ň0. století. V roce 

1řřň došlo k založení Komory auditor] České republiky. Tato profese se kromE 

p]vodního ovEUování správnosti položek vykazovaných v účetnictví v dnešní dobE 

soustUedí na evaluaci rizik spojených s d]ležitými chybami, jež se mohou objevit 

v účetních závErkách Ě1ě. 

Diplomovou práci lze rozdElit do šesti hlavních částí, respektive kapitol. Ve své první 

části se práce zabývá teoretickými východisky auditu. Definuje zejména jeho pUedmEt, 

cíle, druhy, ale také legislativní pUedpisy uplatOované jak v České republice, tak v rámci 

Evropské unie. 

Druhá dílčí část podrobnE charakterizuje postup auditora pUi ovEUování účetní závErky, 

Ueší problematiku rizik spojených se zakázkou, rozebírá jednotlivé fáze auditu a rovnEž 

uvádí informace týkající se zpráv a výrok] auditora.             

Na druhou část zvolna navazuje tUetí stEžejní kapitola orientující se na pUípravu 

auditovaných subjekt] na proces auditu účetní závErky. Čtvrtá kapitola pUedstavuje další 

samostatnou část a zamEUuje se na vybrané poznatky o auditorské legislativE v Rakousku. 

Pátá kapitola pUedstavuje praktickou aplikaci teoretických poznatk] na konkrétní účetní 

jednotce. Nejprve uvádí základní informace o auditované společnosti. NáslednE dochází 

k vlastnímu provedení auditu v této společnosti, pUičemž d]raz je kladen na pUípravné 

činnosti účetní jednotky pUed zahájením auditu. Shrnutím této části je dílčí závEr a zpráva 

auditora obsahující výrok k účetní závErce společnosti. 

Vlastní doporučení pro oblast vnitUní organizace účetních prací v rámci auditové pUípravy 

jsou pUedmEtem poslední návrhové části práce. 
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VYMEZENÍ PROBLÉMU ů CÍLE PRÁCE 
 

Hlavním cílem diplomové práce je provedení auditu účetní závErky reálného podniku, 

pUičemž d]raz je kladen na pUípravu a pohled auditované společnosti na činnost auditora. 

Audit je realizován ve firmE, jejímž klíčovým pUedmEtem činnosti je výkup a zpracování 

kovového odpadu. V této práci se audit dotkne pouze vybraných oblastí účetní závErky, 

p]jde pUedevším o kategorii obEžných aktiv, kde nejvýznamnEjší položku pUedstavují 

peníze na bankovních účtech a dále krátkodobé pohledávky. Významné jsou pro daný 

podnik i zásoby, zde se jedná zejména o nedokončenou výrobu a polotovary. PUedmEtem 

ovEUení je účetní závErka společnosti za rok 2015.  

K naplnEní hlavního cíle je tUeba splnit cíle dílčí. TEmi jsou zejména stanovení 

teoretických východisek auditu a následná aplikace auditorského postupu na konkrétním 

podniku. 

Dalším cílem práce je rozšíUit informace o auditu účetní závErky v České republice              

o údaje o auditu v zahraničí, konkrétnE v Rakousku. D]ležitým cílem je také popis 

problematiky auditu tak, jak ji vnímá auditovaná společnost a navržení doporučení 

v oblasti organizace účetních prací související s pUípravou auditované účetní jednotky       

na pr]bEh auditu. 

Pro dosažení výše uvedených cíl] je tUeba určit metodiku, která je pUi tvorbE práce 

využita. K vypracování první teoretické části práce slouží studium odborné literatury, 

bibliografické a elektronické zdroje jsou použity ve druhé části diplomové práce. V obou 

částech je rovnEž využito relevantních právních pUedpis], zejména Zákona č. řň/2009 

Sb., o auditorech a o zmEnE nEkterých zákon] Ězákon o auditorechě, Zákona č. 56ň/1řř1, 

o účetnictví a smErnic Komory auditor] České republiky. V části, v níž dochází 

k praktické aplikaci poznatk], p]jde pUedevším o výroční zprávu auditované společnosti, 

pUípadnE další dostupné elektronické a listinné dokumenty společnosti. Protože se tato 

kapitola zvláš[ orientuje na pUípravu na audit z hlediska auditované společnosti, bude 

prostUedkem ke zjiš[ování i dotazování pracovník] účetního úseku. 

PUípravné činnosti účetní jednotky na audit se stanou východiskem pro poslední 

návrhovou část práce. 
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1     TEORETICKÁ VÝCHODISKů PRÁCE 
 
V této části se diplomová práce zamEUuje na základní informace o auditu. Jsou zde 

specifikovány obecné pojmy, cíle auditu, jeho pUedmEt, členEní, vztah auditu a účetnictví 

či legislativní úprava. Obsahem teoretické části je i kapitola charakterizující audit 

z pohledu účetní jednotky, jež podrobnE rozebírá pUípravu účetní jednotky na proces 

auditu. 

 

1.1    Definice základních pojm] 
 

Tato podkapitola vymezuje základní pojmy z oblasti auditu. Tíká, kdo je auditorem, co 

je auditovaná společnost nebo co je obsahem zprávy auditora. 

 
Audit 

,,Audit je systematický proces objektivního získávání a vyhodnocování d]kaz], týkajících 

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

tEmito informacemi a stanovenými kritérii a sdElit výsledky zainteresovaným zájemc]m“ 

(2). 

Další definice Uíká, že ,,audit účetní závErky pUedstavuje její zkoumání (ovEUení) 

nezávislým odborníkem - auditorem. Výsledkem tohoto zkoumání je vyjádUení názoru 

(výrok auditora), zda zkoumaná účetní závErka podává vErný a poctivý obraz majetkové 

a finanční situace účetní jednotky k datu, k nEmuž je účetní závErka sestavená“ (1). 

ůudit není kontrola! Liší se zejména funkcí, kdy audit neovEUuje pouze odchylky               

od norem, ale zkoumá tato pravidla a normy jako takové včetnE možných tolerancí, jež 

tyto normy umožOují. ůudit rovnEž navrhuje úpravy tEchto pravidel či norem. Další 

aspekt, jímž se audit odlišuje od kontroly, pUedstavuje forma postihu pUi odhalených 

nedostatcích. PenEžní pokuty či návrhy na zrušení kontrolovaného subjektu se dotýkají 

kontrol, v pUípadE auditu je postih od auditora nepUímý Ěňě. 

Podstatou a významem auditu je zabezpečení vErohodnosti účetních informací v povinnE 

zveUejOovaných účetních závErkách, které by mEly sloužit jako spolehlivý informační 
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zdroj pro uživatele tEchto informací, napUíklad dodavatele, odbEratele, potenciální 

investory (1). 

Povinný audit 

Povinný audit pUedstavuje ovEUení Uádných, mimoUádných či konsolidovaných účetních 

závErek, pUípadnE mezitímní účetní závErky, vyžaduje-li tato ovEUení jiný právní pUedpis 

(3). 

Auditor  

ůuditor je osoba zapsaná v seznamu auditor] Komory auditor] České republiky (3). 

ůuditorem m]že být statutární auditor či auditorská společnost Ě4ě. ůuditor musí být        

pUi poskytování svých služeb nezávislý, což znamená, že se Uídí pouze právními pUedpisy, 

auditorskými smErnicemi a pUedpisy vydanými Komorou auditor] Ěňě. 

Statutární auditor 

Statutární auditor je fyzická osoba, které Komora auditor] České republiky vydala 

rozhodnutí o oprávnEní vykonávat auditorskou činnost Ě4ě. 

ůuditorská společnost 
ůuditorská společnost je právnická osoba, které Komora auditor] České republiky vydala 

auditorské oprávnEní Ě4ě. 

ůuditorská činnost 
ůuditorská činnost spočívá ve výkonu povinného auditu a pUezkoumání hospodaUení     

dle jiného právního pUedpisu auditorem, dále se auditorskou činností rozumí ovEUování 

účetních záznam] a dalších ekonomických údaj] Ě4ě. 

OprávnEní vykonávat auditorskou činnost mají pouze auditoUi, pUičemž v pUípadE 

statutárního auditora jde o výkon této činnosti vlastním jménem a na vlastní účet, 

respektive pro jiného auditora. Statutární auditor m]že tuto činnost také vykonávat 

jakožto společník auditorské společnosti, pUičemž musí platit, že statutární auditor 

provádEjící auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet nesmí tuto činnost 

provádEt pro jiného auditora ani jako společník auditorské společnosti. V pUípadE 

auditorské společnosti jde o výkon auditorské činnosti pouze vlastním jménem                      

a na vlastní účet Ě4ě. 
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ůuditorské oprávnEní 
Toto oprávnEní vydává Komora auditor] České republiky fyzickým osobám na jejich 

žádost. Vydání tohoto oprávnEní je podmínEno Uadou podmínek stanovených zákonem    

o auditorech. Jedná se napUíklad o bezúhonnost, svéprávnost, vysokoškolské vzdElání, 

odbornou praxi po dobu alespoO ň let, složení auditorské zkoušky či slibu Ě4ě. 

ůuditovaná účetní jednotka 

Jde o takovou účetní jednotku, jíž zákon ukládá povinnost mít účetní závErku ovEUenou 

auditorem Ěkritéria pro povinný audit viz. podkapitola 1.2 PUedmEt auditu a jeho cíle). 

Komora auditor] České republiky ĚKůČRě 
Komora auditor] České republiky byla založena v roce 1řřň a funguje jako samosprávná 

profesní organizace s povinným členstvím. Jejím úkolem je zabezpečit vysokou 

kvalitativní úroveO auditorské profese v České republice s cílem srovnatelnosti s kvalitou 

auditorských profesí vykonávaných ve vyspElých státech Ě1ě. 

Zpráva auditora 

Zpráva auditora je výsledkem celého procesu auditu. Je určena vlastník]m, nicménE 

mohou ji využít i další subjekty Ěobchodní partneUi, investoUi, leasingové společnosti 

apod.). Zpráva auditora obsahuje název, označení pUíjemce, úvodní odstavec vymezující 

auditovanou společnost, vymezení odpovEdnosti vedení společnosti za účetní závErku, 

vymezení odpovEdnosti auditora, výrok auditora, jinou odpovEdnost auditora, jeho 

adresu, podpis a datum (1). O zprávE auditora bude blíže pojednáno v následujících 

kapitolách. 

Výrok auditora 

Zpráva auditora obsahuje výrok, který vyjadUuje názor auditora na účetní závErku. Tento 

výrok pUedstavuje nejd]ležitEjší část zprávy, je výsledkem auditu (1). Výrok je názorem 

auditora, zda účetní závErka podává poctivý a vErný obraz o pUedmEtu účetnictví 

odpovídající danému rámci výkaznictví a zákonným požadavk]m. Součástí výroku je 

tedy i sdElení o rámci účetního výkaznictví využitého pUi sestavování účetní závErky Ě5ě. 

Auditor ovEUuje, zda účetní závErka podává vErný a poctivý obraz o majetku, zdrojích 

jeho krytí, nákladech, výnosech a výsledku hospodaUení. Výstupem této činnosti je zpráva 
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auditora obsahující mimo jiné názor Ěvýrokě auditora na účetní závErku. Podstatné ovšem 

je, že auditor ručí za výrok, neodpovídá však za správnost účetní závErky, ta z]stává 

v kompetenci Uídícího orgánu auditované účetní jednotky (1). 

 
1.2    PUedmEt auditu a jeho cíle 
 
PUedmEtem auditu jsou účetní závErky subjekt] majících zákonnou povinnost mít účetní 

závErku ĚUádnou, mimoUádnou, mezitímní či konsolidovanouě ovEUenou auditorem. Tato 

povinnost je dána zákonem o účetnictví, který blíže specifikuje kritéria pro povinný audit. 

ůudit m]že být rovnEž nepovinný, tedy dobrovolný. Dobrovolný audit si mohou účetní 

jednotky nechat provést na základE svého vlastního rozhodnutí (6). 

1.2.1   Subjekty s povinností auditu 

Mezi subjekty s povinností ovEUování účetní závErky auditorem se Uadí účetní jednotky, 

u nichž to stanoví zvláštní právní pUedpis ĚnapUíklad politické strany, nadace či veUejné 

výzkumné instituceě a dále: 

▪ velké účetní jednotky kromE účetních jednotek, jež nepUedstavují subjekty 

veUejného zájmu, 

▪ stUední účetní jednotky, 

▪ malé účetní jednotky, jsou-li  akciovými společnostmi či svEUenskými fondy         

dle občanského zákoníku a k rozvahovému dni bEžného a minulého účetního 

období splnily minimálnE jedno z následujících kritérií: 

1. celková aktiva dosáhla nebo pUesáhla 40 mil. Kč, 

2. čistý roční obrat dosáhl či pUesáhl Ř0 mil. Kč, 

3. pr]mErný počet zamEstnanc] bEhem účetního období dosáhl či pUesáhl počet 50, 
 

▪ ostatní malé účetní jednotky, jestliže k rozvahovému dni bEžného a minulého 

účetního období splnily minimálnE dvE ze tUí výše zmínEných kritérií (7). 

Existují i subjekty, jejichž účetní závErka podléhá auditu vždy. Jsou upravené speciálním 

zákonem a pUíkladem mohou být banky, pojiš[ovny či investiční fondy Ě1ě. 
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Kategorizace účetních jednotek od 1. 1. Ň016 

Od 1. ledna Ň016 se účetní jednotky novE člení na mikro, malé, stUední a velké.  

Mikro účetní jednotkou se rozumí taková účetní jednotka, jež k rozvahovému dni 

nepUesáhla alespoO dvE z tEchto hodnot: celková aktiva ř mil. Kč, čistý roční obrat            

1Ř mil. Kč a pr]mErný počet zamEstnanc] bEhem účetního období 10 (7).  

Malou účetní jednotkou se rozumí taková účetní jednotka, jež k rozvahovému dni 

nepUesáhla alespoO dvE z tEchto hodnot: celková aktiva 100 mil. Kč, čistý roční obrat     

Ň00 mil. Kč a pr]mErný počet zamEstnanc] bEhem účetního období 50, a to vše                             

za pUedpokladu, že není mikro účetní jednotkou (7).  

StUední účetní jednotkou se rozumí taková účetní jednotka, jež k rozvahovému dni 

nepUesáhla alespoO dvE z tEchto hodnot: celková aktiva 500 mil. Kč, čistý roční obrat          

1 mld. Kč a pr]mErný počet zamEstnanc] bEhem účetního období Ň50, to vše                            

za pUedpokladu, že není mikro nebo malou účetní jednotkou (7).  

Velkou účetní jednotkou se rozumí taková účetní jednotka, jež k rozvahovému dni 

pUesáhla alespoO dvE z tEchto hodnot: celková aktiva 500 mil. Kč, čistý roční obrat                 

1 mld. Kč a pr]mErný počet zamEstnanc] bEhem účetního období Ň50. Velkou účetní 

jednotkou se vždy rozumí účetní jednotka pUedstavující subjekt veUejného zájmu nebo 

vybraná účetní jednotka (7). 

 
Subjekty veUejného zájmu se rozumí účetní jednotky se sídlem v České republice, které 

jsou obchodními společnostmi a jsou emitenty investičních cenných papír] pUijatých          

k obchodování na evropském regulovaném trhu, dále ty, které jsou bankou Ěna základE 

zákona regulujícího činnost bankě či spoUitelním a úvErním družstvem Ěna základE zákona 

regulujícího činnost spoUitelních a úvErních družstevě, pojiš[ovnou nebo zajiš[ovnou Ědle 

zákona regulujícího činnost pojiš[oven a zajiš[oveně, penzijní společností Ědle zákona 

regulujícího d]chodové spoUení resp. doplOkové penzijní spoUeníě nebo zdravotní 

pojiš[ovnou. Mezi vybrané účetní jednotky pak patUí napUíklad organizační složky státu, 

územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí či státní fondy dle rozpočtových 

pravidel (8). 
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Hlavním cílem auditu je posílení d]vEry všech zainteresovaných uživatel]                            

ve vErohodnost účetní závErky dané společnosti. K tomu slouží výrok nezávislého 

auditora, který Uíká, zda je účetní závErka ve všech významných aspektech sestavena         

na základE pUíslušného rámce účetního výkaznictví. Dalším d]ležitým posláním a cílem 

auditu je zabránit podvodným jednáním Ěňě. 

1.3    Druhy auditu 

 
ProvádEní auditu bývá orientováno na r]zné oblasti. ůudit lze členit v závislosti na jeho 

pUedmEtu, cíli, uživatelích či požadavcích kladených na osoby, jež audit vykonávají (1). 

Audit orientovaný dle cíl] zahrnuje audit účetní závErky, audit shody a operativní audit. 

Audit orientovaný na pUíjemce, respektive uživatele auditu se dále člení na externí audit 

a interní audit (9).  

V zásadE lze rozlišit tyto druhy auditu: audit účetní závErky Ěexterníě, interní audit, 

forenzní audit, audit jakosti, ekologický audit, personální audit či počítačový audit Ě1ě. 

Externí audit 
PUedstavuje audit účetní závErky. SoustUedí se na samostatné či konsolidované závErky. 

Jeho cílem je zvýšení vErného vyobrazení skutečností zveUejnEných v účetních 

závErkách. Vykonává ho nezávislý externí auditor, kterým je fyzická osoba Ějednotlivecě, 

pUípadnE auditorská společnost zastoupená svými zamEstnanci Ě1ě. Zpráva externího 

auditora je součástí výroční zprávy, což znamená, že je veUejnE dostupná. VyjádUení 

auditora ve zprávE m]že být výrok bez výhrad, výrok s výhradou, záporné hodnocení 

nebo odmítnutí výroku (3). 

Interní audit  
VnitUní audit pUezkoumává ekonomické jevy uvnitU společnosti. NejčastEji je spojován 

s akciovými společnostmi p]sobícími ve finančním odvEtví, tEžebním pr]myslu apod., 

zkrátka v oblastech, kde je zásadou pro efektivnost hospodaUení velikost daného podniku. 

Jeho výkon je zajiš[ován interním auditorem, který je obvykle v dané účetní jednotce 

zamEstnán (1). Interní auditor musí být nezávislý na provEUovaných aktivitách. Cílem 

vnitUního auditu je provEUení správnosti a spolehlivosti dokument], hodnocení 
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kontrolních mechanism] uvnitU společnosti, pUezkoumání efektivnosti využívání zdroj], 

ovEUení, zda jsou dosahovány uspokojivé výsledky Ěňě. Interní audit v zásadE pUedstavuje 

nezávislou, objektivní a konzultační činnost smEUující ke zdokonalování proces] 

realizovaných uvnitU daného podniku (10). I z tohoto d]vodu se rozvíjí zejména                 

pro potUeby managementu, jeho hlavními žadateli jsou statutární orgány společnosti 

Ěčlenové pUedstavenstva, dozorčí rady, vrcholového managementuě, provozní 

management, externí auditoUi a výbor pro audit. Od auditu účetní závErky se odlišuje 

mimo jiné tím, že má být provádEn v účetní jednotce v pr]bEhu celého roku a dotýkat      

se všech oblastí a činností účetní jednotky. Zpráva interního auditora navíc není veUejnE 

pUístupným dokumentem Ěňě. 

Forenzní audit  
Tento druh auditu se vyznačuje svým pUedmEtem. Je zamEUen proti hospodáUské 

kriminalitE. Společnosti by mEly chránit sv]j majetek v rámci prevence. Odhadem 

v d]sledku této kriminality firmy pUicházejí až o Ň-5 % ze svých obrat]. V pUípadE trestné 

činnosti mohou interní i externí auditoUi výraznE pomoci orgán]m činným v takovém 

Uízení. Externí auditor m]že fungovat jako prostUedek podpory pUi vymáhání ztrát, 

vyhledávání zpronevEUeného majetku či plnit funkci soudního znalce v trestních Uízeních 

(11). 

 

Audit jakosti  

ůudit jakosti pUedstavuje ovEUení kvality výkon], které společnost poskytuje. M]že se 

orientovat na finální produkci, kde pUi splnEní norem obdrží takové výrobky certifikát,     

a tím zvyšují svoji tržní konkurenceschopnost. ůudit jakosti se m]že soustUedit na celý 

systém Uízení společnosti, organizaci pracovních činností apod. V takovém pUípadE je 

výsledným aktem získání certifikace norem ISO. Firmy ocenEné tEmito certifikáty jsou 

pak opEt více konkurenceschopné Ě1ě. 

 

Ekologický audit  
Ekologický audit se týká ochrany životního prostUedí. Zabývá se neustálou kontrolou 

proces], jež mohou negativnE ovlivnit kvalitu životního prostUedí. Jde o nástroj Uízení 

zahrnující dokumentovanou, nepUetržitou a pravidelnou evaluaci prospEšnosti podniku 

k ochranE životního prostUedí. V současnosti je tento druh auditu soustUedEn v odvEtví 
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chemického pr]myslu či v oblasti jaderných elektráren. Díky ekologickému auditu roste 

význam tzv. environmentálního účetnictví, jehož prostUednictvím se evidují a vykazují 

náklady vynaložené na ochranu životního prostUedí (11). 

Počítačový audit 
Počítačový audit vznikl v d]sledku rozvoje informačních technologií. Kontroluje                 

a provEUuje integrované informační systémy uvnitU podniku a zamEUuje se na ochranu 

jejich dat. Počítačový audit se orientuje jak na ochranu softwaru, tak hardwaru, včetnE 

zálohování dat Ě1ě.  

Personální audit 
Personální audit si klade r]zné cíle související s aktuálními požadavky podniku. Jeho 

pUedmEtem je nezávislé ovEUení a hodnocení stavu včetnE návrh] Uešení vedoucích             

ke zvýšení efektivnosti jednotlivc], ale i celé společnosti. OdpovEdí na otázky, kolik 

zamEstnanc] je nutné najmout ke zvládnutí stávajícího objemu práce či kdo z nich se 

nejlépe hodí na konkrétní pracovní pozici, vede personální audit k optimalizaci lidských 

zdroj], náklad] či ke zlepšení motivačního systému. ,,Personální audit pUedstavuje 

jednorázovou analýzu lidských zdroj] v konkrétní organizaci“ (1).  

 

1.4    Vztah mezi účetnictvím a auditem  
 

Účetnictví a audit spolu velmi úzce souvisí. ůuditor ovEUuje účetní závErku, musí proto 

být seznámen s účetní praxí. Je však tUeba rozlišit účetní procesy vykonávané ve firmE 

v pr]bEhu účetního období či po jeho skončení, kdy dochází k sestavení účetní závErky, 

od jejich ovEUovacích proces]. Tyto procesy mají odlišné pUedmEty, metody                              

i odpovEdnost osob, které je realizují Ě5). 

V následujícím odstavci je popsán rozdíl mezi výkonem profese účetního a výkonem 

auditorské profese. 

Účetní stanoví, jakým zp]sobem jednotlivé operace zaUadit, ocenit a následnE zaúčtovat. 

Velké podniky, ve kterých je nutné účetní agendu rozdElit mezi více pracovník], je 

klíčové vymezení odpovEdností a pravomocí za dílčí účetní oblasti. Jejich sjednocení pak 

pUedstavuje výstup daných proces], které poté vstupují do účetní závErky sestavené           
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na základE pUíslušného koncepčního rámce. Za tento rámec lze považovat národní 

standardy účetního výkaznictví či mezinárodní účetní standardy. Rozhodující je funkce 

hlavního účetního, resp. vedoucího finančního oddElení, který odpovídá za vyhotovení 

účetní závErky pro potUeby vrcholového managementu Ě1). 

OdpovEdnost za účetní závErku ve vztahu ke tUetím stranám pUebírá Uídící orgán firmy. 

V pUípadE malých společností dochází ke spojení funkce vedení a Uídícího zástupce,             

u velkých akciových společností jsou za škodu a závazky podniku odpovEdni společnE     

a nerozdílnE členové pUedstavenstva. ,,PUedstavenstvo zabezpečuje obchodní vedení 

včetnE Uádného vedení účetnictví společnosti a pUedkládá valné hromadE ke schválení 

Uádnou, mimoUádnou a konsolidovanou, popUípadE mezitímní účetní závErku a návrh       

na rozdElení zisku nebo úhradu ztráty v souladu se stanovami společnosti“ (5). Účetní 

závErku i návrh týkající se rozdElení zisku či vypoUádání ztráty pUezkoumává dozorčí 

rada, která své stanovisko následnE sdElí valné hromadE. Po činnosti orgán] účetní 

jednotky nastupuje podnikový management, jehož úkolem je po skončení účetního 

období zveUejnit účetní závErku Ě1). 

Účetní jednotky zapsané v obchodním rejstUíku mají dle zákona o účetnictví povinnost 

zveUejnit účetní závErku či výroční zprávu tím, že tyto dokumenty a výkazy uloží 

v elektronické formE do sbírky listin Ě5ě. 

ůuditované účetní jednotky by mEly ovEUenou účetní závErku zveUejnit do ň0 dn]              

po jejím ovEUením auditorem a schválení nejvyšším orgánem společnosti. Bez ohledu       

na ovEUení či schválení jsou povinny ji zveUejnit do konce bezprostUednE následujícího 

účetního období Ě1). 

PUi výkonu auditorské profese auditor ovEUuje, zda informace obsažené v účetní závErce 

poskytují vErný a poctivý obraz o majetku společnosti, zdrojích krytí, nákladech, 

výnosech a výsledku hospodaUení. ůuditor se pUi výkonu auditorské činnosti Uídí 

mezinárodními auditorskými standardy. Výsledkem jeho práce je zpráva auditora 

obsahující výrok k účetní závErce. Tento výrok je vyjádUením auditora, které však 

nepotvrzuje absolutní správnost účetnictví ani účetní závErky auditovaného subjektu. 

ůuditor není schopen odhalit veškeré chybné operace, které probEhly v účetní jednotce 

bEhem účetního období, mEl by však dokázat objevit významné nesprávnosti (1). 
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Prakticky lze Uíci, že se jedná o pUirozené omezení auditu, jehož vlivem vzniká riziko 

obsahu nesprávných údaj] v ovEUené účetní závErce. Tyto nesprávnosti by však nemEly 

nabývat vEtší významnosti, než by tomu bylo v pUípadE neauditované účetní závErky. 

Z hlediska významnosti tEchto nesprávností se považují za závažné ty, které by mohly 

ovlivnit rozhodnutí uživatele takové informace. Z tohoto d]vodu operují auditorské 

standardy s hladinou významnosti, již si auditoUi stanoví pUi výkonu své činnosti a která 

by mEla zohledOovat vyloučení podnikatelských rizik uživatel] tEchto informací Ě1). 

Následující schéma zobrazuje souvislost mezi účetnictvím a výkonem auditu. 

 

 

Obrázek 1: Vztah účetnictví a auditu (5, s. 41) 
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1.5    Legislativní úprava auditu v České republice 
 

Výkon auditorské profese v České republice souvisí s hospodáUskou transformací              

na konci Ř0. a počátku ř0. let Ň0. století. DUíve pUed touto transformací provádEli kontrolu 

účetních závErek ve státních podnicích revizoUi. Ti se zamEUovali zejména na provázanost 

dat obsažených v účetní závErce na konečné stavy účt], náležitosti účetních výkaz]            

či dodržování pUedpis] v účetnictví a daOové oblasti. V této dobE se kontrola obzvláštE 

soustUedila na časové rozlišování náklad] a výnos], pUíliš se naopak nezabývala 

problematikou oceOování Ě1ě. 

Na základE zákona č. 17ň/1řřŘ Sb., o podniku se zahraniční majetkovou účastí se účetní 

závErky podnik] poprvé staly pUedmEtem ovEUování dvEma nezávislými ovEUovateli 

jmenovanými Ministerstvem financí. ůuditorská profese byla poprvé stanovena 

Vyhláškou č. 6ň/1řŘř Sb., o ovEUovatelích Ěauditorechě. Vznikla Unie auditor] jakožto 

první auditorská organizace Ě5). 

V roce 1991 vstoupil v platnost zákon č. 51ň/1řř1 Sb., obchodní zákoník, který stanovil 

povinný audit účetní závErky akciových společností a v pUípadE, že tak stanoví zákon          

č. 56ň/1řř1 Sb., o účetnictví i povinnost ovEUení účetní závErky ostatních obchodních 

společností a družstev. Zákon o účetnictví stanovil podmínky pro povinný audit                   

na základE pUekročení vybraných kritérií Ěúhrn aktiv, obrat a počet zamEstnanc]ě. 

Obchodní zákoník specifikoval povinnosti podnikatele v souvislosti s poskytováním 

účetní dokumentace a dalších doprovodných služeb auditorovi. Zákoník rovnEž určoval 

povinnost podnikatele hradit náklady spojené s výkonem auditorské činnosti Ě1ě. 

PUemEna ekonomiky na tržní systém zahrnující privatizaci státních podnik] na akciové 

společnosti a zakládání nových obchodních společností se staly podnEtem                           

pro intenzivnEjší úpravu auditorské profese. V platnost vstoupil zákon č. 5Ň4/1řřŇ Sb.,            

o auditorech a KomoUe auditor] České republiky, jenž definoval základní pojmy a určil 

pravidla pro provádEní auditu v České republice (5). Ke zrušení tohoto zákona došlo 

platností nového zákona č. Ň54/Ň000 Sb., o auditorech, který obsahoval zejména úpravy 

spojené s pUípravnými procesy Ěň). 
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V roce 2009 vstoupil v platnost zákon č. řň/Ň00ř Sb., o auditorech a o zmEnE nEkterých 

zákon]. Zákon zakotvuje škálu nových a d]ležitých ustanovení a pravidel zohledOujících 

požadavky dané evropskými smErnicemi, upravuje činnost statutárních auditor], 

auditorských společností či p]sobnost KůČR (3). V souladu s normami Evropské unie 

specifikuje pojmy související s výkonem auditu, novE zahrnuje systém kontroly kvality 

výkonu auditorské činnosti. Systém kontroly je regulován mezinárodním auditorským 

standardem ISQC1. Smyslem je kontrolovat auditory, zda pUi výkonu své profese 

respektují Etický kodex a postupují v souladu s mezinárodními auditorskými standardy, 

které vydává Mezinárodní výbor účetních a auditor] ĚIFůCě. ůuditoUi vykonávající audit 

v subjektech veUejného zájmu musí být podle zákona kontrolováni alespoO jednou             

za ň roky ĚpUíkaz evropské smErniceě. Kontrolor kvality výkonu auditu eviduje zjištEné 

problémy, lh]tu a návrh zp]sobu jejich odstranEní ve zprávE. ůuditor následnE musí        

ve stanovené lh]tE tyto nedostatky odstranit, jinak je s ním zahájeno kárné Uízení Ě1ě. 

Zákon o auditorech také zakotvuje ustanovení, jež jsou uvedena v zákonE č. 1Ř/Ň004 Sb., 

o uznávání odborné kvalifikace státních pUíslušník] členských stát] EU. PUedkládá 

podmínky nutné pro vydání auditorského oprávnEní fyzické osobE Komorou auditor] 

České republiky, pokud jde o výkon auditorské činnosti Ěpovinný audit) v jiném členském 

státE. RovnEž upravuje možnost výkonu auditorské činnosti auditor] ze tUetích zemí         

na území České republiky Ě5). Zvláš[ pak reguluje pravidla pro audit veUejných subjekt]. 

ůuditor, který takový audit provádí, je povinen zveUejnit výroční zprávu o pr]hlednosti, 

a to do tUí mEsíc] od konce účetního období. Tato zpráva obsahuje náležitosti dané 

zákonem Ě1ě.  

1.5.1   Komora auditor] České republiky ĚKůČRě 

Komora auditor] České republiky byla založena v roce 1řřň a funguje jako samosprávná 

profesní organizace s povinným členstvím. Jejím úkolem je zabezpečit vysokou 

kvalitativní úroveO auditorské profese v České republice s cílem srovnatelnosti s kvalitou 

auditorských profesí vykonávaných ve vyspElých státech Ě1ě. 

Činnost Komory vykonávají zákonem stanovené orgány a výbory. Mezi orgány Komory 

patUí snEm, který je nejvyšším orgánem a uskuteční se alespoO jednou za dva roky. 

Zúčastnit se ho mohou všichni statutární auditoUi uvedení v seznamu KůČR (1). Jeho 
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hlavním úkolem je volba člen] orgán], schválení vnitUních pUedpis] a auditorských 

standard] či účetní závErky. Výkonný výbor v čele s prezidentem Komory – statutárním 

orgánem, tvoUí 14 člen], kteUí se schází jednou mEsíčnE a jsou výkonným orgánem 

Komory. Jejich hlavním úkolem je volba prezidenta a dvou viceprezident]. Dalšími 

orgány jsou dozorčí komise, která plní kontrolní funkci a kárná komise, jež má na starosti 

kárná Uízení Ě1ě. 

1.5.2   Výbor pro audit 

Výbor pro audit je tUíčlenný výbor, kde alespoO jeden z člen] musí být nezávislý                 

na auditovaném subjektu a zároveO musí disponovat alespoO tUíletou praxí v oboru 

účetnictví či oblasti výkonu povinného auditu. PovinnE tento výbor zUizují subjekty 

veUejného zájmu. K činnostem výboru pro audit patUí napUíklad monitorování postupu 

sestavování účetní závErky a konsolidované účetní závErky, hodnocení účinnosti interní 

kontroly účetní jednotky, posuzování procesu povinného auditu účetní závErky Ě5).  

ůuditor pr]bEžnE informuje výbor pro audit o významných skutečnostech z oblasti 

povinného auditu, pUedevším o závažných nedostatcích v interní kontrole Ě1ě. 

Odvolání, respektive výmEna auditora je možná pouze v pUípadE existence Uádných 

d]vod]. Stane-li se tak, musí auditor i auditovaná účetní jednotka oznámit zd]vodnEní 

takového rozhodnutí RadE pro veUejný dohled na auditem Ě1ě 

Ze smErnice vyplývá povinnost členských zemí zapracovat do svých národních právních 

pUedpis] účinný systém veUejného dohledu nad auditorskými společnostmi a statutárními 

auditory. Tento systém by mEli Uídit lidé mimo auditorskou profesi, kteUí však disponují 

znalostmi v oblasti povinného auditu Ě1ě. 

1.5.3   Rada pro veUejný dohled nad auditem 

V d]sledku smErnice byla v České republice založena Rada pro veUejný dohled                

nad auditem. Jde o právnickou osobu se sídlem v Praze, provádí veUejný dohled                

nad auditorskou činností a také nad činností KůČR v souladu s ochranou veUejného 

zájmu. Rada pro veUejný dohled nad auditem spolupracuje s Komorou auditor], 

Ministerstvem financí, Českou národní bankou, ale i s orgány vykonávajícími veUejný 
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dohled nad auditem v ostatních členských i tUetích zemích.  Rada funguje i jako odvolací 

orgán proti rozhodnutím KůČR. Je-li to nutné pro potUeby veUejného dohledu, musí též 

spolupracovat v oblasti výmEny informací či šetUení souvisejících s výkonem povinných 

audit] s pUíslušnými orgány ostatních zemí Evropské unie (4). 

Mezi orgány Rady pro veUejný dohled nad auditem patUí Prezidium, které je výkonným 

orgánem. Prezidium jmenuje i odvolává ministr financí po domluvE s Českou národní 

bankou. Prezidium sestává z šesti člen], pEt z nich jsou lidé stojící mimo profesi a jedna 

osoba je statutárním auditorem. Statutárním orgánem Rady je president, jehož Rada volí 

ze svých člen] v pr]bEhu zasedání, které je neveUejné a koná se nejménE jednou za tUi 

mEsíce nebo podle potUeb Ě4ě. 

Prezident Rady jmenuje členy tzv. nápomocných výbor], a to na základE návrhu pUedsedy 

konkrétního výboru. Tyto výbory napomáhají Prezidiu, patUí k nim Výbor pro dodržování 

systému kontroly kvality a disciplinární Uízení, Výbor pro spolupráci a koordinaci 

v oblasti auditu, Výbor pro koordinaci vzdElávání a profesní zkoušky a Kontrolní výbor 

(1). 

Výbor pro dodržování systému kontroly kvality a disciplinární Uízení provádí dohled        

na organizací, Uídí a provozuje systém kontroly kvality, funguje jako odvolací orgán proti 

rozhodnutím smEUovaným auditorské společnosti nebo statutárnímu auditorovi                   

od KAČR, posuzuje Uádnost od]vodnEní auditorských společností, pokud odstoupí          

od smlouvy v pUípadE povinného auditu. Výbor dále projednává s KůČR návrhy                

či zmEny jejích vnitUních pUedpis], které se poté pUedkládají ke schválení snEmu. Tento 

výbor rovnEž spolupracuje s dalšími orgány dohledu v rámci Evropské unie, pUípadnE 

tUetích zemí (1).  

Výbor pro spolupráci a koordinaci v oblasti auditu dohlíží na pUípravu a koordinaci 

činností týkajících se pUípravy legislativních pUedpis] souvisejících s povinným auditem 

účetních závErek. Výbor spolupracuje s Ministerstvem financí a také dalšími orgány 

dohledu v rámci Evropské unie, pUípadnE tUetích zemí. Funguje jako odvolací správní 

orgán pUi odvolacím Uízení proti rozhodnutím KůČR v souvislosti s disciplinárními 

opatUeními za neplnEní informačních či pUíspEvkových povinností (1). Spolu s KůČR 
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projednává Výbor pro spolupráci a koordinaci zmEny vnitUních pUedpis] ĚInformačního 

Uádu, Jednacího Uádu, Volebního Uádu apod. Ě1ě. 

Výbor pro koordinaci vzdElávání a profesní zkoušky provádí dohled na organizací, Uídí   

a provozuje zkouškový systém a dále systém, v jehož rámci se statutární auditoUi 

pr]bEžnE vzdElávají. Funguje jako odvolací orgán v odvolacím Uízení proti rozhodnutím 

KůČR v souvislosti s uznáváním zkoušek a s disciplinárními opatUeními za neplnEní 

povinností týkajících se pr]bEžného vzdElávání statutárních auditor]. Výbor spolupracuje 

s dalšími orgány dohledu v rámci Evropské unie, pUípadnE tUetích zemí. SpolečnE 

s KůČR projednává zmEny, respektive návrhy zmEn týkající se Zkušebního Uádu, 

SmErnice pro Uízenou praxi asistent] auditora apod. Ě1ě.  

Za organizaci a realizaci kontroly správnosti a efektivnosti hospodaUení Rady odpovídá 

Kontrolní výbor, který výsledky kontroly projednává s pUedsedy výbor], respektive 

s výkonným tajemníkem. Nalezené nedostatky a k nim pUijatá opatUení sdEluje prezidentu 

Rady. Spolupracuje s jednotlivými výbory i dalšími orgány povEUenými k provádEní 

kontroly hospodaUení Rady Ě4ě. 

1.5.4   Výkon auditorské profese 

V zákonE č. řň/Ň00ř Sb., o auditorech jsou upraveny podmínky nezbytné pro obdržení 

kvalifikace auditora a dále tento zákon definuje pUedpoklady pro výkon auditorské 

profese v České republice. K tEm nepatUí pouze nabytí a zachování vysokého stupnE 

odbornosti, ale pUedevším zabezpečení podmínky nezávislosti auditora či zabránEní stUetu 

zájm] Ě1ě. Kritérium vysoké odbornosti souvisí s požadavkem na vysokoškolské vzdElání 

a dále složení auditorské zkoušky, zároveO musí být tato odbornost neustále udržována, 

a[ samostudiem nebo absolvováním profesních kurz] realizovaných KůČR Ě5ě. 

Etický kodex 

ůuditor pUi výkonu své profese dodržuje a respektuje etický kodex, který pUedstavuje 

minimální standard profesní auditorské etiky. Kodex určuje podmínky respektování 

kritéria bezúhonnosti, nezávislosti, nestrannosti, odborné zp]sobilosti a péče. Kodex je 

vydáván Komorou auditor] České republiky jakožto její vnitUní pUedpis a je v souladu 

s mezinárodními etickými požadavky (4). 
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Etický kodex je velmi rozsáhlý dokument a je rozdElen do tUí stEžejních částí. První část 

se nazývá Obecná platnost kodexu a uvádí základní etické principy, jimiž se musí auditoUi 

a účetní znalci pUi výkonu své profese Uídit Ěprincip integrity, princip objektivity, princip 

odborné zp]sobilosti a péče, princip d]vErného charakteru informací a princip 

profesionálního jednáníě. Druhá část s názvem ůuditoUi je nejobsáhlejší a specifikuje 

zp]sob, jakým mají auditoUi aplikovat v r]zných situacích koncepční rámec obsažený 

v první části kodexu. TUetí část je označena názvem Účetní znalci a jde o část kodexu 

upravující zp]sob, jímž jsou účetní znalci oprávnEni aplikovat v r]zných situacích 

koncepční rámec obsažený v první části kodexu (1).  

ůuditor je povinen informovat Komoru auditor] o všech zmEnách, které by mohly 

ovlivnit jeho postavení ve vztahu k podmínkám výkonu profese auditora. Komora m]že 

pozastavit oprávnEní k výkonu auditorské činnosti ĚdočasnE nebo trvaleě. Mezinárodní 

federace auditor] a účetních ĚIFůCě určila v rámci Mezinárodního etického kodexu 

pravidla pro chování auditor] pUi výkonu jejich profese. Tento Etický kodex byl pUijat       

i Komorou auditor] České republiky a auditoUi jej musí dodržovat. Mezi pravidla 

obsažená v Kodexu patUí napUíklad požadavek mlčenlivosti auditora, nezávislosti, 

zachování etických pravidel bEhem výkonu veškeré činnosti, objektivita auditora, 

dodržování auditorských smErnic, d]sledná péče pUi výkonu činnosti. Kodex zakotvuje    

i pravidla týkající se vztah] k ostatním auditor]m či pravidla pro odmEnu za činnost 

auditora (5). 

Profesní skepticismus 

PUi výkonu povinného auditu musí být statutární auditor schopen kriticky uvažovat, být 

všímavý a citlivý v]či skutečnostem, jež by mohly indikovat nesprávnost vyvolanou 

chybou či podvodnými praktikami Ě4ě. 
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1.6    Regulace auditu v rámci EU 

Základním nástrojem harmonizace v rámci Evropské unie jsou smErnice. Ty sice nemají 

charakter právních pUedpis], nicménE jednotlivé členské státy jsou povinny tyto smErnice 

zapracovat do svých národních právních úprav. Jednou z nejvýznamnEjších smErnic 

regulujících oblast auditu je SmErnice Evropského parlamentu a Rady Ň006/4ň/ES ze dne 

17. kvEtna Ň006 o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závErek, která 

však byla pro nedostačující harmonizaci povinného auditu nahrazena novou smErnicí. 

Pravidla obsažená v této nové smErnici mEla být do národních právních úprav členských 

stát] zapracována do Ňř. června Ň00Ř, ale v České republice tomu bylo témEU o rok 

pozdEji (1). 

SmErnice Evropského parlamentu a Rady č. Ň01ň/ň4/EU o ročních účetních závErkách,    

o konsolidovaných účetních závErkách a souvisejících zprávách nEkterých forem podnik] 

pUedstavuje další smErnici, z níž také vychází česká národní legislativa Ěňě. 

NejnovEjší smErnicí upravující oblast povinného auditu ročních a konsolidovaných 

účetních závErek je SmErnice Evropského parlamentu a Rady č. Ň014/56/EU, která je 

reakcí na finanční a ekonomickou krizi z roku Ň00Ř, pUi níž byly odhaleny nedostatky 

v oblasti povinných audit] (12). 

SmErnice Evropského parlamentu a Rady č. Ň014/56/EU vstoupila v platnost v červnu 

roku 2014, spolu s ní v platnost vstoupilo i NaUízení č. 5ň7/Ň014 o specifických 

požadavcích na povinný audit subjekt] veUejného zájmu. ZmEny se dotýkají napUíklad 

rozsahu auditorské zprávy, povinné rotace statutárního auditora, požadavk]                         

na nezávislost auditora či vlivu výboru pro audit a dozorčí rady pUi volbE auditora. ZmEny 

mEly členské státy implementovat do svých národních právních úprav do 17. června Ň016 

(6). 

1.6.1   Mezinárodní účetní standardy 

V rámci svEtové harmonizace finančního účetnictví se rozlišují dvE základní skupiny 

účetních standard], a to Mezinárodní standardy účetního výkaznictví IFRS ĚInternational 

Financial Reporting Standardsě a americké standardy US GůůP ĚGenerally ůccepted 

ůccounting Principlesě, které jsou svEtovými účetními standardy a vydává je FASB 
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ĚFinancial ůccounting Standards Boardě, což je Rada pro standardy finančního účetnictví 

(13). 

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví IFRS, z nichž jsou nEkteré platné                 

pod starým označením IůS ĚInternational ůccounting Standardsě, vydává IůSB 

ĚInternational ůccounting Standards Boardě, což je Rada pro mezinárodní účetní 

standardy. V rámci evropské regulace hraje roli NaUízení Evropského parlamentu a Rady 

ĚESě č. 1606/Ň00Ň, o uplatOování mezinárodních účetních standard]. PUi provádEní auditu 

účetních závErek je nezbytná znalost mezinárodních účetních standard], podle kterých 

jsou tyto závErky sestavovány (14). 

 

1.6.2   Mezinárodní auditorské standardy 

Mezinárodní auditorské standardy vydává IAASB (International Auditing and Assurance 

Standards Boardě, což je Rada pro mezinárodní auditorské a ovEUovací standardy, která 

je nezávislým orgánem Mezinárodní federace účetních IFůC ĚInternational Federation    

of Accountants). Česká republiky pUijala mezinárodní auditorské standardy v roce 2005,    

pro české auditory jsou závazné a jejich aplikace je upravena v § 1Ř zákona                              

č. řň/2009 Sb., o auditorech. Národní legislativní úprava má však pUednost                         

pUed mezinárodními auditorskými standardy (1). 

Mezinárodní auditorské standardy jsou uvádEny pod zkratkou ISů s číselným doplnEním 

v rozmezí 100-999. Každý dílčí standard ISů obsahuje pUedmEt, datum jeho účinnosti        

a také omezení pUi jeho uplatOování. Základním standardem je mezinárodní standard         

ISů Ň00 pojednávající o obecných cílech nezávislého auditora. Ostatní standardy ISů       

se orientují na konkrétní oblasti auditu tak, aby byly v souladu s ustanoveními základního 

standardu (1).  

Z mezinárodních auditorských standard] vychází druhá část diplomové práce, která 

podává ucelený pohled na proces auditu a podrobnE analyzuje postup auditor]                     

pUi ovEUování účetních závErek. 
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2     POSTUP PTI ůUDITU ÚČETNÍ ZÁVDRKY 
 

Tato část diplomové práce pojednává o jednotlivých krocích procesu ovEUování účetní 

závErky auditorem. Tento proces začíná ještE pUed pUijetím zakázky, kdy se auditor 

seznamuje s auditovaným subjektem, jeho činností a pUípadnými riziky. Po vyhodnocení 

tEchto rizik se auditor rozhodne, zda zakázku pUijmout či nikoliv.  

Následující schéma zobrazuje jednotlivé činnosti auditorského postupu rozčlenEné            

do ň základních fází: 

 

 

Obrázek 2: Fáze auditorského postupu (15, s. 4) 
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2.1    Evaluace auditorského rizika 

Problematice rizik souvisejících s ovEUováním účetní závErky je vEnována v rámci 

mezinárodních auditorských standard] velká pozornost. ůuditor musí pUed pUijetím 

zakázky posoudit, zda jde o riziko obvyklé či vyšší než obvyklé. Takové posouzení je 

v procesu auditorské činnosti rozhodující a čím dUíve je riziko zakázky zhodnoceno, tím 

lépe. Jestliže se auditor rozhodne, že zakázku pUijme, bude velikost rizika zohledOovat 

v plánu auditu i auditorských postupech (1).  

Zhodnocení rizika zakázky probíhá na základE identifikace rizikových faktor], kterými 

jsou: 

▪ povaha podnikatelského prostUedí, 

▪ charakter podnikatelské činnosti, 

▪ povaha obchodních transakcí a vztahy účetní jednotky s ostatními subjekty, 

▪ organizační struktura, 

▪ d]vEryhodnost vedení a jeho struktura, 

▪ zp]sob vnímání odpovEdnosti vedení za správnost účetní závErky, 

▪ kvalita systému vnitUní kontroly, 

▪ finanční situace společnosti (5). 

 

Obrázek 3: FÁZE I - Evaluace rizik (15, s. 28) 
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I v pUípadE obvyklého rizika a pUijetí zakázky auditorem je tUeba bEhem auditu pr]bEžnE 

pUehodnocovat riziko podle aktuálních informací souvisejících se zakázkou. I v pUípadE, 

že je riziko vyšší než obvyklé, m]že se auditor rozhodnout, že zakázku pUijme. V takovém 

pUípadE se však toto riziko nutnE promítne v plánu auditu. Výsledkem takové skutečnosti 

pak bude zvýšení profesní skepse auditora, nebude se pUíliš spoléhat na interní kontroly 

zákazníka, pUípadnE odmítne nereálné lh]ty, jež by mu neumožOovaly d]sledné a Uádné 

provedení auditorských postup]. ůuditor dále sestaví kvalitnEjší auditorský tým, než by 

tomu bylo v pUípadE standardních podmínek a zabezpečí častEjší komunikaci s vedením 

auditovaného subjektu. KromE zhodnocení rizika zakázky se posuzuje také riziko 

význačných nesprávností plynoucích z podvodu (1). 

 

2.1.1   Typy rizik 

Riziko, že auditor]v výrok k účetní závErce nebude správný, se nazývá auditorské riziko. 

Takto definované riziko má dvE podoby: ,,g riziko“ a ,,く riziko“. ,,Alfa“ riziko 

pUedstavuje riziko, že auditor vyjádUí výrok s výhradou ke skutečnostem v účetní závErce, 

které však nejsou významnE zkresleny. Naproti tomu v pUípadE „beta“ rizika hrozí, že 

auditor vyjádUí výrok bez výhrad k účetní závErce, kdy skutečnosti v ní vyobrazené jsou 

významným zp]sobem zkresleny (16). 

ůuditorské riziko má tUi základní složky: 

▪ pUirozené riziko, 

▪ kontrolní riziko, 

▪ zjiš[ovací riziko (15). 

 

PUirozené riziko materiální nesprávnosti se m]že objevit na úrovni účetní závErky jako 

celku, skupin transakcí, z]statk] na účtech či zveUejnEných informací. Do této kategorie 

rizika se Uadí skutečnosti a podmínky ĚvnitUní či vnEjšíě, jež mohou být d]vodem chyby 

obsažené v účetní závErce v d]sledku chyby či podvodného jednání. PUirozené riziko 

m]že vzniknout na základE charakteru provozní činnosti účetní jednotky, cíl] účetní 

jednotky, regulačního prostUedí, velikosti účetní jednotky, respektive složité organizační 

struktury, či odvEtví, ve kterém p]sobí. PUirozené riziko je typovE podnikatelské riziko 

nebo riziko podvodu (15). 
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Kontrolní riziko vzniká z titulu nedostatečné interní kontroly, respektive systému 

kontroly, jenž není schopen včas zabránit nesprávnostem, které by se mohly objevit            

u tvrzení souvisejícího se skupinou transakcí, z]statk] na účtech či zveUejnEných dat          

a které by mohly mít materiální Ěvýznamnýě charakter. V zásadE jde o riziko, že interní 

systém kontroly podobnou nesprávnost neodhalí včas, respektive nebude schopen 

takovou chybu opravit (1). 

Existují dva druhy kontrol, a to všudypUítomné a konkrétní. VšudypUítomné kontroly se 

dotýkají celé účetní jednotky, zatímco pUedmEtem konkrétních Ětransakčníchě kontrol je 

konkrétní transakce. PUíkladem všudypUítomných Ěcelopodnikovýchě kontrol m]že být 

snaha najmout kompetentní zamEstnance či pUedcházení podvod]m (15). 

Zjiš[ovací riziko pUedstavuje hrozbu, že auditor materiální nesprávnost v účetní závErce 

neobjeví. Je d]sledkem toho, že auditorské postupy provádEné auditorem s cílem snížit 

riziko na akceptovatelnou úroveO, neodhalí existující chybu, jež by mohla být materiální 

Ěvýznamnáě. ůuditor posuzuje rizika významné nesprávnosti na úrovni účetní závErky 

jako celku a na úrovni tvrzení. Podle posudku následnE navrhne auditorské postupy, 

jejichž cílem je redukce auditorského rizika na akceptovatelnou úroveO, současnE 

zvažuje, zda nevybral nevhodný auditorský postup, respektive zda nepoužil vhodný 

postup nesprávným zp]sobem (1). 

2.1.2   Vyhodnocení rizik v pr]bEhu auditu 

ůuditor musí ovEUovat účetní závErku s vEdomím, že mohou existovat skutečnosti 

vedoucí k významným nesprávnostem či zkreslením této závErky. K dosažení pUimEUené 

jistoty je povinností auditora zajistit dostatečné d]kazní informace, díky kterým 

zredukuje auditorské riziko na akceptovatelnou úroveO. Tento postup ho dovede 

k pUimEUeným závEr]m, které se stanou východiskem pro vydání výroku auditora Ě1ě.  

V souladu s mezinárodními auditorskými standardy ISů je auditor povinen bEhem auditu 

výraznE uplatOovat vlastní odborný úsudek, jehož uplatnEní poté zdokumentuje. Odborný 

úsudek auditora je využíván pUedevším v tEchto oblastech: 

▪ rozhodování o pUijetí zakázky, 

▪ rozhodování o pokračování vztahu se zákazníkem, 
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▪ návrh kompletní strategie auditu, 

▪ stanovení významnosti (materiality), 

▪ hodnocení rizik významné Ěmateriálníě nesprávnosti, 

▪ identifikace významných rizik a oblastí vyžadujících speciální pozornost, 

▪ určení pUedpoklad] pro provedení analytických postup] (15). 

 

2.2    Stanovení podmínek a pUijetí zakázky 

PUijetí zakázky auditorem je jedním z jeho nejd]ležitEjších rozhodnutí. Rozhodne-li se 

chybnE, hrozí mu ztráta dobré povEsti, psychická zátEž či dokonce soudní spory. ůuditor 

si klade za cíl pUijmout novou zakázku pouze tehdy, když byly sjednány podmínky,            

za nichž bude provedena Ě1ě.  

Rozhodne-li se auditor pro pUijetí zakázky, uzavUe s klientem písemnou smlouvu, v níž 

jsou zakotveny pUesné cíle, rozsah i podmínky této zakázky, úroveO odpovEdnosti 

auditora a míra odpovEdnosti vedení auditovaného subjektu. Ve smlouvE jsou rovnEž 

ujednány požadavky klienta a požadavky auditora a povinnosti obou stran (5). 

DUíve než dojde k uzavUení kontraktu mezi auditorem a klientem, je nezbytné, aby auditor 

projednal podmínky auditu s vedením společnosti a vyhnul se tak situaci, kdy by se mohl 

zavázat k poskytnutí neauditních služeb. Neexistuje-li závažný d]vod, nemEl by auditor 

bEhem auditu pUistoupit na zmEnu týkající se rozsahu zakázky sjednaného ve smlouvE 

(5). 

Opakované zakázky 

U opakujícího se auditu musí auditor znovu zhodnocovat podmínky zakázky a pokud 

nastaly významné zmEny v situaci klienta v období, se kterým souvisely pUedchozí 

podmínky, je nutné projednat podmínky nové zohledOující zmEnEné okolnosti. PUedevším 

m]že jít o následující situace: 

▪ d]ležité zmEny vlastnických vztah] klienta, 

▪ d]ležité zmEny charakteru, respektive rozsahu činnosti,  

▪ zmEny ve vrcholovém managementu, 

▪ zmEny profesních standard] či závazných pUedpis] Ě1ě. 
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2.3    PUedbEžné plánovací postupy 

Identifikování rizik je základním krokem auditorského procesu. ůby auditor odhalil 

d]ležité rizikové faktory, musí se s účetní jednotkou velmi dobUe seznámit. PUi zjiš[ování 

problematických, respektive rizikových oblastí se auditor snaží shromáždit co nejvíce 

relevantních údaj] o společnosti. Tato data auditor zpravidla čerpá z interních zdroj]          

a porovnává je s externími veUejnE dostupnými informacemi Ě1ě.  

ůuditor se za účelem správného vyhodnocení rizik zakázky musí seznámit s účetní 

jednotkou primárnE v tEchto oblastech:  

▪ oblast podnikání subjektu, 

▪ kontrolní prostUedí, respektive vnitUní kontrolní systém, 

▪ účetní systém (5). 

 

Posloupnost jednotlivých plánovacích procedur zachycuje následující schéma: 

 

Obrázek 4: PUedbEžné plánovací procedury (5, s. 75) 



37 

 

2.3.1   PorozumEní podnikatelské činnosti klienta 

PorozumEní oblasti podnikání společnosti je d]ležité pro provedení auditu v závislosti    

na odhalení rizikových faktor]. PUi seznamování se s činností subjektu auditor nalézá 

faktory p]sobící na podnikání této účetní jednotky. Ve snaze porozumEt činnosti 

podnikání uplatOuje auditor nejr]znEjší metody. K tEm patUí jak jeho vlastní pozorování, 

tak i interview s pracovníky managementu nebo se zamEstnanci. Faktory, které auditor 

pozoruje, lze rozdElit na externí a interní (17). PUíkladem externích faktor], které souvisí 

s pozicí subjektu v ekonomickém prostUedí, jsou pUedevším: 

▪ skutečnosti v odvEtví týkající se technologií, dodavatel], konkurence, výrobního 

či obchodního cyklu, 

▪ makroekonomické ukazatele, tj. výše úrokové sazby, kurzy cizích mEn, daOové 

sazby apod., 

▪ legislativní pUedpisy, tj. zákony a vyhlášky dotýkající se dané oblasti podnikání, 

jejichž nedodržování m]že mít neblahý dopad na existenci subjektu (17). 

PUíkladem interních faktor] je zejména: 

▪ podnikatelské cíle společnosti a s nimi související investiční činnost, 

▪ vlastnická struktura účetní jednotky včetnE znalosti propojených osob, 

▪ účetní metody a jejich zmEny, 

▪ personální vztahy – úroveO kvalifikace a odbornosti zamEstnanc], jejich hmotná 

odpovEdnost, 

▪ ostatní skutečnosti – daOová oblast, nevyUešené soudní spory, platební 

neschopnost apod. (1). 

 

2.3.2   PorozumEní kontrolnímu prostUedí 

PorozumEní kontrolnímu prostUedí souvisí s poznáním vnitUního kontrolního systému 

účetní jednotky. Mezinárodní auditorský standard ISů ň15 definuje vnitUní kontrolu jako: 

,,proces navržený a realizovaný osobami povEUenými Uízením, vedením a dalšími 

pracovníky a jeho cílem je poskytnout pUimEUenou jistotu o plnEní cíl] účetní jednotky       

v oblasti spolehlivosti finančního výkaznictví, efektivní činnosti a dodržování pUíslušných 

zákon] a naUízení.“ (15). 
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Kontrolní prostUedí podléhá vlivu faktor], jimiž jsou napUíklad Uídící styl managementu 

společnosti, zp]sob delegování pravomocí, personální politika či odpovEdnost Uadových 

pracovník] Ě5ě. 

SprávnE a vhodnE nastavený systém vnitUní kontroly dokáže odhalit potenciální rizika. 

V pr]bEhu poznávání kontrolního prostUedí auditor odhaluje Uadu významných 

skutečností, k nimž patUí poznání postupu vyhodnocování rizik, informačního systému, 

monitoringu interních kontrol a dalších kontrolních aktivit. PorozumEní kontrolnímu 

systému uvnitU auditovaného subjektu má pro auditora velký význam, a to z hlediska 

stanoviska, do jaké míry se m]že na tento systém spolehnout (1). 

 

2.3.3   PorozumEní účetnímu systému 

Pro vyjádUení názoru na účetní závErku si auditor potUebuje být jistý, že procesy, které 

pUedcházely vyhotovení účetní závErky, byly správné. ůby správnE porozumEl účetnímu 

systému účetní jednotky, musí se seznámit pUedevším s transakčními cykly. Obsah               

a struktura transakčních cykl] závisí na velikosti účetní jednotky a na pUedmEtu činnosti. 

V pUípadE obchodní či výrobní společnosti p]jde zejména o cykly: 

▪ objednání a pUíjem nákup], 

▪ zpracování závazk] včetnE úhrad, 

▪ zpracování pohledávek včetnE inkasa, 

▪ zpracování objednávek, expedice a fakturace, 

▪ účtování o dlouhodobém majetku, 

▪ účtování o zásobách, 

▪ účtování mezd, 

▪ účtování o nákladech a výnosech (5). 

 

Základním informačním zdrojem je hlavní kniha, kde z]statky účt] pUedstavují výstup 

z dílčích transakčních cykl]. ůuditor zkoumá objem realizovaných operací a rovnEž 

zp]sob, jakým je počítačový systém zpracovává. PUijde-li auditor na skutečnost, že 

nEkterý transakční cyklus není spolehlivý, musí zvážit, zda tento fakt nem]že vyvolat 

riziko nesprávnosti účetního z]statku, a to se musí promítnout v plánu auditu Ě1ě. 
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2.3.4   PUedbEžné analytické procedury 

PUedbEžné analytické procedury pUedstavují postupy zamEUené na účetní z]statky 

obsažené v hlavní knize. Díky tomu mohou být odhaleny neobvyklé transakce, částky      

či účetní z]statky, ale zejména vzájemné vazby mezi nimi (5). 

Auditor se v rámci pUedbEžných analytických postup] soustUedí na: 

▪ porovnání z]statk] bEžného a minulého účetního období, 

▪ rozbor významných rozdíl] tohoto porovnání, 

▪ účetní metody dané vnitUními smErnicemi a jejich dodržování, 

▪ zkoumání a od]vodnEní zmEn v dosavadních účetních postupech, 

▪ provEUení podezUelých či neobvyklých transakcí, 

▪ provEUování transakcí s propojenými osobami, 

▪ sledování finanční situace společnosti (15). 
 

Podle výsledk] pUedbEžných analytických procedur zpracuje auditor analýzu d]ležitých 

zjištEní, která projedná s vedením společnosti. Auditor m]že dále provést analýzu 

pomErových ukazatel] za účelem zjištEní pUedpoklad] pro realizaci činnosti a fungování 

účetní jednotky v dohledné budoucnosti Ě5ě. 

2.3.5   Stanovení hladiny významnosti 

Stanovení hladiny významnosti je pro auditora d]ležité, nebo[ není možné, aby ovEUil 

veškeré účetní operace a doklady. Bude-li nesprávnost vyšší než stanovená hladina 

významnosti, bude považována za významnou nesprávnost Ě5ě. 

Hladinu významnosti Ěmaterialituě auditor určí na základE vlastního profesního úsudku. 

PUi stanovení této hladiny musí brát v potaz veškeré skutečnosti, které audit ovlivOují, 

zejména pak riziko zakázky. ůuditor stanoví základnu, kterou mohou být aktiva, vlastní 

kapitál, tržby, zisk po zdanEní atd. Základnu auditor volí dle svého úsudku, co je                

pro auditovaný subjekt klíčové. Po určení této základny auditor vymezí pUimEUenou 

procentní sazbu, pUípadnE rozpEtí pro stanovení materiality (1).  
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Procentní rozpEtí m]že být napUíklad: 

- 0,5 – 1,5 % z aktiv, 

- 5 – 10 % ze zisku, 

- 0,5 – 1,5 % z výnos] (5). 

V pUípadE nízkého auditorského rizika se auditor m]že rozhodnout pro stanovení vyšší 

hladiny významnosti. Je-li toto riziko naopak vysoké, m]že stanovit nižší hladinu 

významnosti (15). 

 

2.4    VytvoUení plánu auditu 

Po pUedbEžných plánovacích procedurách lze pUistoupit k vytvoUení plánu auditu.                

V pr]bEhu jeho sestavování dochází k posouzení rizika na úrovni účetních z]statk]              

a možných nesprávností, plánování postupu auditora, plánování test] vnitUních kontrol a 

test] vEcné správnosti. Celý proces je zakončen shrnutím a projednáním plánu auditu (5). 

PUi posuzování rizika na úrovni účetních z]statk] a možných nesprávností auditor 

zkoumá pUedevším neobvyklé transakce, opravy v účtování, neobvyklé transakce se 

spUíznEnými osobami, tlak vlastník] či managementu na finanční výsledky apod. Ě5ě. 

Tádné naplánování auditorského postupu poskytuje klientovi i auditorovi záruku, že audit 

bude proveden d]kladnE a efektivnE. RovnEž zajistí, aby pUípadné nedostatky v účetní 

závErce byly odhaleny a opraveny dUíve, než bude tato závErka schválena valnou 

hromadou a dojde k jejímu uveUejnEní Ě1ě. Ve fázi plánování auditorského postupu je 

auditor již schopen určit velikost rizika i míru spolehlivosti vnitUních kontrol a dokáže 

rozhodnout, jak rozsáhlé testy musí provést, aby zvládl vyslovit výrok s názorem                

na účetní závErku. ůuditor projednává plán auditu s vedením účetní jednotky. Tento plán 

zahrnuje celkovou strategii, která bude aplikována pUi uskutečOování zakázky Ě5ě. 

Co se týče plánu test] vnitUních kontrol, auditor podle charakteru činnosti účetní jednotky 

navrhne testovací formuláUe. Testování obvykle začíná získáváním obecných informací 

o účetním systému, kdy auditor zjiš[uje, zda je účetnictví v souladu s ustanoveními 

zákona o účetnictví správné, úplné, pr]kazné, srozumitelné a pUehledné a zda je vedeno 
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zp]sobem zajiš[ujícím trvalost účetních záznam]. V rámci plánu test] vEcné správnosti 

jsou pak provádEny analytické testy vEcné správnosti a detailní testy vEcné správnosti Ě1ě. 

Fázi tvorby plánu auditu zakončí auditor shrnutím a projednáním plánu se svým týmem 

a s klientem. Shrnutí obsahuje napUíklad popis činnosti klienta, zhodnocení a plán reakcí 

na riziko zakázky, popis účetního systému, stupeO závislosti na výpočetní technice Ě5ě. 

2.5    Výkon auditu 

Tato fáze se opEt skládá z nEkolika dílčích částí neboli úkon], které lze souhrnnE označit 

za pracovní postupy auditora. PatUí sem provádEní test] spolehlivosti, analytických test] 

vEcné správnosti a test] detailních údaj]. Dále probíhá vyhodnocení výsledk] test] vEcné 

správnosti a dochází k posouzení účetní závErky, výroční zprávy a zprávy o vztazích mezi 

propojenými osobami (5). 

2.5.1   Provedení test] spolehlivosti 

ProstUednictvím tEchto test] se auditor ujiš[uje o míUe spolehlivosti interních kontrol, 

která mu napovídá, jak velké je riziko vzniku nesprávností a do jaké míry lze tyto kontroly 

považovat za spolehlivé. Testovat je možné pUímo, či nepUímo a v praxi se obE metody 

prolínají. PUi pUímém testování je auditor pUímým pozorovatelem proces], ale pouhé 

pozorování nemusí být vždy dostačující. Je to zp]sobeno tím, že zamEstnanci podílející 

se na daném procesu mohou postupovat svEdomitEji, než kdyby auditor nebyl pUítomen. 

PUíkladem m]že být účast auditora pUi inventurách. BEhem nepUímého testování auditor 

vede diskuse se zamEstnanci, kteUí kontroly provádEjí, či na nE dozírají. ProstUednictvím 

diskusí auditor prošetUuje, jak konkrétní zamEstnanec pozná, že je možné se na danou 

kontrolu spolehnout. RovnEž si m]že prohlédnout dokumentaci, kterou tito zamEstnanci 

vytvoUili Ězáznamy či zápisy z kontrolních aktivit, zmEny v kontrolních postupech apod.ě 

(15). 

Tada kontrolních postup] se provádí prostUednictvím program] výpočetní techniky. 

Auditor usiluje o ubezpečení o spolehlivosti automatizovaného účetního systému,                

a to seznámením se s počítačovými kontrolami, kontrolou počítačové bezpečnosti 

(ochrana program] a dat pUed jejich zneužitímě, kontrolou počítačového provozu                  

a ovEUením zp]sobu, jímž probíhá aktualizace či údržba program] (5). 
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2.5.2   Provedení analytických test] vEcné správnosti 

Jde o závErečné analytické postupy, jejichž prostUednictvím se auditor ubezpečuje, že se 

u vykazovaných položek nevyskytují významné nesprávnosti. Dochází k porovnání 

skutečných z]statk] s plánovanými, resp. rozpočtovanými hodnotami a hodnotí reálnost 

tEchto hodnot (15). ůuditor zkoumá vazby souvisejících hodnot, pUíkladem m]že být 

vazba mezi mzdovými náklady a počtem zamEstnanc] či vazba mezi spotUebou materiálu               

a hotovými výrobky. Vedle interních údaj] o pUedpokládaných hodnotách musí auditor 

brát v potaz i externí zdroje, protože mohou limitovat nEkteré hodnoty. Jde napUíklad                    

o regulační opatUení pro nEkterá odvEtví, tržní ceny, zákonem stanovené kvóty či zmEny 

daOových sazeb. Rozsah analytických test] vEcné správnosti je dán mírou tolerované 

odchylky pUedpokládané částky od skutečnosti (15). 

Vykázaná výše zkoumané položky 

Jistotu auditora m]že ovlivnit vykázaná výše zkoumané položky, do níž byly agregovány 

položky mající rozdílnou charakteristiku. Je žádoucí, aby auditor zkoumanou položku 

rozčlenil do menších položek majících nižší hodnoty, a tak mohl objevit potenciální 

nesprávnost. PUíkladem mohou být tržby za zboží zahrnující odhadnutou marži 

v návaznosti na náklady na prodané zboží. Rozlišné druhy zboží mohou mít r]znE 

vysokou marži, a tak je žádoucí tyto tržby rozdElit podle druh] zboží s pUibližnE shodnou 

pr]mErnou marží (5). 

Mezní hodnota tolerovaných rozdíl] 

Jde o maximální rozdíl mezi pUedpokládanou a skutečnou hodnotou, jenž lze tolerovat 

bez vysvEtlení. PUekročení mezní hodnoty nemusí znamenat neprávnost, avšak snižuje 

jistotu auditora o správnosti vykázané položky. Mezní hodnota, resp. její určení je závislé 

na odborném úsudku auditora Ěčím nižší je hodnota zkoumané položky, tím nižší je mezní 

hodnotaě, vyžadované míUe auditorova ujištEní Ěčím vEtší míru ujištEní, resp. pUesnost 

auditor požaduje, tím nižší je mezní hodnotaě a určené hladinE významnosti Ěčím nižší je 

stanovená hladina významnosti, tím nižší je mezní hodnotaě (1). 

K veškerým rozdíl]m pUesahujícím mezní hodnotu by mEl auditor podat vysvEtlení,            

a to vlastním bádáním, nebo diskusí s vedoucími pracovníky, pUičemž vysvEtlení získané 

jiným zp]sobem, než je vlastní zkoumání, by mEl podložit pUijatelnými d]kazy             

ĚnapU. konzultace s nezávislými specialistyě. ůuditor musí být nadmíru pozorný u rozdíl], 
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které jsou výsledkem neobvyklých skutečností, které zákazník nedokáže vysvEtlit                

a mohly by indikovat nesprávnost (15). 

PUesvEdčí-li se auditor, že jsou pUedpokládané hodnoty dostatečnE pUesné, m]že uzavUít, 

že spolehlivost analytických test] vEcné správnosti je dostačující a že mu tyto testy 

poskytují určitou míru jistoty, že ve vykazovaných hodnotách neexistuje významná 

nesprávnost (5). 

2.5.3   Provedení test] detailních údaj] 

ůuditor pUi plánování tEchto test] určil z]statky, u nichž probEhne testování veškerých 

zaúčtovaných položek, vybraných položek či určitého vzorku položek. ůuditor dále určí, 

jestli budou z]statky testovány na nadhodnocení či podhodnocení (1). 

Testování z]statk] na nadhodnocení či podhodnocení 
PUípadné nesprávnosti, jejichž d]sledkem je nadhodnocení, pUedstavují neplatnost 

operace, zaúčtování operace v chybné Ěvyššíě částce, potenciálnE zaúčtování                         

do nesprávného období. PUípadné nesprávnosti, jejichž d]sledkem vzniká podhodnocení, 

pUedstavují nezaúčtování nEkterých operací, zaúčtování operací v chybné Ěnižšíě částce, 

pUípadnE zaúčtování do nesprávného období (5). 

Auditor si s výjimkou malých účetních jednotek nebo v pUípadE, že z]statek účtu je 

výsledkem malého počtu operací, nem]že dovolit testovat veškeré položky. Sv]j 

profesionální úsudek zamEUený na velikost položky v porovnání s hladinou významnosti 

či neobvyklost položky ve srovnání s ostatními položkami tvoUícími z]statek pak uplatní 

pUi testu vybraných položek. BEžnE se však používá metoda výbEru vzorku, jež m]že být 

statistická i nestatistická (1). 

Metoda výbEru vzorku 

PUi statistické metodE výbEru vzorku m]že být použit náhodný výbEr, systematický výbEr 

nebo kumulovaný výbEr podle velikosti. PUi náhodném výbEru má každá položka stejnou 

šanci, že m]že být vybrána. V pUípadE systematického výbEru dochází k výbEru každé   

n-té položky od náhodnE určeného počátku. PUi kumulovaném výbEru podle velikosti je 

vzorek složen z vybraných položek nad stanovenou hladinou významnosti (15). 
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PUi nestatistické metodE se auditor opírá o vlastní zkušenosti a výbEr položek provádí 

podle svého úsudku (5).  

VýbEr vzorku má vliv na model auditorského rizika, jenž vzniká tehdy, kdy auditor m]že 

vydat neodpovídající výrok o účetní závErce, v níž s vyskytuje významná nesprávnost 

(5).  

Jak již bylo uvedeno v kapitole Ň.1.1 Typy rizik, existují tUi druhy auditorského rizika. 

Jde o riziko pUirozené vyjadUující náchylnost položek účetní závErky k významné 

nesprávnosti v pUípadE, že neexistují pUíslušné vnitUní kontrolní postupy, dále riziko 

kontrolní, které vyjadUuje, že nebude zabránEno vzniku významných nesprávností 

kontrolními postupy auditora či vnitUními kontrolními postupy společnosti a riziko 

zjiš[ovací pUedstavující riziko, že auditor nezjistí významnou nesprávnost týkající se 

informací v účetní závErce (15).  

Na požadovaný rozsah test] vEcné správnosti má vliv výše pUijatelného rizika. Rozsah 

test] vEcné správnosti je dán zejména počtem testovaných položek (5). 

Následující tabulka slouží jako pUíklad možné klasifikace rozsahu test] vEcné správnosti. 

Tabulka 1: Klasifikace rozsahu test] vEcné správnosti (5, s. 93) 

 

Rozpoznal-li auditor na základE testu detailních údaj] zjiš[ovací riziko týkající                     

se z]statku účtu, jenž je testován, mEl by se pokusit toto riziko minimalizovat Ězískáním 

d]kazních informacíě. Není-li si jistý, vyžaduje vysvEtlení odpovEdných osob. Odhalí-li 

nesprávnosti, sdElí podnikovému managementu doporučení orientovaná na pUíčiny tEchto 

nesprávností a na jejich odstranEní (1).  

2.5.4   Evaluace výsledk] test] vEcné správnosti 

Na základE pUedešlého testování je auditor schopen identifikovat známé nesprávnosti, 

pravdEpodobné nesprávnosti a neznámé nesprávnosti. Podle povahy nesprávností učiní 

rozhodnutí o tom, zda: 

ůKCEPTOVůTELNÉ 
ZJIŠZOVůCÍ RIZIKO ROZSAH TESTU DETůILNÍ TEST ůNůLYTICKÝ TEST

nízké vysoká úroveO nejvEtší vzorek vEtšinou nedostatečný
stUední stUední úroveO stUední vzorek nižší tolerance odchylky
vysoké nízká úroveO nejmenší vzorek vyšší tolerance odchylky
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a) rozsah auditu byl postačující k učinEní vhodných závEr], které se posléze stanou  

    východiskem pro jeho výrok a účetní závErka není významnE zkreslena, 

b) rozsah auditu nebyl dostatečný k učinEní vhodných závEr], na nichž m]že založit sv]j  

    výrok a nedospEl k pUesvEdčení, že účetní závErka neobsahuje významné nesprávnosti;  

    auditor by mEl provést dodatečné auditorské postupy, 

c) rozsah auditu byl dostatečný k učinEní závEr], že je účetní závErka významnE  

    zkreslena; auditor by mEl po zákazníkovi vyžadovat opravu nesprávností (5). 

ůuditor má povinnost bez prodlení uvEdomit vedení společnosti o známých 

nesprávnostech a vyžadovat opravu. PravdEpodobné nesprávnosti se zpravidla týkají 

účetních odhad]. Vysoká četnost známých a pravdEpodobných nesprávností m]že 

signalizovat i další doposud neznámé nesprávnosti. V tomto pUípadE by mEl auditor zvážit 

míru vlivu evaluace výsledk] test] vEcné správnosti na vydaný výrok (15).  

 

2.5.5   ProvEUení účetní závErky 

ůuditor se kromE zkoumání jednotlivých položek nebo částí účetní závErky musí podívat 

na účetní závErku jako na celek. Nejprve se auditor zamEUí na srovnání položek v účetních 

výkazech bEžného účetního období se stejnými položkami účetního období minulého         

a pokud identifikuje významné odchylky, zkoumá, zda byla zachována srovnatelnost 

účetních údaj] nebo zda došlo ke zmEnám v aplikaci účetních metod, pUípadnE                       

v zaUazování položek. Účetní legislativa zakotvuje požadavek zachování srovnatelnosti 

údaj] bEžného a minulého účetního období. Došlo-li ke zmEnám a data vyobrazená 

v účetních výkazech nejsou srovnatelná, je tUeba data upravit takovým zp]sobem,            

aby srovnatelnost byla zachována (5).  

Auditor provEUí, zda je účetní závErka v souladu s profesními standardy a platnými 

právními pUedpisy. Účetní závErka musí být sestavena podle určitého koncepčního rámce, 

napUíklad podle mezinárodních účetních standard] nebo podle českých účetních pravidel. 

Podle toho musí být aplikovány i účetní metody. Existuje-li rozpor s pUíslušnými 

pUedpisy, auditor neprodlenE informuje vedení společnosti, resp. odpovEdné osoby (1). 

Dalším úkolem auditor pUi provEUování účetní závErky je posouzení, zda byla sestavena 

na základE pUedpokladu nepUetržitého trvání účetní jednotky v dohledné budoucnosti. 

Pokud vedení společnosti zamýšlí firmu zlikvidovat či podnikání ukončit, musí to být 
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uvedené a vysvEtlené v rámci pUílohy k účetní závErce. ZohlednEny musí být i události 

po datu účetní závErky (15).  

Auditor také hodnotí účetní závErku s ohledem na její vypovídací schopnost pro externí 

uživatele, a to prostUednictvím jednoduché finanční analýzy pomErových či rozdílových 

ukazatel] Ěukazatele likvidity, ukazatel výnosnosti aktiv, ukazatel rentability tržeb, 

ukazatel celkové zadluženosti, ukazatel nákladovosti a dalšíě (5). 

2.5.6   ProvEUení výroční zprávy 

PUi posouzení výroční zprávy auditor provEUuje, zda obsahuje informace vyžadované 

zákonem o účetnictví, zda jsou tyto pravdivé, pUesné, srozumitelné a úplné a zda mezi 

informacemi v účetní závErce a dalšími uvedenými údaji neexistují výrazné 

nesrovnalosti. Výroční zpráva zahrnuje ovEUenou účetní závErku, zprávu o jejím ovEUení 

i ovEUenou zprávu o vztazích mezi propojenými osobami. Obsahuje rovnEž komentáUe 

k údaj]m z účetní závErky a podává ucelené a komplexní informace o společnosti, včetnE 

zhodnocení minulého období a pUedpokládaného budoucího vývoje. Požadavky týkající 

se obsahu výroční zprávy jsou vymezeny zákonem o účetnictví (1).  

PUi provEUování výroční zprávy auditor postupuje podle mezinárodního standardu         

ISA 720 – Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závErku      

a podle aplikační doložky KůČR k tomuto standardu, v níž je uvedeno, že pUi ovEUení 

výroční zprávy jde o ovEUení souladu výroční zprávy s účetní závErkou. Z tohoto 

ustanovení je zUejmé, že auditor neposuzuje vEcnou správnost informací ve výroční 

zprávE Ěauditor nemá k dispozici nezávislé d]kazní údaje k tEmto informacímě, ale pouze 

provEUuje soulad tEchto informací s ovEUenou účetní závErkou (5). 

 

2.5.7   ProvEUení zprávy o vztazích mezi propojenými osobami 

Komora auditor] vydala standard ůS 56 – OvEUování zprávy o vztazích mezi 

propojenými osobami, jehož součástí je Prohlášení vedení účetní jednotky týkající se 

zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. Tímto prohlášením statutární orgán 

společnosti potvrzuje, že si je vEdom své odpovEdnosti za zprávu o vztazích mezi 

propojenými osobami a její správnost. ůuditor pUi posuzování této zprávy vychází 

z informací, jež obdržel v pr]bEhu auditu účetní závErky (15). BEhem provEUování zprávy          
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o vztazích mezi propojenými osobami auditor zkoumá napUíklad obsah zprávy, ujiš[uje 

se o souladu údaj] ve zprávE s informacemi získanými pUi auditu, hodnotí jejich 

srozumitelnost, vede diskuse o vztazích s propojenými osobami s vedením společnosti, 

provádí testy správnosti formou výbEru vzorku transakcí či vztah] s propojenými 

osobami ze zprávy o vztazích, dále posuzuje správnost informací o zisku či ztrátE 

z transakcí a zkoumá adekvátnost výhod, nevýhod či újem plynoucích z transakcí 

s propojenými osobami (15).  

2.6    ZávEr auditu 

Do závErečných fází auditu patUí pracovní postupy auditora, pUi nichž dochází                         

k posouzení následných událostí, získání prohlášení vedení účetní jednotky, pUípravE 

shrnutí závEr] auditu a vydání zpráv (5). 

2.6.1   ZohlednEní následných událostí 

Informace obsažené v účetní závErce se týkají stavu majetku a finanční pozice společnosti 

k rozvahovému dni, zatímco k jejímu sestavení a poté ovEUení dochází pozdEji. 

V d]sledku intervalu mezi rozvahovým dnem a datem sestavení účetní závErky mohou 

vzniknout skutečnosti, které ovlivní údaje vykázané v účetní závErce. Tyto skutečnosti 

bu@ patUí do sledovaného účetního období a musí být zahrnuty do účetních výkaz], 

pUestože byly zjištEny až po datu účetní závErky, nebo vEcnE nepatUí do sledovaného 

účetního období, nastaly po datu účetní závErky, ale jsou velmi d]ležité pro uživatele 

účetní závErky, a tudíž musí být uvedené v pUíloze, m]že jít o prodej části společnosti, 

její vstup do likvidace apod. (15). 

ůuditor posuzuje následné události a zjiš[uje, zda bylo správné jejich zaUazení do pUílohy, 

respektive zda byla vhodná úprava položek účetních výkaz]. ůuditor také hodnotí 

události po datu účetní závErky ve vztahu k datu vydání výroku a k datu schválení účetní 

závErky valnou hromadou (5). Z tohoto hlediska je tUeba rozlišit: 

a) skutečnosti, které nastaly do data vydání výroku – auditor uskuteční dodatečné   

    auditorské postupy za účelem ujištEní se, že rozpoznal všechny d]ležité události                  

    a že jsou promítnuty v účetních výkazech, respektive UádnE popsány v pUíloze a  

    vydá výrok, 
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bě skutečnosti, které nastaly po datu vydání výroku, ale pUed datem schválení účetní  

    závErky valnou hromadou – za takové události odpovídá vedení účetní jednotky,    

    nikoliv auditor; auditor by však mEl posoudit významnost událostí a pUípadnou 

    nutnost úpravy účetní závErky; dojde-li po projednání této skutečnosti  

    s vedením k úpravE účetní závErky, vydá auditor novou zprávu s novým výrokem, 

cě skutečnosti, které se staly po datu schválení účetní závErky valnou hromadou  

    – auditor nemusí o účetní závErce zjiš[ovat další informace, účetní jednotka  

    není oprávnEna po schválení účetní závErky účetní knihy znovu otvírat a  

    provádEt v nich úpravy; tyto skutečnosti se promítnou v účetnictví následujícího 

    účetního období, v jehož pUíloze bude tato událost zmínEna (5). 

 
2.6.2   Prohlášení vedení účetní jednotky 

Za účetní závErku odpovídá vedení účetní jednotky. Uznání odpovEdnosti by mElo být 

obsaženo v prohlášení k účetní závErce, které by mEl auditor obdržet po skončení 

zakázky. ůuditor zvažuje, co vše potUebuje od vedení společnosti potvrdit, nejčastEji se 

v rámci prohlášení potvrzuje následující:   

▪ vedení účetní jednotky si je vEdomo své odpovEdnosti za účetní závErku, 

▪ vedení účetní jednotky potvrzuje, že jsou v účetní závErce obsaženy veškeré 

operace, které ve sledovaném účetním období nastaly i významné události po datu 

účetní závErky, 

▪ vedení účetní jednotky je odpovEdné za vnitUní kontrolní systém, který zamezuje 

chybám a podvod]m a pomáhá je odhalovat, 

▪ vedení účetní jednotky potvrzuje, že neexistují jiné závazky kromE závazk] 

vykázaných v rozvaze ani jiné záruky kromE tEch uvedených v pUíloze, 

▪ vedení účetní jednotky potvrzuje, že jsou v účetní závErce promítnuta veškerá 

budoucí rizika a ztráty známé k datu sestavení účetní závErky, 

▪ vedení účetní jednotky auditorovi nic nezatajilo a poskytlo mu veškeré informace 

význačné pro účetní závErku, 

▪ vedení účetní jednotky povolilo auditorovi náhled do právních i dalších 

dokument], které souvisí s účetní závErkou, 

▪ vedení účetní jednotky poskytlo auditorovi zápisy z jednání orgán] společnosti 

obsahující významná rozhodnutí týkající se účetní závErky, 
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▪ vedení účetní jednotky neví o žádných nesprávnostech ani podvodech ze strany 

svých pracovník], které by mohly ovlivnit údaje v účetní závErce, 

▪ vedení účetní jednotky potvrzuje správnost informací obsažených ve výroční 

zprávE (15). 

 
Prohlášení neslouží jako d]kazní prostUedek o absolutní správnosti účetní závErky (5). 

2.6.3   Sumarizace závEr] auditu 

ůuditor pUed vydáním zprávy pUipravuje souhrn závEr] auditu za účelem dokumentace 

celého procesu auditu z pohledu auditorských postup] i učinEných závEr] (5). Shrnutí by 

mElo obsahovat: 

▪ základní informace o společnosti, riziko a vývoj zakázky od plánování auditu         

až po jeho realizaci, úroveO a spolehlivost interního kontrolního systému, 

▪ účetní systém a jeho posouzení, úroveO interních smErnic, úroveO výpočetní 

techniky a softwaru pro zpracování účetnictví, 

▪ komentáU k rozvaze – souhrn provErky analytických a detailních test] vEcné 

správnosti ve vztahu k dílčím položkám aktiv a pasiv, 

▪ komentáU k výkazu zisku a ztráty – souhrn provErky analytických a detailních 

test] vEcné správnosti ve vztahu k dílčím položkám náklad] a výnos], 

▪ komentáU k pUehledu o penEžních tocích – souhrn problémových oblastí penEžních 

tok] v návaznosti na výkaz zisku a ztráty, 

▪ komentáU k pUehledu o zmEnách vlastního kapitálu – souhrn transakcí ve vlastním 

kapitálu v návaznosti na z]statky položek vlastního kapitálu v rozvaze, 

▪ komentáU k pUíloze – souhrn kompletnosti informací v pUíloze týkajících se 

aplikovaných účetních postup] a metod, 

▪ problémové oblasti auditu – souhrn veškerých problém] vyskytlých bEhem 

auditu, Uešení a závEry, 

▪ dopis pro vedení účetní jednotky – auditor v nEm upozorOuje vedení účetní 

jednotky na potenciální nedostatky a rizika a poskytuje doporučení pro úpravu 

účetních metod, postup], položek účetní závErky, 

▪ korekce provedené v rámci účetní závErky – úpravy na základE odhalených 

nesprávností, 
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▪ pUedpoklad pokračování společnosti v její činnosti v dohledné budoucnosti                         

– zhodnocení společností uskutečnEných postup] za účelem naplnEní tohoto 

pUedpokladu, 

▪ závErečné jednání s vedením společnosti – sumarizace auditu, vyhodnocení, 

projednání očekávaného názoru auditora, jenž bude vydán v rámci auditorské 

zprávy v podobE výroku, od]vodnEní, 

▪ nedoUešené záležitosti pro další období, bude-li auditor znovu realizovat ovEUení 

se současnou úvahou o pUijatelnosti zákazníka pro další účetní období, 

▪ závEr obsahující návrh výroku včetnE od]vodnEní (5). 

 
2.6.4   Zpráva auditora 

Zpráva auditora pUedstavuje výsledek celého procesu auditu. ůuditor jejím 

prostUednictvím vyjadUuje sv]j názor na účetní závErku, výroční zprávu a zprávu                    

o vztazích mezi propojenými osobami. ůuditorská zpráva je určena pUedevším 

vlastník]m, ale jejími uživateli mohou být i investoUi, banky, obchodní partneUi, 

leasingové společnosti apod. (5). Zpráva, jejíž povinnou součástí je i ovEUená účetní 

závErka, má pUedepsanou strukturu a obsahuje následující náležitosti: 

▪ název – z názvu musí být jednoznačné, že jde o zprávu o auditu vykonaném 

nezávislým auditorem, 

▪ pUíjemce zprávy – akcionáUi, pUípadnE společníci auditované společnosti, 

▪ úvodní odstavec – skládá se z účetní závErky, jež je pUedmEtem ovEUení, včetnE 

rozvahového dne a období, za které se účetní závErka ovEUuje, dále z prohlášení    

o odpovEdnosti vedení společnosti a odpovEdnosti auditora, 

▪ odstavec ohlednE rozsahu vykonaného auditu, který popisuje podstatu auditu           

a pracovní postupy auditora; odkazuje na auditorské standardy pro provedení 

auditu; sdEluje, že auditor naplánoval a provádEl ovEUení takovým zp]sobem, aby 

získal pUimEUenou jistotu, že se v účetní závErce nevyskytují významné 

nesprávnosti; sdEluje, že součástí auditu je ovEUení d]kazních informací, 

hodnocení účetních zásad a významných účetních odhad]; dále odstavec obsahuje 

prohlášení auditora, že vykonaný audit pUedstavuje pUimEUený podklad                   

pro vyslovení výroku, 
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▪ odstavec zahrnující výrok auditora uvádEjící rámec účetního výkaznictví použitý 

pUi sestavování účetní závErky, auditorovo vyjádUení o vErném a poctivém 

zobrazení pUedmEtu účetnictví v rámci účetní závErky, a to v souladu se zákonem 

a použitým rámcem účetního výkaznictví, 

▪ datum zprávy – nemElo by být dUívEjší než datum sestavení účetní závErky 

vedením společnosti, 

▪ informace o auditorovi – jméno, sídlo, číslo oprávnEní, pod kterým je veden 

v seznamu auditor] KůČR, 

▪ auditor]v podpis (1).  

  

OdpovEdnost účetní jednotky 

Vymezení odpovEdnosti účetní jednotky za účetní závErku je d]ležité. Je v nEm uvedeno, 

že za vedení účetnictví, úplnost, správnost a pr]kaznost je odpovEdný statutární orgán 

společnosti (15). 

OdpovEdnost auditora 

Vymezení odpovEdnosti auditora je rovnEž d]ležité a zahrnuje povinnost získat veškeré 

d]kazní informace, díky kterým bude schopen vyjádUit sv]j názor na účetní závErku             

a vyslovit výrok (5). 

 
Rozsah vykonaného auditu 

Auditor prostUednictvím odstavce zahrnujícího rozsah provedeného auditu oznamuje, že 

postupoval výbErovým zp]sobem na základE zásady významnosti vykazovaných 

skutečností. Dále je zde uvedeno, že auditor postupoval podle auditorských standard]         

a pUípadné odchylky od standard] jsou od]vodnEny (1). 

Management letter 

ůuditor m]že komunikovat s vedením společnosti prostUednictvím dopisu pro vedení 

účetní jednotky, který nem]že nahradit auditorskou zprávu, ale auditor jeho formou sdElí 

nedostatky v účetním systému, vnitUním kontrolním systému, upozorní na nevhodné 

účetní postupy, nesprávný zp]sob oceOování apod. UpozornEní na nedostatky však nesmí 

ovlivOovat rozhodování, mohlo by to vést k oslabení jeho nezávislosti (5). 
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2.6.5   Výrok auditora 

ůuditor]v výrok je výsledkem auditu pUedstavujícím názor auditora na účetní závErku,   

tj. zda podává vErný a poctivý obraz o majetku, závazcích, vlastním kapitálu, finanční 

situaci a výsledku hospodaUení. Lze jej označit za nejd]ležitEjší část auditorské zprávy. 

V rámci auditorských standard] se rozlišují dva druhy zpráv (bez modifikace/                          

s modifikacíě a čtyUi druhy výrok] Ěbez výhrad/s výhradou/záporný výrok/odmítnutí 

výrokuě. Zpráva bez modifikace obsahuje výrok bez výhrad. Zpráva s modifikací bu@ 

výrok neovlivOuje a jde o výrok bez výhrad se zd]raznEním skutečnosti nebo jej ovlivOuje 

a jedná se o výrok s výhradou, záporný výrok nebo odmítnutí výroku (1).  

 

 

 

 
Obrázek 5: Druhy výrok] (5, s. 104) 

 

Výrok bez výhrad 

Výrok bez výhrad vydá auditor v pUípadE, že nezjistil nedostatky týkající se úplného, 

správného a pr]kazného vedení účetnictví a účetní závErka byla sestavena v souladu 

s účetními pUedpisy a vykazované informace odpovídají skutečnosti (1). 
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Výrok bez výhrad se zd]raznEním skutečnosti 
Výrok bez výhrad se zd]raznEním skutečnosti vydá auditor v pUípadE, že účetní závErka 

neobsahuje významné nesprávnosti, nicménE auditor upozorní na skutečnost obsaženou 

v účetní závErce, které by si nedostatečnE kvalifikovaný uživatel nemusel všimnout. 

PUíkladem bývá ohrožení zásady trvání účetní jednotky. ůuditor pod výrok bez výhrad 

pUidá odstavec obsahující tuto skutečnost (5).  

Výrok s výhradou 

ůuditor vysloví výrok s výhradou v pUípadE, že nem]že vydat výrok bez výhrad, ale 

nesprávnosti vykázané v účetní závErce nejsou natolik významné, aby vydal výrok 

záporný, respektive odmítnutí výroku. Je tUeba, aby auditor uvedl d]vod výhrady. 

PUíkladem m]že být skutečnost, že se nemohl zúčastnit inventury zásob a nemohl se 

pUesvEdčit jinými auditorskými zp]soby. V takovém pUípadE vysloví výhradu k položce 

zásob, což ale neznamená, že vykázaný stav není správný (1). 

Záporný výrok 

Záporný výrok vydá auditor tehdy, je-li nesouhlas s účetní závErkou natolik d]razný,        

že by výrok s výhradou neodpovídal míUe zjištEných nedostatk] a nesprávností. 

PUíkladem m]že být rozpor auditora s vedením společnosti týkající se vhodnosti účetních 

postup] či pUimEUenosti informací uvedených v pUíloze. I tento výrok musí auditor 

od]vodnit (15). 

Odmítnutí výroku 

Odmítnutí výroku vydá auditor za pUedpokladu, že jeho omezení bEhem výkonu auditu 

bylo natolik zásadní, že nedokáže vyjádUit názor na vErné a poctivé zobrazení skutečností 

vykázaných v účetní závErce. Pro tento výrok musí auditor opEt uvést d]vod (5). 

 

Audit účetní závErky, audit výroční zprávy i ovEUení zprávy o vztazích mezi propojenými 

osobami probíhají podle odlišných pravidel, a tak je žádoucí, aby ze zprávy auditora jasnE 

vyplývalo, co a jakým zp]sobem ovEUoval. ůuditor m]že vydat zvláš[ zprávu o auditu 

účetní závErky, zprávu o ovEUení výroční zprávy a zvláš[ zprávu o ovEUení zprávy                  

o vztazích mezi propojenými osobami, nebo všechny tUi zprávy zahrne do jedné souhrnné, 

která však obsahuje náležitosti a má rozsah odpovídající sestavení tUí samostatných zpráv 

(5). 
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3     AUDIT Z POHLEDU ÚČETNÍ JEDNOTKY 
 

V pUedchozích kapitolách byl rozebírán audit z pozice auditorské společnosti, respektive 

z pohledu statutárního auditora. S ohledem na zamEUení praktické části diplomové práce 

je tato kapitola vEnována problematice auditu z pohledu auditované účetní jednotky.  

Nejen zákon o auditorech, ale i další relevantní zdroje se zabývají povinnostmi 

auditovaných společností v souvislosti s výkonem auditu. Mezi hlavní povinnosti 

auditovaných subjekt] patUí určení auditora, uzavUení smlouvy o auditu či samotná 

pUíprava účetní jednotky na audit Ě5ě. 

3.1    Určení auditora 

V účetních jednotkách s povinností mít účetní závErku ovEUenou auditem, určuje auditora 

nejvyšší orgán společnosti. DUíve tato pravomoc náležela zpravidla managementu 

společnosti, což nezajiš[ovalo dostatečnou nezávislost auditora na managementu. Jestliže 

nejvyšší orgán auditora neurčí, m]že se této role chopit dozorčí orgán společnosti Ě1ě. 

První komunikaci s auditorem by účetní jednotka mEla zahájit ještE pUed datem účetní 

závErky. Započít kontakt s auditorem co nejdUíve je nutné pUedevším, je-li audit 

vykonáván poprvé a dále kv]li zp]sobu zjiš[ování d]kazních informací auditorem. 

Specifikem zp]sobu sbEru takových informací zpravidla bývá účast auditora na fyzických 

inventurách. Na základE zákona o účetnictví mohou účetní jednotky provádEt inventury 

bEhem posledních čtyU mEsíc] účetního období, pUípadnE ještE v prvním mEsíci nového 

účetního období. Z pohledu auditora není pUijatelné komunikovat s účetní jednotkou         

až po inventurách, což by se mohlo promítnout do jeho výroku, ve kterém by vyjádUil 

svoji nejistotu ohlednE správnosti z]statk] nEkterých majetkových položek obsažených 

v účetní závErce Ě5ě. 

3.2    UzavUení smlouvy o povinném auditu 

Smlouvu o povinném auditu má statutární orgán účetní jednotky právo uzavUít pouze 

s auditorem, kterého určil nejvyšší orgán, respektive dozorčí orgán společnosti.                  

Za pUedpokladu, že by auditor nebyl schválen valnou hromadou a pUedstavenstvo nebo 
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jednatel by s ním uzavUeli smlouvu o povinném auditu, byla by tato smlouva zcela 

neplatná Ě1ě.  

PUedčasné ukončení smlouvy o povinném auditu 

Existují situace, za nichž m]že nastat pUedčasný zánik smluvního vztahu mezi auditorem 

a auditovanou účetní jednotkou, jedná se zejména o: 

▪ splnEní závazk] plynoucích ze smluv, 

▪ vzájemnou dohodu obou smluvních stran, 

▪ uplynutí doby Ěv pUípadE sjednání smlouvy na dobu určitouě, 

▪ jednostranné ukončení – výpovE@ či odstoupení od smlouvy (1). 

Zákon o auditorech upravuje pUípady a situace, kdy m]že auditovaná společnost 

jednostrannE ukončit závazkový vztah dle smlouvy o povinném auditu. ůuditovaná 

účetní jednotka m]že smluvní vztah s auditorem ukončit pouze v pUípadE, že auditor 

nevykonává povinný audit v souladu s právními pUedpisy, interními pUedpisy či etickým 

kodexem. Pouhý fakt, že se názor účetní jednotky na realizované auditorské postupy liší, 

nem]že být podnEtem pro ukončení vztahu s auditorem (1).   

Účetní jednotka, ale i auditor jsou povinni neprodlenE informovat Radu pro veUejný 

dohled nad auditem o odstoupení od smlouvy o povinném auditu včetnE oznámení 

d]vod], které tento krok vyvolaly. StejnE musí postupovat i v pUípadE jiného zp]sobu 

ukončení smluvního závazkového vztahu v pUípadE pUedčasného ukončení (1). 

3.3    Postup po uzavUení zakázky 

V pUípadE uzavUení zakázky musí vedení účetní jednotky naplánovat a zorganizovat 

sch]zky s auditorem za účelem komunikace, která bude v pr]bEhu ovEUování účetní 

závErky nezbytná. Management firmy rovnEž musí auditora seznámit s osobami, které 

bude moct kontaktovat s pUípadnými dotazy a které mu budou pUi výkonu jeho činnosti  

k dispozici (5). 
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ůuditovaná účetní jednotka musí auditorovi poskytnout písemné prohlášení, že si je 

vEdoma své odpovEdnosti a že pUiznává odpovEdnost za tyto skutečnosti: 

▪ sestavení účetní závErky a vErné zobrazení dle pUíslušného rámce účetního 

výkaznictví, 

▪ vnitUní kontrolní systém, jenž je dle názoru vedení společnosti nutný pro sestavení 

této závErky Ěcílem je zamezit podvod]m a chybám, pUípadnE je odhalovat), 

▪ potvrzení, že rozvaha obsahuje všechny závazky a že jiné neexistují, 

▪ potvrzení, že účetní závErka zohledOuje veškerá budoucí rizika a ztráty známé 

k datu jejího sestavení, 

▪ potvrzení, že si vedení účetní jednotky není vEdomo nesprávností či podvod]        

ze strany zamEstnanc], 

▪ poskytnutí všech potUebných informací, o kterých vedení ví, že jsou relevantní   

pro sestavení účetní závErky Ěprávní dokumenty, zápisy z jednání orgán] 

společnosti souvisejících s účetní závErkouě, 

▪ poskytnutí dalších informací, o které auditor pro účely provedení auditu požádá, 

▪ neomezený pUístup auditora k osobám p]sobícím ve společnosti, jež mohou 

auditorovi poskytnout potenciální d]kazní informace (1). 

Prohlášení k účetní závErce by mElo být datováno co nejblíže k datu zprávy auditora,        

ale ne po tomto datu. PUípadné neposkytnutí prohlášení upozorní auditora na skutečnost, 

že mohou existovat významné problémy. Neuzná-li vedení společnosti odpovEdnost         

za výše uvedené skutečnosti nebo odmítne-li se zavázat k poskytnutí písemného 

prohlášení, je pravdEpodobné, že auditorovi nebude umožnEno získat žádoucí                         

a dostačující d]kazní informace. V takovém pUípadE auditor zakázku nepUijme Ě1ě. 

3.4    PUíprava účetní jednotky na audit 

PUed vlastním zahájením auditu probíhají v účetní jednotce činnosti, kterými se 

auditovaná společnost pUipravuje na audit. Jedná se pUedevším o pUípravu dokument], 

které slouží jako podklady a zdroj informací pro auditora. PatUí sem napUíklad účetní 

závErka, výroční zpráva, právní dokumenty, daOové a účetní dokumenty (5). 
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Účetní závErka 

Účetní závErka se skládá z rozvahy, výkazu zisku a ztráty, pUílohy k účetní závErce               

a m]že zahrnovat i pUehled o penEžních tocích a pUehled o zmEnách vlastního kapitálu 

(18). 

Výroční zpráva 

Výroční zprávu jsou povinny vyhotovit účetní jednotky se zákonnou povinností auditu. 

Smyslem výroční zprávy je poskytovat komplexní a vyvážené informace o vývoji 

činnosti, výkonnosti a hospodáUské situaci účetní jednotky. Výroční zpráva tedy obsahuje 

údaje finančního i nefinančního charakteru. Tyto informace se týkají napUíklad 

významných skutečností, které nastaly po rozvahovém dni, dále aktivit v oblasti výzkumu 

a vývoje, aktivit v oblasti ochrany životního prostUedí či očekávaného vývoje 

hospodáUských aktivit společnosti. Výroční zpráva zahrnuje i ovEUenou účetní závErku, 

zprávu o auditu a jako pUílohu zprávu o vztazích mezi propojenými osobami. Výroční 

zpráva podléhá ovEUení auditorem (5). 

 

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 
Ovládaná účetní jednotka je povinna vypracovat zprávu o vztazích mezi propojenými 

osobami. Údaje obsažené ve zprávE o vztazích se týkají zejména smluv uzavUených mezi 

propojenými osobami bEhem účetního období, dále opatUení pUijatých v zájmu 

propojených osob a jejich výhody či nevýhody, druh protiplnEní poskytnutého 

propojenými osobami pUi plnEní ovládané osoby. Zpráva o vztazích mezi propojenými 

osobami podléhá ovEUení auditorem (5). 

 

Právní dokumenty 

Management společnosti musí auditorovi pUedložit: 

▪ výpis z obchodního rejstUíku Ěaktuální i pUedchozí, pokud nastala zmEnaě, 

▪ společenskou smlouvu, pUíp. stanovy ĚpUi prvním audituě, 

▪ zápisy z jednání valné hromady uskutečnEných bEhem účetního období, 

pUedevším z jednání, na nichž byla schválena účetní závErka a návrh rozdElení 

výsledku hospodaUení, 
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▪ zápisy z jednání pUedstavenstva a dozorčí rady, pokud byly pUedmEtem jednání 

skutečnosti týkající se hospodaUení společnosti, 

▪ výpis z katastru nemovitostí, 

▪ významné smlouvy Ěleasingy, úvEry, nájem), 

▪ seznam podnik] ve skupinE (5). 

 

DaOové dokumenty 

▪ registrace k daním u finančního úUadu – uvEdomí auditora o pUíslušnosti účetní 

jednotky k určitému správci danE, k jakým daním je registrován a umožní mu 

kontrolu plnEní daOových závazk] společnosti, 

▪ daOová pUiznání, 

▪ výsledky daOových kontrol, pokud bEhem účetního období probEhly (5). 

 

VnitUní smErnice účetní jednotky 

▪ obEh účetních doklad] a podpisových vzor] – základní interní smErnice upravující 

zp]sob zpracování účetních doklad] v účetní jednotce a odpovEdnost za doklady, 

▪ účtový rozvrh pro ovEUované účetní období – účtový rozvrh zahrnující seznam 

syntetických a analytických účt] má každá účetní jednotka, sestavuje se pro každé 

účetní období, 

▪ seznam účetních knih – napomáhá auditorovi orientovat se v účetním systému; 

zákon o účetnictví ukládá účetním jednotkám minimální povinnost vedení 

účetních knih Ědeník, hlavní kniha, knihy analytických účt], knihy 

podrozvahových účt]ě, 

▪ harmonogram účetní závErky – tato smErnice je pro auditora významná, slouží 

jako podklad pro vytvoUení jeho vlastního harmonogramu pUi plánování auditu, 

▪ pokyny k inventarizaci – účetní jednotky musí provádEt inventarizaci veškerého 

majetku a závazk] minimálnE jednou ročnE, 

▪ odpisový plán – smErnice regulující oblast dlouhodobého majetku, která by mEla 

zahrnovat cenové limity, od nichž účetní jednotka vykazuje majetek jako 

dlouhodobý, dále zp]sob oceOování, zp]sob určení poUizovací ceny, zp]sob 

ocenEní majetku vyrobeného ve vlastní režii; v odpisovém plánu je nutné stanovit 
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pUedpokládanou životnost dílčích skupin dlouhodobého majetku, od níž se odvíjí 

doba odpisování a zp]sob účetních a daOových odpis], 

▪ zásoby – zp]sob evidence a oceOování – smErnice reguluje možné metody 

účtování zásob: pr]bEžný zp]sob účtování Ězp]sob ůě či periodický zp]sob 

účtování Ězp]sob Bě, dále zp]sob ocenEní pUi poUízení, pUi výdeji do spotUeby         

či prodeji Ěskutečná cena, pr]mErná cena, metoda FIFO..,), 

▪ pravidla pro vedení pokladny – stanovení hmotné odpovEdnosti, limity pokladní 

hotovosti; valutová pokladna musí být vedena zvláš[, musí být určena pravidla 

pro pUepočítávání valut na českou mEnu, 

▪ cenné papíry a podíly – smErnice reguluje vybraný zp]sob oceOování, v pUípadE 

dlouhodobého finančního majetku, jenž pUedstavuje rozhodující či podstatný vliv, 

lze oceOovat ekvivalencí; v pUípadE krátkodobých cenných papír] určených              

k obchodování zákon umožní ocenEní reálnou hodnotou, 

▪ valutové a devizové operace, 

▪ časové rozlišení náklad] a výnos] – reguluje smErnice zajiš[ující dodržování 

vEcné a časové pUíslušnosti náklad] a výnos]; vymezí položky, které se budou 

časovE rozlišovat a které nikoliv, nebo[ nejsou významné, 

▪ zp]sob zjiš[ování dohadných položek – smErnice reguluje tento zp]sob u všech 

položek spadajících do ovEUovaného účetního období, u nichž je vyžadován 

kvalifikovaný odhad, 

▪ tvorba a čerpání rezerv – smErnice obsahuje zejména časový harmonogram tvorby 

a čerpání rezerv, 

▪ tvorba opravných položek – smyslem smErnice je regulace oceOování vybraných 

položek aktiv v pUípadE, že zmEna ocenEní není trvalá, 

▪ pracovní cesty včetnE cestovních náhrad – smErnice regulující ustanovení 

zákoníku práce v souvislosti s tuzemskými a zahraničními pracovními cestami 

zamEstnanc], vymezuje limity stravného, kapesné, zp]sob a lh]ty vyúčtování 

pracovních cest z pozice zamEstnanc], 

▪ používání osobních a ochranných prostUedk], 

▪ pravidla pro používání finančních nástroj], 

▪ ostatní smErnice dle potUeb konkrétní účetní jednotky Ě5ě. 
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Ostatní dokumenty 

▪ inventarizační zápisy – pUedstavují d]kazní materiál pUi realizaci analytických 

test] vEcné správnosti, auditor ovEUuje formální správnost inventarizačních zápis] 

a promítnutí výsledk] inventarizace do účetnictví i účetní závErky; inventurní 

soupisy jakožto pr]kazné účetní záznamy obsahují skutečnosti, podle nichž lze 

zjištEný majetek a závazky jednoznačnE určit; podpis osoby odpovEdné za zjištEní 

inventarizačních skutečností, podpis osoby odpovEdné za provedení 

inventarizace, metodu zjiš[ování skutečných stav], ocenEní majetku a závazk]      

ke dni ukončení inventury a datum zahájení a ukončení inventury, 

▪ údaje o počítačovém a softwarovém zaUízení – tyto údaje auditor vyžaduje               

za účelem porozumEní účetnímu systému, který je podporován počítačem.         

Mezi základní dokumenty, z nichž je možné čerpat informace o tomto účetním 

systému, patUí uživatelská pUíručka, organizační Uád účetní jednotky, obEh 

účetních doklad] (5). 
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4     POZNATKY O AUDITU V RAKOUSKU 
 

Účetní jednotka, jíž se tato diplomová práce ve své praktické části zabývá, byla založena 

a je vlastnEna rakouskou mateUskou společností. S ohledem na p]vod účetní jednotky          

a jejího vlastníka je tato kapitola vEnována vybraným informacím o auditu v Rakousku. 

 

4.1    Institut rakouských auditor] 
 
Institut rakouských auditor] je organizace dobrovolných auditor] v Rakousku, která má 

v současné dobE více než Ř00 člen]. Nejvyšším orgánem této organizace je valná 

hromada, která zasedá každý rok na jaUe. Celou organizaci pak Uídí pUedsednictvo. 

ůuditoUi mají na starosti dohled nad správností účetní závErky. V kompetenci čestné                    

a disciplinární rady je ukládat disciplinární opatUení a navrhovat vyloučení člen].  

Podpora správní rady a pracovních skupin je zabezpečena ostatními zamEstnanci institutu 

(19).  

 
ZámErem organizace je podporovat zájmy rakouských auditor] a auditorských 

společností. K tomu náleží další rozvoj profesního profilu auditor] stejnE jako profesní 

orientace člen] organizace. Ta má být platformou pro podporu zájm] svých člen] 

v širším slova smyslu. ProstUedky k dosažení tohoto zámEru jsou zejména: 

▪ zastupování zájm] rakouských auditor], 

▪ odborné zhodnocení profesních témat týkajících se povolání auditora, 

▪ poUádání akcí Ěsymposia, pUednášky a diskuze, praktické semináUeě, 

▪ vydávání publikací Ěnovinky, časopisy, ročenky, kodexy, odborné knihyě, 

▪ styk s obdobnými organizacemi v Rakousku i v zahraničí, 

▪ styk s univerzitním výzkumem v auditorské sféUe, 

▪ zajištEní komunikace mezi členy instituce (19). 

 

Stanovy regulují fungování instituce a určují pUedevším název, sídlo a účel organizace, 

ale rovnEž práva a povinnosti jejích člen], stejnE jako funkce dílčích orgán] Ě1řě.  

 

Vynikající členové organizace bývají vyznamenáváni za své celoživotní dílo Ě1řě.  
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4.1.1 Orgány Institutu 
 
Hlavními orgány Institutu rakouských auditor] jsou pUedsednictvo, valná hromada, 

kontroloUi a vEdecká rada (19). 

 

PUedsednictvo 

PUedsednictvo Institutu rakouských auditor] tvoUí prezident a jeho tUi zástupci, pokladník, 

tajemník a poradce. Prezident zastupuje organizaci navenek, vede zasedání pUedsednictva 

a valné hromady. V pUípadE prezidentovy nepUítomnosti jej zastupují jeho tUi zástupci. 

Pokladník se zabývá finančním Uízením a vyhotovuje účetní závErku. Tajemník má             

na starosti vedení korespondence instituce a vedení protokolu bEhem zasedání valné 

hromady a pUedsednictva. K pUedsednictvu mohou být každý rok pUidáni nejvýše dva 

členové institutu Ě1řě.  

KontroloUi 
Valná hromada Institutu rakouských auditor] volí každý rok dva kontrolory. KontroloUi 

obstarávají dohled nad formální a materiální správností účetní závErky a její pravidelností 

a o výsledku vyhotovují zprávu v písemném provedení. O tomto výsledku uvEdomují 

rovnEž pUedsednictvo a valnou hromadu. Funkční období kontrolor] je fiskální rok, 

pUičemž existuje možnost jejich opEtovné volby Ě1řě.  

Valná hromada 

Valná hromada je svolávána prezidentem každoročnE, nejménE jedenkrát v prvních 

čtyUech mEsících kalendáUního roku. V pr]bEhu zasedání valné hromady probíhá odborná 

pUednáška, která pUispívá k dalšímu vzdElávání člen] organizace. Poslední zasedání valné 

hromady se konalo dne 24. dubna 2017 (19).  

VEdecká rada 

VEdecká rada zabezpečuje spolupráci mezi vEdou a praxí. Členové vEdecké rady udElují 

společnE se zástupci pUedsednictva ocenEní za výzkum a vývoj v oblasti auditu (19).  
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Institut rakouských auditor] je také členem následujících organizací: 

▪ Austrian Financial Reporting and Auditing Committee 

K hlavním cíl]m této organizace patUí získávání aktuálních informací v oblasti účetnictví 

na národní, evropské a mezinárodní úrovni stejnE jako vyjadUování odborných názor] 

k daným témat]m účetnictví Ě1řě. 

▪ Accountancy Europe 

Tada člen] Institutu rakouských auditor] p]sobí také v této organizaci Ě1řě. 

▪ International Federation of Accountants 

K základním úkol]m této organizace patUí stanovení mezinárodních, odborných, etických          

a vzdElávacích smErnic v oblasti účetnictví. K naplnEní tEchto cíl] byly vytvoUeny 

následující pracovní skupiny – VzdElávací výbor, Etický výbor, Výbor financí                        

a managementu, Výbor mezinárodního auditu, Výbor pro veUejný sektor a Výbor 

informačních technologií Ě1řě. 

▪ Inspekce rakouského účetnictví 
Úkolem této organizace je vytvoUení zkušebního postupu pro účetnictví firem, jejichž 

cenné papíry jsou obchodovatelné na regulovaném trhu v zemi. Tato organizace byla 

zUízena na základE zákona o kontrole účetnictví Ě1řě. 

 
 
4.2    Profese auditora 

Tato kapitola specifikuje požadavky a kritéria pro výkon auditorské profese v Rakousku. 

 

4.2.1   Rozsah oprávnEní 

Hlavním úkolem auditora je ovEUení účetní závErky a vyhotovení zprávy o tomto ovEUení. 

ůuditor vykonává též funkci poradce v oblasti ekonomiky. K tomu je nezbytná vysoká 

úroveO vzdElání a povinné další vzdElávání k zajištEní kvalitního výkonu této profese 

(20).  

ůuditor je oprávnEn vykonávat následující činnosti:  

▪ provedení auditu a vyhotovení zprávy auditora, 
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▪ výkon zákonem pUedepsané kontroly účetnictví, účetní uzávErky, nákladového 

účetnictví, kalkulace a obchodního finančního Uízení společnosti, součástí je 

vyhotovení zprávy auditora, 

▪ poradenství v oblasti účetní rozvahy a uzávErky účetních knih, 

▪ veškeré poradenské služby související s účetnictvím společnosti a týkající se 

organizace vnitUní kontroly, 

▪ poradenství v oblasti nápravy, vytvoUení posudku a organizace plán] vedoucích 

k nápravE a kontrola jejich provedení, 

▪ poradenství v právních záležitostech souvisejících s výkonem činnosti auditora, 

▪ poradenství klient]m ve finančních záležitostech, 

▪ vytvoUení znaleckého posudku v oblasti účetnictví a účetní rozvahy na základE 

odborných znalostí v této oblasti, 

▪ splnEní veškerých úkol] ohlednE kontroly ekonomických záležitostí, které mohou 

být realizovány výhradnE auditorem ĚŇ0ě. 

 
 
4.2.2   Požadavky na vzdElání 
 

Všeobecné informace ke zkoušce 

Pro výkon povolání auditora je tUeba složit zkoušku. Povolení k této zkoušce získá osoba, 

která absolvovala studium na pUíslušné vysoké škole v Rakousku a v daném oboru má 

alespoO tUíletou praxi. Komora auditor] v rámci své vyhlášky stanovuje, které vysoké 

školy splOují požadavky na vzdElání auditora. K takovým vysokým školám patUí zejména 

ty, které poskytují základní znalosti potUebné pro profesi auditora. Vyhláška týkající          

se auditorské zkoušky je dostupná v úUedním listE Komory auditor] nebo na jejích 

internetových stránkách ĚŇ0ě.     

K auditorské zkoušce je tUeba podat pUihlášku, pUedložit pr]kaz totožnosti a dále d]kazy 

o tom, že byly splnEny podmínky pro absolvování zkoušky a pUedložit doklad o zaplacení 

poplatku za zkoušku. Výše poplatku za zkoušku je stanovena zkušebním Uádem. PUihláška 

ke zkoušce musí být v nEmeckém jazyce a musí být písemnE doručena KomoUe auditor]. 

O pUipuštEní k auditorské zkoušce rozhoduje Komora auditor], která následnE informuje 

žadatele o zkoušku. Žádosti o pUipuštEní ke zkoušce je vyhovEno, jsou-li splnEny všechny 

zákonem stanovené podmínky ĚŇ0ě.  
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Obsah zkoušky  
ůuditorská zkouška má dvE části, písemnou a ústní. Podmínkou k pUistoupení k ústní 

části zkoušky je úspEšné absolvování její písemné části. Obsahem písemné části je 

zpracování témat týkajících se účetnictví a právní vEdy ĚŇ0ě.  

V rámci ústní části zkoušky je tUeba zodpovEdEt otázky z následujících oblastí – daOové 

právo, finanční výkazy, účetní závErka a její analýza, mezinárodní účetní standardy, 

nákladové účetnictví, organizační struktura společnosti a vnitUní kontrola, rozpočtování, 

znalosti o akciových společnostech, finance a investice, zdanEní podnik], základy 

statistiky, obchodní a pracovní právo, insolvenční právo, základy občanského práva, 

základy správního práva, základy bankovního a pojistného práva, znalosti zákona                  

o životním prostUedí či vybrané právní pUedpisy Evropské unie ĚŇ0ě. 

Celá zkouška se uskutečOuje v nEmeckém jazyce a ústní část zkoušky je veUejná. Zkouška 

probíhá pUed zkušební komisí, která se skládá z pUedsedy, požadovaného počtu zástupc]                   

a požadovaného počtu zkušebních komisaU]. Po úspEšném absolvování zkoušky musí být 

kandidátem složena pUísaha pUed spolkovým ministrem hospodáUství a práce, pUípadnE 

pUed jeho zástupcem. Poté absolvent obdrží certifikát, který jej opravOuje k výkonu 

auditorské profese ĚŇ0ě.  

 
 

4.3    Všeobecné podmínky smlouvy pro provedení auditu 

Osoba oprávnEná k výkonu auditorské profese je povinna se pUi své činnosti Uídit 

stanovenými zákony. ůuditor má právo stanovit si k výkonu této činnosti určitý počet 

spolupracovník] zp]sobilých k výkonu tohoto povolání. Dále platí, že právo platné 

v zahraničí je zohlednEno pouze tehdy, je-li toto výslovnE stanoveno písemnou formou 

(21).  

Podmínky smlouvy platí pro kontrakty o auditu se zprávou auditora nebo bez ní,               

pro odborné posudky, soudní posudky, sestavení účetní závErky, daOové poradenství          

a další činnosti s výjimkou účetnictví a odvod]. Pokud se zmEní právní situace                       

po odevzdání konečného písemného vyjádUení, není auditor povinen upozornit klienta     

na d]sledky plynoucí z této zmEny ĚŇ1ě.  



66 

 

4.3.1   Povinnosti zákazníka 

Klient je povinen postarat se o to, aby auditor obdržel včas veškeré podklady nutné               

pro provedení auditu a aby byl seznámen se všemi událostmi a okolnostmi, které by 

mohly mít význam pUi jeho provedení. Totéž platí i pro všechny podklady, události                 

a okolnosti, které nastaly teprve bEhem výkonu činnosti auditora. Zákazník je 

zodpovEdný za úplnost všech podklad], což dokládá písemným potvrzením v rámci 

daných formuláU] ĚŇ1ě.  

 
ZajištEní nezávislosti 
Zákazník se zavazuje zajistit všechna opatUení k tomu, aby nebyla ohrožena nezávislost 

spolupracovník] auditora. Zákazník souhlasí s tím, že jeho osobní data, tedy jméno, 

zp]sob a rozsah úkon] dohodnutých mezi ním a auditorem mohou být zpracována                

za účelem pUezkoumání zjištEných skutečností z d]vod] podjatosti a pUedána ostatním 

člen]m asociace, stejnE jako do zahraničí. Za tímto účelem zbavuje zákazník auditora 

povinnosti diskrétnosti ĚŇ1ě.  

Zákazník v této souvislosti bere v potaz skutečnost, že ve státech, které nejsou členy 

Evropské unie, m]že být nižší úroveO ochrany dat než v zemích Evropské unie. Zákazník 

m]že tento souhlas kdykoli písemnE odvolat ĚŇ1ě.  

 

4.3.2   Podání zprávy 

Není-li dojednáno jinak, musí být o kontrolách a posudcích podána písemná zpráva. 

ůuditor ručí pouze za písemné zprávy a prohlášení o výsledcích své činnosti, za ústní 

vyjádUení odpovEdný není. Veškerá vyjádUení a zprávy auditora i jeho spolupracovník] 

jsou závazné pouze tehdy, jsou-li vytvoUeny v písemné formE, pUípadnE písemnE 

potvrzeny. Za písemná vyjádUení jsou považována vyjádUení obsahující podpis. V žádném 

pUípadE sem nepatUí zprávy v elektronické podobE ĚŇ1ě.  

PUi elektronickém zprostUedkování informací a dat nejsou vyloučeny chyby. ůuditor ani 

jeho spolupracovníci tedy neručí za chyby, které mohou být zp]sobeny právE 

elektronickým pUenosem. Elektronické zprostUedkování informací je proto možné 

výlučnE na odpovEdnost klienta. Ten si musí být vEdom skutečnosti, že pUi použití 
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internetu není zaručeno zachování informací v tajnosti. StejnE tak není zabezpečen pUesný 

pUenos informací prostUednictvím telefonu či faxem ĚŇ1ě.  

 

4.3.3   Ochrana duševního vlastnictví auditora 

Klient musí zodpovídat za to, že všechny zprávy, posudky, organizační plány, návrhy         

a výpočty budou použity výhradnE za účelem stanoveným ve smlouvE. V ostatních 

pUípadech je pUedání jak písemných, tak i ústních vyjádUení tUetí osobE možné jen 

s písemným souhlasem auditora. Použití písemných a ústních vyjádUení auditora 

k reklamním účel]m je nepUípustné, porušení této zásady opravOuje auditora 

k okamžitému vypovEdEní smlouvy. ůuditor má na všechny své výkony autorské právo. 

Jejich poskytnutí tak závisí na písemném souhlasu auditora (21).  

 

4.3.4   OdstranEní nedostatk] 

ůuditor je oprávnEn a současnE povinen odstranit dodatečnE nesprávnosti a nedostatky 

ve svých písemných i ústních vyjádUeních a je rovnEž povinen o této skutečnosti 

neprodlenE informovat zákazníka. Klient má nárok na bezplatné odstranEní tEchto 

nedostatk], který trvá šest mEsíc] po ukončení auditu. Zákazník má v pUípadE jakýchkoli 

nedostatk] nárok na náhradu škody ĚŇ1ě.  

 

4.3.5   OdpovEdnost 

ůuditor odpovídá pouze za zámErné a hrubou nedbalostí zp]sobené porušení nabytých 

povinností. V pUípadE hrubé nedbalosti zahrnuje náhrada škody maximálnE desetinásobek 

minimálního pojistného z pojištEní profesní odpovEdnosti na základE zákona o veUejném 

účetnictví v aktuálnE platném znEní. Nárok na náhradu škody lze uplatnit pouze po dobu 

šesti mEsíc] od doby, kdy byly nedostatky zjištEny a oznámeny. V pUípadE poskytnutí 

auditorské zprávy začíná bEžet promlčecí lh]ta nejpozdEji poskytnutím této zprávy ĚŇ1ě.  

 

4.3.6   Diskrétnost a ochrana osobních dat 

ůuditor je podle zákona o veUejném účetnictví povinen mlčet o všech skutečnostech, které 

zjistil v souvislosti s výkonem své činnosti. Výjimkou je pUípad, kdy zákazník auditora 
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této mlčenlivosti zbaví. ůuditor je oprávnEn pUedat zprávy, posudky a další písemná 

vyjádUení o výsledcích své činnosti tUetí osobE pouze se svolením zákazníka ĚŇ1ě.  

 
ůuditor má oprávnEní ke zpracování jemu svEUených osobních údaj] v rámci své činnosti. 

Podle zákona o ochranE dat je auditor povinen dbát na utajení dat, s nimiž pracuje. 

Materiály, se kterými auditor pUi své činnosti operuje Ěnosiče dat, osobní údaje, kontrolní 

čísla, analýzy a programyě, musí být podle zákona o ochranE dat navráceny zákazníkovi. 

Výjimkou je písemné naUízení ze strany zákazníka týkající se pUedání tEchto materiál] 

tUetí osobE ĚŇ1ě.  

 

4.3.7   VýpovE@ smlouvy 

ObE smluvní strany mohou kdykoli vypovEdEt smlouvu s okamžitou platností, pokud není 

písemnE určen jiný postup nebo nestanoví-li zákon jinak. Smlouva m]že být vypovEzena 

bez udání významného d]vodu pUi dodržení lh]ty tUí mEsíc], není-li písemnE stanoveno 

jinak (21).  

 
PUi vypovEzení smlouvy se za výsledek považují ty výkony, jejichž úplné provedení je 

možné bEhem výpovEdní lh]ty. V pUípadE výpovEdi je nutné klientovi bEhem 

jednomEsíční lh]ty oznámit, které výkony patUí v dobE vypovEzení smlouvy 

k dokončeným ĚŇ1ě.  

 

4.3.8   Neschopnost zákazníka spolupracovat 

Za pUedpokladu, že zákazník není schopen spolupracovat, pUípadnE reaguje na veškeré 

auditorovy podnEty se zpoždEním, je auditor oprávnEn vypovEdEt smlouvu okamžitE. 

Jeho nárok na honoráU se určuje podle podmínek stanovených v následující kapitole 4.3.9 

Nárok na honoráU. ůuditor má také nárok na náhradu dalších výdaj] stejnE jako                    

na náhradu zp]sobených škod ĚŇ1ě.  

 

4.3.9   Nárok na honoráU 

Za provedené výkony náleží auditorovi sjednaná odmEna, a to i v pUípadE, že nedojde      

ke kompletní realizaci jeho výkon] vlivem okolností, které vznikly na stranE zákazníka   

a za které je odpovEdný zákazník. Pokud zákazník žádoucím zp]sobem nespolupracuje 
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s auditorem, je auditor oprávnEn stanovit lh]tu, do kdy má dojít k nápravE. V pUípadE 

bezvýsledného uplynutí lh]ty je smlouva považována za zrušenou. Pokud auditor vypoví 

smlouvu v nevhodnou dobu bez udání závažného d]vodu, musí zákazníkovi nahradit 

škodu vzniklou v d]sledku této výpovEdi ĚŇ1ě.  

Není-li výslovnE stanoveno, že auditor pracuje nezištnE, náleží mu ze zákona adekvátní 

odmEna. Nárok na honoráU auditora je závislý na dohodE mezi auditorem a klientem. 

Kvalita dohody mezi auditorem a zákazníkem je dána zejména co možná nejjasnEjším 

sjednáním honoráUe. Nejmenší zúčtovatelná jednotka výkonu auditora je jedna 

čtvrthodina. Obvykle bývá započítávána i doba jízdy. Studium spis] v kanceláUi auditora, 

které je nutné k pUípravE jeho práce, m]že být zaúčtováno zvláš[ ĚŇ1ě.  

 
Objeví-li se dodatečnE zvláštní okolnosti, kv]li kterým je již dohodnutá odmEna 

považována za nedostačující, je obvyklé, že probEhne další jednání s cílem dodatečnE 

sjednat adekvátní odmEnu. Toto je rovnEž bEžné u nedostačujících paušálních sazeb. 

ůuditor si dodatečnE zaúčtuje vedlejší náklady a daO z obratu. K vedlejším náklad]m 

patUí cestovní náklady, diety, náklady na tvorbu fotokopií a dále náklady potUebné             

pro vytvoUení zpráv, posudk] apod. PUi auditorské činnosti, u níž je vyžadována 

spolupráce více osob, je nutné zaúčtovat honoráU všech zúčastnEných ĚŇ1ě.  
 

 

ZávEr 

Činnost rakouského a českého auditora je v zásadE regulována obdobnE, což dokládá           

i skutečnost, že svoji profesi nesmí žádný z nich vykonávat zp]sobem, který by byl 

v rozporu s mezinárodními auditorskými standardy. Co se týče národní právní regulace 

rakouských auditor], je možné konstatovat, že zákonodárce pUiznává vEtší práva a více 

chrání osobu auditora. Naproti tomu český zákonodárce hájí spíše práva a zájmy 

auditovaných subjekt]. 
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5     AUDIT Z POHLEDU SPOLEČNOSTI XY s.r.o. 
 
V této kapitole dochází k praktické aplikaci části auditorských postup] ve vybraných 

oblastech účetní závErky reálného podniku. S ohledem na sníženou dostupnost určitých 

informací a dat potUebných pro provedení auditu jsou nEkteré kroky praktické části 

upraveny. OvEUení se dotýká oblasti obEžného majetku, konkrétnE zásob nedokončené 

výroby a polotovar], krátkodobých pohledávek a prostUedk] na bankovních účtech.                         

PUi zpracování se vychází pUedevším z účetní závErky a výroční zprávy společnosti za rok 

2015. Zvláštní pozornost je v analytické části práce vEnována problematice pUípravy 

auditu uvnitU účetní jednotky.  

Níže jsou uvedeny základní informace o auditované účetní jednotce, která si pUeje z]stat 

v anonymitE, a proto je v diplomové práci dále označována jako společnost "XY" s.r.o. 

 

5.1    PUedstavení auditované účetní jednotky 
 

Společnost XY s.r.o. p]sobí v odvEtví zpracovatelského pr]myslu více než Ň0 let, její 

hlavní činností je výkup, sbEr a zpracování kovového odpadu a ekologická likvidace 

autovrak]. V současné dobE svoji činnost realizuje prostUednictvím čtyU provozoven 

rozmístEných v České republice. Zpracovaný kovový šrot prodává do hutí, a to jak 

v rámci České republiky, tak v rámci Evropské unie. Nejvíce obchoduje se svojí 

mateUskou společností sídlící v Rakousku, ale i s ostatními podniky v rámci koncernu, 

jehož je XY s.r.o. součástí. Společnost zpracovává druhotné suroviny od malých i velkých 

dodavatel]. Na základE požadavk] výrobních podnik] či obcí organizuje odvoz 

kovového odpadu, odbornE tUídí a ekologicky zpracovává veškerý železný odpad                   

i barevné kovy. XY dále provádí demolice míst s velkým výskytem kovových odpad]        

a likvidace skládek tEchto odpad]. Společnost je držitelem certifikát] ISO ř001 – systém 

managementu kvality a ISO 14001 – systém environmentálního managementu. 

Respektuje nejpUísnEjší ekologické normy platné v rámci Evropské unie a snaží se 

r]znými zp]soby pUispívat k ochranE životního prostUedí Ěpravidelná modernizace 

vozového parku, maximální využívání železničního zp]sobu pUepravy, elektronicky 

pohánEné stroje, velkoplošné detektory radiaceě. D]kazem je i poslední významná 
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investice, jež byla dokončena nedávno, a to výstavba nových protihlukových stEn 

k zamezení prašnosti a hlučnosti a také výstavba trafostanice. 

Právní forma společnosti XY je společnost s ručením omezeným. Její základní kapitál 

činí ň0 mil. Kč. Jediným vlastníkem je rakouská mateUská společnost Ěpodíl na základním 

kapitálu 100%ě. Statutárním orgánem jsou dva jednatelé, z nichž je každý oprávnEn 

jednat ve všech úkonech samostatnE. Vedoucí pracovníci provozoven rozhodují                     

o výkupech a prodejích samostatnE, a to na základE zmocnEní, která jim byla udElena 

jednateli společnosti. Tito vedoucí pracovníci však dodržují princip respektování pokyn] 

jediného vlastníka společnosti.  

Společnost XY je kapitálovE lehkou společností, podíl obEžných aktiv na celkovém 

majetku dosahuje témEU 74 %. ObEžný majetek je z nejvEtší části tvoUen prostUedky            

na bankovních účtech a krátkodobými pohledávkami za mateUskou společností. NeménE 

významnou položku obEžných aktiv pUedstavuje nedokončená výroba a polotovary. 

Dlouhodobý nehmotný majetek pUedstavuje z hlediska struktury stálých aktiv 

zanedbatelnou položku, dlouhodobý hmotný majetek, jehož podíl na celkových aktivech 

činí pUibližnE Ň6 %, je tvoUen zejména budovami a stroji, dlouhodobý finanční majetek 

firma nevykazuje. 

 

 

Graf 1: Skladba aktiv v roce 2015  

ĚZdroj: vlastní zpracování dle rozvahyě 
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ůž z ř0 % je společnost XY financována vlastními zdroji. NejvýznamnEjší položku 

vlastního kapitálu pUedstavují fondy ze zisku. Cizí kapitál je pak tvoUen pUedevším 

krátkodobými závazky.  

 

Graf 2: Podíl vlastního a cizího kapitálu na celkových pasivech v roce 2015  

ĚZdroj: vlastní zpracování dle rozvahy) 
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5.2.1   Zhodnocení rizika zakázky 

DUíve, než se auditor rozhodne uzavUít smlouvu o auditu se svým klientem, musí 

zhodnotit riziko této zakázky. Nejprve je možné zcela vyloučit riziko závislosti auditora 

ve vztahu ke společnosti XY. Mezi auditorem a účetní jednotkou neexistují žádné rodinné 

či finanční vazby.  

Společnost XY disponuje bohatými zkušenostmi v odvEtví zpracování kov], nebo[           

na trhu úspEšnE p]sobí témEU čtvrtstoletí. Jde o odvEtví, které je z hlediska legislativních 

zmEn v porovnání s jinými obory pomErnE stabilní. 

Vedení společnosti lze považovat za d]vEryhodné. Statutárním orgánem jsou dva 

jednatelé, z nichž každý je oprávnEn jednat a podepisovat se jménem společnosti ve všech 

úkonech samostatnE. K personálním zmEnám v oblasti vrcholového managementu             

ve společnosti XY pUíliš nedochází. Funkci statutárního orgánu, tj. jednatel] společnosti 

vykonávají více než deset let dvE stejné osoby. BEhem tohoto období nenastaly jakékoliv 

skutečnosti, které by zpochybOovaly d]vEryhodnost firemních orgán]. 

Společnost XY naplOuje pUedpoklad nepUetržitého trvání účetní jednotky v dohledné 

budoucnosti. Lze jednoznačnE usuzovat, že společnost hodlá ve své činnosti nadále 

pokračovat. NejvýznamnEjším d]kazem je dokončení investice týkající se výstavby 

nových a úpravy stávajících protihlukových stEn, vybudování pUípojky vysokého napEtí 

a trafostanice. V následujícím období společnost plánuje investovat do obnovy zaUízení 

určeného ke zpracování kovových odpad], konkrétnE se jedná o poUízení mobilních 

elektrických n]žek ke stUihání kovového odpadu, které jsou ekologicky šetrnEjší. 

Účetní jednotka nemá zavedený ucelený systém kontrol, pouze v pUípadE zásob probíhají 

kontroly kvality pr]bEžnE již pUi pUejímce zásob. V pUípadE zjištEných nedostatk] 

v kvalitE, množství či druhu je pUevzat pouze ten kovový odpad, který odpovídá 

požadavk]m konečných odbEratel]. 

Společnost vykupuje materiál od fyzických i právnických osob. Obchoduje s tuzemskými 

partnery (zhruba Ň0 % tržebě, mateUskou společností a dalšími podniky ve skupinE             

Ěaž 75 % tržebě, zbývajících pUibližnE 5 % tržeb pUedstavují dodávky do ostatních zemí 

Evropské unie. Obchody s partnery mimo Českou republiku jsou realizovány v eurech, 



74 

 

kurzové riziko je závislé zejména na mEnové politice České národní banky. ObecnE lze 

riziko související se zahraničními transakcemi a jejich spolehlivostí považovat                      

za akceptovatelné. 

V následujícím grafu je zachycen vývoj tržeb společnosti XY v letech 2011 – Ň015. Jedná 

se o relativnE stabilní vývoj bez výrazných výkyv], pouze v ovEUovaném roce 2015 je 

zaznamenán prudký pokles tržeb oproti roku 2014, a to v d]sledku obrovského poklesu 

cen komodit včetnE kovového odpadu, který nastal ve druhé polovinE roku Ň015.  

 

 

Graf 3: Vývoj tržeb společnosti XY v letech 2011 - 2015  

ĚZdroj: vlastní zpracováníě 

 

 

Zisk vykázaný společností XY v roce Ň015 činí ň.11Ř tis. Kč. Ve srovnání s pUedchozím 

účetním obdobím došlo k rapidnímu poklesu zisku o více než Ř5 %. Jak již bylo uvedeno, 

hlavní roli zde sehrálo snížení tržeb, které bylo v nejvEtším mEUítku zapUíčinEno 

všeobecným poklesem cen komodit ve druhém pololetí roku Ň015. Tento negativní vývoj 

se v plné míUe promítnul zejména do výsledk] hospodaUení za mEsíc listopad a prosinec, 

čímž došlo k ovlivnEní celkového výsledku hospodaUení roku 2015. Vývoj výsledku 

hospodaUení je znázornEn v následujícím grafu. 

 

858841 877594
840124

924335

629881

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

1000000

2011 2012 2013 2014 2015

CW
ﾉﾆ

ﾗ┗
Y 

デヴ
┥H

┞ 
┗ 

デｷゲ
く K

L

Rok

V┠┗ﾗﾃ デヴ┥WH



75 

 

 

Graf 4: Vývoj výsledku hospodaUení společnosti XY v letech 2011 - 2015 

ĚZdroj: vlastní zpracováníě 

 

 

5.2.2   PorozumEní oblasti podnikání společnosti XY 

Hlavním pUedmEtem činnosti společnosti XY je výkup a zpracování kovového odpadu       

a ekologická likvidace autovrak]. Dodává malým i vEtším odbEratel]m v rámci České 

republiky, ale i Evropské unie. NejvEtší podíl na tržbách má však její mateUská společnost 

v Rakousku. Společnost se dále zabývá zpracováním druhotných surovin od velkých            

i malých dodavatel]. Zpracovaný odpad prodává též jako materiál do hutí. Na základE 

požadavk] výrobních podnik] či obcí organizuje odvoz kovového odpadu, odbornE tUídí 

a ekologicky zpracovává veškerý železný odpad i barevné kovy. Společnost XY také 

provádí demolice míst s velkým výskytem kovových odpad] a likvidace skládek tEchto 

odpad]. 

Společnost XY striktnE dodržuje ekologické zákony a normy stanovené Evropskou unií. 

Snaží se provozovat svoji činnost zp]sobem, který je maximálnE šetrný k životnímu 

prostUedí. SvEdčí o tom četné investice, jimiž společnost usiluje o naplnEní pUísných 

ekologických požadavk]. PUíkladem je výstavba protihlukových stEn a jejich stálé úpravy 

40308

10131

24554
21224

3118

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

2011 2012 2013 2014 2015

)ｷ
ゲﾆ

 ┗
 デｷ

ゲく 
KL

Rok

V┠┗ﾗﾃ ┗┠ゲﾉWSﾆ┌ ｴﾗゲヮﾗS;ギWﾐｹ



76 

 

včetnE rozšiUování nebo poUizování ekologicky pUíznivEjších stroj] a zaUízení                         

ke zpracování kovových odpad]. 

DUíve společnost vykupovala materiál od svých zákazník] za hotové peníze. Legislativní 

zmEnou z bUezna roku Ň015 byl však tento zp]sob platby zakázán, a tak poslední dva roky 

obchody probíhají bezhotovostním zp]sobem. Výkup kov] výhradnE bezhotovostním 

platebním stykem začal v České republice platit od 1. bUezna Ň015. Novela zákona               

č. 1Ř5/Ň001 Sb., o odpadech, podává pUesný výklad pojmu bezhotovostní platba, kterou 

m]že být pUi výkupu kov] pouze pUevod z účtu na účet nebo poštovní poukázka. 

Společnost XY tak byla nucena si od svých zákazník] vyžádat čísla jejich bankovních 

kont, na která jim posléze na základE doklad] zaslala pUíslušnou finanční částku, pUípadnE 

je požádala o sdElení adresy, na niž jim poslala složenku. Cílem této novely je zamezit 

krádežím kovových odpad], kdy hrozilo riziko nevEdomého vykoupení kradeného 

materiálu (22). 

5.2.3   PorozumEní účetnímu systému společnosti 

Společnost XY vede účetnictví prostUednictvím účetního softwaru BMD, který pUevzala 

od své mateUské společnosti. Účetnictví obstarávají pracovníci finančního úseku.                 

V účtárnE pracuje celkem šest zamEstnanc], z nichž jeden plní funkci hlavního účetního, 

resp. vedoucího účtárny. Ten je zodpovEdný za pUípravu podklad] pro audit.                           

PUi auditorských testech skladových pohyb] podle vybraných vzork] je pUípravou 

podklad] zpravidla povEUena skladová účetní, jíž konkrétní sklad náleží na základE 

odpovEdnosti za pUíslušnou agendu. ObecnE je však možné konstatovat, že veškeré 

auditorem vyžádané podklady pUedkládá a doplOuje komentáUi pUímo hlavní účetní. 

Společnost vede účetnictví pouze podle českých účetních pUedpis]. Úzce však 

spolupracuje s hlavní účetní p]sobící v mateUské společnosti, jíž je posílán účetní deník, 

každý mEsíc rovnEž obdrží podklady o inventuUe včetnE pUíloh, dennE jsou zasílány 

informace o účetních saldech, o pUípadných nevyfakturovaných dodávkách apod. 

Společnost XY účtuje o zásobách zp]sobem ů, což znamená, že v pr]bEhu roku 

poUizované zásoby materiálu zaúčtuje na pUíslušný majetkový účet – 111 – PoUízení 
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materiálu a 11Ň – Materiál na skladE, odkud se na základE výdejek vyskladOuje                    

do spotUeby, tj. na účet 501 – SpotUeba materiálu. O materiálu se účtuje v poUizovacích 

cenách, které zahrnují zejména cenu poUízení materiálu, náklady na dopravu a další 

náklady vynaložené na poUízení skladových zásob. OceOování materiálu se uskutečOuje 

metodou váženého aritmetického pr]mEru a zásoby jsou pUepočítávány pUi každém 

skladovém pohybu. Touto metodou oceOují zásoby pUi každém výdeji, aby nebyla 

skladová karta v záporu. 

Nedokončená výroba se oceOuje v cenách zahrnujících cenu materiálu, vedlejší 

poUizovací náklady a dále proporcionální část režijních náklad] výroby. ůktualizace 

ocenEní výrobních režijních náklad] se provádí vždy na konci pUíslušného účetního 

období. Výrobní režijní náklady, které jsou součástí ocenEní zásob nedokončené výroby, 

se rozčleOují podle konkrétních druh] kovového odpadu Ěželezo, barevné kovy,..ě a dále 

podle jednotlivých stUedisek. StUedisky se rozumí čtyUi provozovny společnosti XY.  

Jak pUi účtování o zásobách materiálu, tak pUi účtování o zásobách  nedokončené výroby 

využívá účetní jednotka analytických účt], a to podle jednotlivých sklad] Ěprovozoveně. 

 

5.2.4   PorozumEní vnitUnímu kontrolnímu systému 

PodobnE jako v pUípadE účetního systému pUevzala společnost XY i systém vnitUních 

kontrol od své mateUské společnosti. VnitUní kontrolní mechanismy fungují takovým 

zp]sobem, že podklady jsou ve společnosti XY vytváUeny podle českých standard],       

resp. pravidel, následnE dochází k jejich pUepracování na základE rakouských standard] 

a ve finále ještE podle koncernových standard]. 
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5.3    ůudit obEžného majetku 

Jak bylo uvedeno v pUedchozích kapitolách, obEžná aktiva pUedstavují rozhodující část 

majetku auditované účetní jednotky. Proto se tato část zabývá ovEUením a výsledky auditu 

stavu zásob nedokončené výroby a polotovar], krátkodobých pohledávek a prostUedk]    

na bankovních účtech. 

 

Graf 5: Podíl hlavních složek obEžného majetku na celkových obEžných aktivech  

ĚZdroj: vlastní zpracování dle rozvahyě 

 

 

5.3.1   Zásoby 

Zpracování zásob a následný obchod s nimi patUí k hlavním podnikatelským aktivitám 

společnosti XY. Je proto pUirozené, že zásoby pUedstavují významnou součást majetku 

podniku. Z celkové výše zásob pUipadá nejvEtší podíl na zásoby nedokončené výroby     

Ěaž ř0 % celkové hodnoty zásobě. 
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Zásoby materiálu 

Společnost XY účtuje o materiálu v poUizovacích cenách, které zahrnují zejména cenu 

poUízení materiálu, náklady na dopravu a další náklady vynaložené na poUízení 

skladových zásob. OceOování materiálu se uskutečOuje metodou váženého aritmetického 

pr]mEru a zásoby jsou pUepočítávány pUi každém skladovém pohybu. Touto metodou 

oceOují zásoby pUi každém výdeji, aby nebyla skladová karta v záporu. 

Zásoby nedokončené výroby 

Nedokončená výroba se oceOuje v cenách zahrnujících cenu materiálu, vedlejší 

poUizovací náklady a dále proporcionální část režijních náklad] výroby. ůktualizace 

ocenEní výrobních režijních náklad] se provádí vždy na konci pUíslušného účetního 

období. Výrobní režijní náklady, které jsou součástí ocenEní zásob nedokončené výroby, 

se rozčleOují podle konkrétních druh] kovového odpadu Ěželezo, barevné kovy,..ě a dále 

podle jednotlivých stUedisek. StUedisky se rozumí čtyUi provozovny společnosti XY.  

Zásoby materiálu byly k rozvahovému dni vykázány ve výši ňŘŇ tis. Kč a vykázaná výše 

zásob nedokončené výroby k témuž dni činila Ň5.6ř5 tis. Kč. Zálohy na zásoby byly 

k rozvahovému dni evidovány v celkové výši ň.4ňň tis. Kč.  

Jelikož aktuální tržní cena zásob v lednu roku Ň016 nebyla nižší než skladová cena zásob 

k rozvahovému dni, nedošlo k vytvoUení opravné položky k zásobám.  

Společnost XY ke dni ň1. prosince Ň015 neevidovala na svém skladE cizí skladové 

zásoby. 

Společnost XY s.r.o. provádí inventarizaci zásob jedenkrát ročnE k určitému dni. 

Inventury se provádí každý mEsíc též k určitému dni, všechny inventury však neprobíhají 

v jeden a tentýž den, ale pr]bEžnE v r]zné dny, aby se na nE účetní jednotka stihla 

pUipravit. Inventury skladových zásob probíhají takovým zp]sobem, že skupina 

pracovník] obchází jednotlivé sklady konkrétních provozoven a provádí odhady                   

– zpravidla u železa, popUípadE zjiš[uje skutečný stav fyzicky, a to vážením podle druh] 

– týká se zpravidla barevných kov] ĚmE@, hliník, zinek apod.ě. Snaží se tak ubezpečit,     

že skladované množství odpovídá pohyb]m na skladových kartách. Každý mEsíc                

se v rámci účetní závErky ujiš[ují o tom, že souhlasí pUír]stky i úbytky skladové zásoby 
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a odpovídají konečné i počáteční stavy zásob. Pokud železné či barevné kovy není možné 

pUevážit, provádí se kvalifikované odhady. Odhady jsou podle nákladového účetnictví 

stále pUesnEjší. NEkdy pracovníci nahlíží do skladových karet a kontrolují pUíjmy zásob, 

výdaje a podpisy od zákazník], jimž se zásoby prodávaly. 

ůuditor není pUítomen na všech inventurách, nicménE účastní se inventur vždy na jiném 

skladE a v jiné provozovnE. O účasti na konkrétních inventurách se rozhoduje auditor sám 

a navštEvuje zpravidla ty nejvýznamnEjší.  

Tabulka 2: Vzor fyzické inventury zásob nejvEtšího skladu společnosti XY s.r.o. 

ĚZdroj: vlastní zpracováníě 

F┞┣ｷIﾆ= ｷﾐ┗Wﾐデ┌ヴ; ﾆ Αく ヮヴﾗゲｷﾐIｷ ヲヰヱヵ kg KL 

PﾗL=デWLﾐｹ ゲデ;┗ 4.485.618 14.126.885,38 

PギｹﾃWﾏ 1.919.741 5.470.726,71 

V┠SWﾃ 2.316.991 7.164.903,58 

KﾗﾐWLﾐ┠ ゲデ;┗ 4.088.368 12.432.708,51 

 

Metody používané účetní jednotkou pUi fyzických inventurách jsou tedy vážení nebo 

odborný kvalifikovaný odhad. U železa pUevažují odhady množství, v pUípadE barvených 

kov] se jedná o jejich zvážení – pUibližnE 70 %, pro zbývající část se též používají odhady 

ĚnapU. hliníkě. Vnitropodniková smErnice účetní jednotky stanoví u fyzických inventur 

zásob toleranci 10 % Ědiference ve výši do 10 % je tedy považována za rozdíl do normyě. 

PUed vlastní inventurou se společnost XY snaží co nejvíce zásob vyvézt odbErateli,          

aby mEli co nejmenší z]statky. Ke konci roku pak na začátku prosince ĚnapU. Ř. 1Ň. Ň015ě 

probEhne fyzická inventura a k rozvahovému dni se už ovEUují pouze pohyby do ň1. 1Ň. 

Ň015. Inventury provedené podle jednotlivých sklad], respektive provozoven v mEsících 

listopad a prosinec Ň015 neprokázaly rozdíly mezi skutečností a skladovou evidencí, které 

by pUesahovaly 10 %. 

OcenEní skladových karet se uskutečOuje na základE ceníku, který je v pUípadE železných 

kov] platný zpravidla na celý mEsíc, u barevných kov] vychází každý týden ceník nový. 

Skladové karty mohou být rovnEž ocenEny pevnou cenou, a to v pUípadE, že cena není 

známa a objeví se napUíklad až Ň1. den v mEsíci. 
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OcenEní se pUíliš neodchyluje, obraty jsou témEU stejné, nekolísají. Nastane-li odchylka, 

pak se za účelem zabránEní skokovému zlomu vychází z plánované kalkulace                           

u konkrétního stUediska. Stává v pUípadE velkého množství zásob, náklady z]stávají 

skutečné, ale plánované množství zpracované na provozu se určuje formou kalkulace. 

Součástí ocenEní nedokončené výroby je provozní režie – ta je určena napUíklad podle 

metody zpracování pUíslušného materiálu, tj. podíl využití hydraulických n]žek, 

paketovacího lisu a dalších stroj] pUi zpracování zásob. Každý stroj má svoji nákladovou 

kartu. Dále se jedná o nakládku a vykládku a náklady s tím spojené. PUi stanovení 

režijních náklad] za účelem ocenEní nedokončené výroby se vychází z nákladového 

účetnictví. 

5.3.2   Krátkodobé pohledávky 

Krátkodobé pohledávky z obchodních vztah] vyjma pohledávek ve skupinE činí k 31. 12. 

Ň015 10.řŘ0 tis. Kč. Z této výše pUedstavují 7.ňŇ1 tis. Kč pohledávky po lh]tE splatnosti. 

Z obchodních pohledávek po splatnosti pak činí ň.666 tis. Kč pohledávky, které jsou          

po splatnosti déle než ř0 dn]. 

Stanovení opravných položek 

Společnost XY analyzuje platební schopnost svých zákazník] a na základE výsledk] 

vlastních analýz stanoví opravné položky k pohledávkám. PUi posuzování tvorby 

opravných položek k pohledávkám je společnost povinna Uídit se smErnicemi koncernu, 

které pUímo regulují metodiku tvorby opravných položek a inventarizaci. 

Společnost XY vytvoUila celkem dvE opravné položky k pohledávkám. Jejich celková 

hodnota k ň1. 1Ň. Ň015 činí ň.11ř tis. Kč. V prvním pUípadE šlo o odpis pohledávky, druhá 

opravná položka k pohledávce vznikla v d]sledku insolvenčního Uízení. 

Obchody se spUíznEnými osobami, tj. s ostatními podniky ve skupinE, uzavírá společnost 

XY s.r.o. za bEžných tržních podmínek. MateUská společnost hradí firmE XY s.r.o.              

do Ň1. dne následujícího mEsíce. Díky tomu nevykazují v rozvaze k ň1. 1Ň. Ň015 žádné 

bankovní úvEry, nebo[ se díky včasné platbE od mateUské společnosti vynulují. Bankovní 

úvEry tedy čerpají pouze v pr]bEhu mEsíce. Podíl obchod] uzavUených s mateUskou 
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společností pUedstavuje až 75 %. S ostatními podniky ve skupinE uzavírá transakce pouze, 

jde-li o oboustrannE výhodný vztah. 

BEžní odbEratelé, tj. zákazníci mimo skupinu hradí společnosti zpravidla týden až 10 dní 

po splatnosti.  

Společnost XY s.r.o. zasílá významným odbEratel]m konfirmační dopisy (zpravidla 

k 30.11.) za účelem ovEUení svých pohledávek. 

PUi auditu pohledávek auditor ovEUuje účtování o pohledávkách, časovou strukturu, 

evidenci pohledávek a dokladové náležitosti. 

5.3.3   Bankovní účty 

Účetní jednotka byla k ň1. 1Ň. Ň015 vlastníkem dvou bankovních účt], z nichž jeden je 

veden pouze v zahraniční mEnE ĚEURě a druhý v české i zahraniční mEnE ĚEURě. Tyto 

účty jsou vedeny u dvou r]zných finančních institut] - ČSOB a Bank ůustria Unicredit 

Bank. 

ůutorizačními právy k provádEní bankovních transakcí disponuje kromE vedení 

společnosti finanční účetní, která je oprávnEna k pUípravE bankovních pUíkaz], hlavní 

účetní pak provádí odsouhlasení a odeslání pUíkaz] k úhradE. Společnost má v rámci 

bankovních účt] nastaveny limity na maximální denní částky a je nutné odsouhlasení 

transakce dvEma osobami.  

Peníze na bankovních účtech pUedstavují nejvýznamnEjší majetkovou položku rozvahy 

společnosti XY s.r.o. Stav prostUedk] na bankovních účtech vykázaný v rozvaze 

k 31.12.Ň015 činí 7ř.5Ř1 tis. Kč.  

PUi auditu prostUedk] na bankovních účtech auditor provádí dokladovou inventuru, 

prostUednictvím které ovEUuje, zda stav bankovních účt] v účetnictví odpovídá 

bankovním výpis]m. V pUípadE obou bankovních kont byla na základE protokolu                  

o provedené inventarizaci k 31. 12. Ň015 potvrzena shoda zjištEného z]statku                        

se z]statkem dle účetnictví.  
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Následující trio obrázk] zobrazuje výOatky z inventarizačního protokolu. 

 
Obrázek 6: OvEUení stavu bankovního účtu vedeného u ČSOB v CZK 

ĚZdroj: vlastní zpracováníě 

 

 

 

Obrázek 7: OvEUení stavu bankovního účtu vedeného u ČSOB v EUR 

ĚZdroj: vlastní zpracováníě 

 

 

 

Obrázek 8: OvEUení stavu bankovního účtu vedeného u Bank ůustria Unicredit Bank v EUR 

ĚZdroj: vlastní zpracováníě 
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5.4    Posouzení vypovídací schopnosti účetní závErky 

Účetní závErka společnosti XY s.r.o. musí být zhodnocena rovnEž z hlediska své 

vypovídací schopnosti pro externí uživatele. Za tímto účelem jsou vypočítány vybrané 

pomErové ukazatele a provedena jednoduchá finanční analýza. 

Tabulka 3: PomErové ukazatele za rok 2015  

(Zdroj: vlastní zpracováníě 

 

Ukazatel bEžné likvidity udává, kolikrát by byla společnost schopna uspokojit své 

vEUitele, kdyby v daném okamžiku promEnila obEžná aktiva v penEžní hotovost. 

Doporučené hodnoty se pohybují v rozmezí 1,5 – 2,5, respektive 2 – ň krát (23). 

Společnost XY byla v roce 2015 schopna uspokojit své vEUitele pUibližnE 7 krát.     

Pohotová likvidita by se mEla nacházet v rozmezí od 1 do 1,5 ĚŇňě. Společnost XY             

by dokázala ve sledovaném roce pokrýt jednu korunu krátkodobých závazk] témEU šesti 

korunami pohledávek a penEžních prostUedk]. Doporučené hodnoty okamžité likvidity     

se pohybují v rozmezí od 0,Ň do 0,5, což znamená, že by společnost mEla být schopna 

uspokojit zhruba polovinu svých závazk] (23). V roce Ň015 by byla společnost schopna 

v pUípadE okamžité potUeby uspokojit z penEžních prostUedk] v pokladnE a na bankovních 

účtech více než trojnásobnE své krátkodobé dluhy. Společnost XY s.r.o. dosahuje 

vysokých hodnot likvidity a ve sledovaném roce Ň015 byla bez problému schopna dostát 

svým závazk]m. 

  Ukazatel 2015

  B[┥ﾐ= ﾉｷﾆ┗ｷSｷデ; 7,28

  Pﾗｴﾗデﾗ┗= ﾉｷﾆ┗ｷSｷデ; 5,94

  Oﾆ;ﾏ┥ｷデ= ﾉｷﾆ┗ｷSｷデ; 3,65

  Rentabilita aktiv 1,44%

  RWﾐデ;Hｷﾉｷデ; デヴ┥WH 0,50%

  OHヴ;デ IWﾉﾆﾗ┗┠Iｴ ;ﾆデｷ┗ 2,91

  DﾗH; ﾗHヴ;デ┌ ヮﾗｴﾉWS=┗Wﾆ ふ┗W SﾐWIｴぶ 4,49

  DﾗH; ﾗHヴ;デ┌ ┣=┗;┣ﾆ└ ふ┗W SﾐWIｴぶ 6,34

  CWﾉﾆﾗ┗= ┣;Sﾉ┌┥Wﾐﾗゲデ 10,45%

  KﾗWaｷIｷWﾐデ ゲ;ﾏﾗaｷﾐ;ﾐIﾗ┗=ﾐｹ 89,55%

  Úヴﾗﾆﾗ┗Y ﾆヴ┞デｹ 44,24
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Rentabilita aktiv vyjadUuje schopnost podniku využívat majetek k tvorbE zisku. Slouží 

jako mEUítko výkonnosti neboli produkční síly podniku ĚŇ4ě. Společnost XY dosahuje 

rentability celkových aktiv 1,44 %, což značí, že není schopna efektivnE nakládat se svým 

majetkem. Co se týče rentability tržeb, společnost XY dosahuje vysokých tržeb, ale není 

schopna vytvoUit odpovídající zisk, rentabilita v roce Ň015 činí pouhých 0,5 %. 

Uspokojivé hodnoty se pUitom pohybují nad 6 % (23).  

Obrat celkových aktiv udává, kolikrát se celková aktiva obrátí v tržby za daný časový 

interval. Doporučené hodnoty se pohybují v rozsahu 1,6 – 3 (23). V pUípadE společnosti 

XY se celková aktiva v roce Ň015 obrátí v tržby pUibližnE Ň,ř krát, což je uspokojivý 

výsledek. Doba obratu pohledávek z obchodního styku udává pr]mErný počet dn],            

po nEž jsou tržby zadržovány v krátkodobých pohledávkách čili jak dlouho trvá,                

než zákazníci firmE zaplatí ĚŇňě. Doba obratu pohledávek ve společnosti XY v roce 2015 

byla pUibližnE 4,5 dne, zatímco doba obratu závazk] z obchodního styku, tj. pr]mErná 

doba, po níž společnost XY odkládala platbu svých dodavatelských faktur, činila 

pUibližnE 6,5 dne. Tento stav je pro společnost žádoucí, nebo[ je výhodnEjší, je-li doba 

obratu závazk] delší než doba obratu pohledávek. 

Ukazatel celkové zadluženosti a koeficient samofinancování poskytují pUehled o finanční 

struktuUe podniku. Součet hodnot obou ukazatel] by se mEl rovnat 1, resp. 100 %. 

Majetek společnosti XY s.r.o. je témEU z ř0 % financován vlastními zdroji. Nízký 

ukazatel celkové zadluženosti p]sobí pozitivnE na vEUitele. Ukazatel úrokového krytí 

vypovídá o tom, kolikrát zisk pUevyšuje placené úroky. Situace společnosti je tím 

pUíznivEjší, čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele. Úrokové krytí mEUí, kolikrát je možné 

snížit zisk, než bude firma neschopná splácet náklady cizího kapitálu ĚŇ4ě. Doporučené 

krytí nákladových úrok] je 4 – Ř krát ĚŇňě. XY s.r.o. dosahuje hodnot tohoto ukazatele 

44,24. 
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5.5    ZávEry z auditu provedeného ve společnosti XY 

Protože ve společnosti XY s.r.o. nenastaly žádné významné události po datu účetní 

závErky, lze pUistoupit k závErečnému zhodnocení auditu a vydání zprávy a výroku 

auditora. BEhem auditu zásob, krátkodobých pohledávek a prostUedk] na bankovních 

účtech nebyly zjištEny žádné významné nesprávnosti. 

V pr]bEhu účetního období roku Ň015 se nevyskytly žádné pochybnosti, které by mohly 

vyvolat spekulace o pokračování společnosti XY v jejích podnikatelských aktivitách. 

Nejen z její investiční činnosti je patrný jednoznačný úmysl účetní jednotky nadále trvat. 

Vlastnímu vydání zprávy auditora pUedchází opEtovné jednání s vedením účetní jednotky, 

pUi nEmž statutární orgán společnosti XY znovu potvrzuje, že si je vEdom své 

zodpovEdnosti za účetní závErku. V pr]bEhu jednání vedení společnosti a auditora jsou 

rovnEž prodiskutovány návrhy do budoucna smEUující k co nejvErnEjší vypovídací 

schopnosti účetní závErky. Dochází k sumarizaci celého procesu auditu a k vyhotovení 

podrobného dokumentu o jeho pr]bEhu. Tento dokument je následnE odsouhlasen 

vedením společnosti XY. 

Výstupem auditorského procesu je zpráva auditora obsahující výrok auditora k účetní 

závErce, který v pUípadE auditu vybraných oblastí účetní závErky společnosti XY zní:  

Účetní závErka podává vErný a poctivý obraz zásob, krátkodobých pohledávek             
a rovnEž prostUedk] na bankovních účtech společnosti XY s.r.o. k 31. 12. 2015, 

v souladu s českými účetními pUedpisy. 

Tento výrok se vztahuje pouze k části obEžného majetku, u nEhož byla část auditorských 

postup] aplikována. 

  

ůuditorský spis společnosti XY s.r.o. je kontrolován Komorou auditor] České republiky. 

Obsahem auditorského spisu jsou veškeré kroky auditu zahrnující pUedbEžné činnosti 

auditu až po vydání auditorské zprávy. Ve spisu se uvádí i další skutečnosti, které nejsou 

auditované účetní jednotce sdElovány. Spis bývá vyhotoven v elektronické formE, m]že 

však mít i listinou podobu, je-li vyžadováno ovEUení podpisem oprávnEné osoby. 
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5.6    PUíprava společnosti XY na pr]bEh auditu 

Nejen zákon o auditorech, ale i nEkteré další relevantní zdroje se zabývají povinnostmi 

auditovaných společností v souvislosti s výkonem auditu. K základním úkol]m 

auditovaných subjekt], a tedy i společnosti XY, patUí určení auditora, uzavUení smlouvy 

o auditu a zejména samotná pUíprava účetní jednotky na vlastní pr]bEh auditu.  

 

5.6.1   Určení auditora  

V účetních jednotkách s povinností mít účetní závErku ovEUenou auditem, určuje auditora 

nejvyšší orgán společnosti. DUíve tato pravomoc náležela zpravidla managementu 

společnosti, což nezajiš[ovalo dostatečnou nezávislost auditora na managementu. Jestliže 

nejvyšší orgán auditora neurčí, m]že se této role chopit dozorčí orgán společnosti Ě1ě.  

VýbEr auditora pUedstavuje pro společnost XY s.r.o. kompromis mezi renomovanou 

společností a cenou. Firma se rozhoduje též na základE referencí. Dalším kritériem, které 

musí společnost XY s.r.o. pUi volbE auditora zohlednit, jsou koncernové požadavky           

na kvalitu provedení auditu.  

Ve společnosti XY s.r.o. audit dUíve vykonávala auditorská společnost, která do účetní 

jednotky vyslala pokaždé jiný tým auditor], respektive asistent] auditora, kteUí se ptali 

každý rok na stejné skutečnosti a ve společnosti byli fyzicky pUítomni pEt dní až jeden 

týden. Tyto okolnosti krátily obEma stranám čas a bylo nutné zabezpečit manažera auditu, 

který musel vše zorganizovat a Uídit.  

Od roku 2009 vykonává audit ve firmE XY s.r.o. auditorská společnost, s níž se vedení 

společnosti pUedem dohodne na pUípravE a organizaci celého procesu auditu. ůuditorská 

společnost pUedkládá stále stejnou složku požadavk]. Ty lze rozdElit do skupin, první 

skupinu pUedstavuje registrace k daním a účtová osnova, druhou skupinu účetní deník        

a hlavní kniha. ůuditor se zpravidla zajímá o významné, ménE často i o nevýznamné 

oblasti Ěsouvisí též s výbErem vzork] pro testování).  

PUedbEžný audit 
Ve společnosti XY s.r.o. probíhá tzv. pUedaudit. ůuditoUi navštíví účetní jednotku 

pUibližnE na pUelomu Uíjna a listopadu a oznámí vedení společnosti své požadavky ohlednE 
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dokument], které budou pUi auditu účetní závErky vyžadovat a je-li to možné, uplatOují 

již pUi pUedbEžném auditu část auditorských postup] ĚnapUíklad fyzické inventuryě. Účetní 

jednotka má díky pUedauditu dostatek času se na vlastní pr]bEh auditu pUipravit. 

Výsledkem je žádoucí úspora času pro obE strany. Zbytek auditu probíhá standardnE           

v lednu následujícího roku. 

5.6.2   ůnalýza pUípravy společnosti XY na audit 

PUed vlastním zahájením auditorského procesu probíhají v účetní jednotce činnosti, 

kterými se společnost XY pUipravuje na audit. Hlavní účetní je povinen postarat                   

se o pUípravu dokument], které slouží jako podklad a zdroj informací pro auditora. PatUí 

sem napUíklad účetní závErka, výroční zpráva, právní dokumenty, daOové a účetní 

dokumenty.  

PUi ovEUování konkrétních položek účetní závErky musí být účetní jednotka schopna 

doložit nejr]znEjší skutečnosti. Obsahem této kapitoly je uvedení harmonogramu, který 

je součástí vnitropodnikové smErnice společnosti XY a jímž se tato účetní jednotka           

pUi výkonu uzávErkových a závErkových operací na konci účetního období Uídí. Dále 

dojde ke stanovení zp]sobu, jakým jsou konkrétní skutečnosti v rámci ovEUování 

vybraných oblastí účetní závErky dokládány. 

 

Harmonogram účetní uzávErky ve společnosti XY s.r.o. 

Roční uzávErkové práce slouží k zabezpečení správnosti, úplnosti a pr]kaznosti údaj] 

zaúčtovaných do účetních knih bEžného účetního období a k jejich provedení je v účetní 

jednotce XY s.r.o. stanoven jednotný postup. Za účelem vErného zobrazení pUedmEtu 

účetnictví v účetní závErce zaúčtuje účetní jednotka XY vedle bEžných účetních operací 

následující účetní pUípady: 

a) odbEratelské faktury či jiné účetní doklady je nahrazující, a to za veškerá účetní 

jednotkou poskytnutá plnEní. Nebude-li z objektivních pUíčin do stanoveného termínu 

možné vystavit za nEkterá poskytnutá plnEní faktury či jiné účetní doklady je nahrazující, 

bude výnos z nich proúčtován prostUednictvím účtu ňŘŘ - Dohadné účty aktivní,  
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b) dodavatelské faktury za veškerá plnEní od dodavatel] do ň1. prosince. Jestliže účetní 

jednotka neobdrží faktury za nEkterá plnEní do 10. ledna následujícího roku, vyúčtují        

se jako nevyfakturované dodávky prostUednictvím účtu ňŘř - Dohadné účty pasivní, a to 

na základE písemných podklad] pro zaúčtování pUedaných do účtárny odpovEdnými 

pracovníky. Stejnému postupu podléhá i vyúčtování za plyn, elektUinu a obdobné 

komodity, kdy se jejich fakturace nekryje s kalendáUním rokem,  

c) další dohadné položky aktivní a pasivní,  

d) výsledky inventarizací uskutečnEných na základE smErnice pro inventarizaci majetku                   

a závazk], což znamená proúčtovat v pUípadE, že byly zjištEny manka a škody nebo 

pUebytky, opravné položky k majetku, trvalé snížení hodnoty majetku, pUípadnE zvýšení 

hodnoty závazk],  

e) účetní doklady, které byly vystavené po ň1. prosinci daného roku, týkají-li                        

se hospodáUských operací daného roku,  

f) kurzové rozdíly vykázané na účtech účtových skupin Ň1, ŇŇ, Ň5 a Ň6 do náklad], 

popUípadE do výnos] Ěúčty 56ň a 66ňě, 

gě tvorbu rezerv na základE smErnice upravující tvorbu a čerpání rezerv,  

h) účetní pUípady časového rozlišení na základE smErnice pro účtování náklad]                        

a výnos] a jejich časové rozlišování.  

 

Harmonogram účetní závErky 

Sestavení účetní závErky pUedchází účetní uzávErka, neboli uzavírání účetních knih,          

pUi kterém se:  

1ě vyčíslí celkové obraty stran Má dáti a Dal jednotlivých syntetických účt],                          

Ňě vyčíslí konečné z]statky aktivních a pasivních účt] a konečné stavy nákladových             

a výnosových účt],  

3) zjistí základ danE z pUíjm] a daOová povinnost splatná a odložená za účetní období,             

a to v členEní na daO z pUíjm] z bEžné činnosti a daO z pUíjm] z mimoUádné činnosti,          

4ě zjistí účetní výsledek hospodaUení pUevodem nákladových účt] na vrub účtu                 

710 – Účet zisk] a ztrát a pUevodem výnosových účt] ve prospEch účtu 710,                             

5ě uzavUe účetnictví pUevodem z]statk] rozvahových účt] a z]statku účtu 710 – Účet 

zisk] a ztrát na účet 70Ň – Konečný účet rozvažný.  
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Údaje na účtech 702 – Konečný účet rozvažný a 710 – Účet zisk] a ztrát se stanou 

východiskem pro sestavení účetní závErky, kterou tvoUí rozvaha, výkaz zisku a ztráty, 

pUíloha a knihy podrozvahové evidence. 

Termíny týkající se účetní uzávErky a závErky:  

1. účtování pUijatých i vystavených faktur do pUedcházejícího kalendáUního roku             

musí být ukončeno nejpozdEji do 15. ledna následujícího kalendáUního roku,                                              

2. veškeré účetní doklady týkající se pUedcházejícího kalendáUního roku musí být      

pUedány odpovEdnými pracovníky do 10. ledna následujícího kalendáUního roku,                                  

ň. veškeré účetní operace musí být zaúčtovány do Ň5. ledna následujícího roku,                     

4. rozvaha, výkaz zisku a ztráty a inventury účt] musí být sestaveny a zkontrolovány          

do 25. ledna následujícího roku,  

5. bilance musí být mateUské společnosti pUedložena do ň1. ledna následujícího roku,          

6. bilance musí být zkontrolována nezávislým poradním subjektem do ŇŘ. února 

následujícího roku, 

7. účetní závErka musí být sestavena nejpozdEji do ň1. ledna následujícího roku,                    

8. účetní závErka musí být ovEUena auditorem nejpozdEji do ň1.bUezna následujícího roku.                      

. 

Termíny mají pouze informativní charakter. Jejich upUesnEní je upraveno po obdržení 

koncernové smErnice pro sestavení účetní závErky pUíslušného roku. Konkrétní určení 

termín] je uskutečnEno formou pUíkazu jednatele společnosti. 
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Dokládací povinnost společnosti XY pro vybrané části a oblasti účetní závErky 

Pro Uádné provedení auditu je účetní jednotka povinna spolupracovat a doložit auditorem 

požadované skutečnosti. Zp]sob doložení je níže specifikován u nejvýznamnEjších 

položek aktiv a pasiv, pUípadnE náklad] a výnos]. 

 
ROZVAHA – VYBRůNÉ OBLůSTI ůKTIV 

1) Oblast dlouhodobého nehmotného majetku 

Vlastnictví DNM – společnost XY s.r.o. pUedkládá: 

▪ sestavu DNM k poslednímu dni bEžného a minulého účetního období, 

▪ tabulku zachycující pUír]stky a úbytky DNM, 

▪ dokladovou inventuru DNM, popU. majetkové karty, 

▪ podkladové dokumenty Ědoklady o poUízení a o zaplacení, napU. kupní smlouva), 

▪ dokumentaci související se získáním know-how či dalších nehmotných aktiv, 

▪ pUehled DNM zatíženého zástavním právem. 

 

OcenEní DNM – společnost XY s.r.o. pUedkládá: 

▪ tabulku s výpočty opravných položek a odpis], 

▪ pohyby na účtech opravných položek k DNM, 

▪ dokumenty o prodeji DNM a doklady o pUíjmu finančních prostUedk]                 

ĚnapU. smlouva, výpis z BÚ). 

 
Odpisy DNM – společnost XY s.r.o. pUedkládá: 

▪ pohyby na účtech odpis] týkající se DNM, 

▪ sestavu majetku pro kontrolu odpis]. 

Odpisy jako takové náleží do náklad] a jsou vykazovány v rámci výkazu zisku a ztráty, 

nicménE díky pUímé souvislosti s odpisováním DNM jsou zaUazeny v této pasáži. 
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Prodej DNM – společnost XY s.r.o. pUedkládá: 

▪ pohyby na nákladových a výnosových účtech související s prodejem DNM, 

▪ dokladovou inventuru vyUazeného DNM, popU. majetkové karty, 

▪ výpočet odpis], zaúčtování, zohlednEní pUi sestavení danE z pUíjm] právnických 

osob, 

▪ podkladové dokumenty, pUedevším protokoly o vyUazení DNM, smlouvy, faktury. 

 

2) Oblast dlouhodobého hmotného majetku 

Vlastnictví DHM – společnost XY s.r.o. pUedkládá: 

▪ sestavu DHM k poslednímu dni bEžného a minulého účetního období, 

▪ tabulku zachycující pUír]stky a úbytky DHM, 

▪ dokladovou inventuru DHM, popU. majetkové karty, 

▪ protokoly o inventarizaci, 

▪ doklady o poUízení a o zaplacení DHM, 

▪ podkladové dokumenty - vlastnické listiny ĚnapU. výpis z katastru nemovitostíě, 

▪ pUehled DHM zatíženého zástavním právem. 

 
OcenEní DHM – společnost XY pUedkládá: 

▪ tabulku obsahující výpočty opravných položek a odpis], 

▪ d]vod tvorby opravných položek, 

▪ sestavu majetku pro kontrolu odpis], 

▪ dokumenty o prodeji DHM a doklady o pUíjmu finančních prostUedk]  

ĚnapU. smlouva, výpis z BÚ). 

 
Odpisy DHM – společnost XY pUedkládá: 

▪ tabulku zachycující pohyby DHM, 

▪ pohyby na účtech odpis] související s DHM. 

Odpisy jako takové náleží do náklad] a jsou vykazovány v rámci výkazu zisku a ztráty, 

nicménE díky pUímé souvislosti s odpisováním DHM jsou zaUazeny v této pasáži. 
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Prodej DHM – společnost XY s.r.o. pUedkládá: 

▪ pohyby na nákladových a výnosových účtech související s prodejem DHM, 

▪ dokladovou inventuru vyUazeného DHM, popU. majetkové karty, 

▪ protokoly o vyUazení DHM, smlouvy, faktury a další podkladové dokumenty. 

 
Náklady vynaložené v souvislosti s DHM –  společnost XY pUedkládá: 

▪ plán investic, 

▪ doklady o pUípadných opravách či údržbách, 

▪ rozpis účtu 511 – Opravy a udržování, 

▪ pohyby na nákladových a výnosových účtech související s prodejem DHM, 

▪ majetkové karty. 

 

Finanční leasing – společnost XY pUedkládá: 

▪ seznam DHM poUízeného formou leasingu, 

▪ smlouvy o finančním leasingu, 

▪ splátkové kalendáUe Ěpokud nejsou pUílohou smluvě, 

▪ pUedávací protokoly dokumentující skutečné pUevzetí stroje ve stavu schopném 

k Uádnému užívání, 

▪ pohyby na nákladových účtech související s DHM, 

▪ pohyby na účtech časového rozlišení související s DHM. 

 
3) Oblast zásob 

Zásoby – společnost XY pUi fyzické inventuUe zásob pUedkládá: 

▪ soupisku zásob dle jednotlivých položek na skladE k poslednímu dni bEžného          

a minulého účetního období, 

▪ soupisku pUijatých a vydaných dodacích list] v bEžném a minulém účetním 

období, 

▪ dokumenty o provedení fyzických inventur, vyhodnocení inventur a schválení 

jednatelem, 

▪ protokoly o inventarizaci, 
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▪ auditorem vyžádané pUíjemky, výdejky, faktury, dodací listy, 

▪ plánek skladových prostor Ězpravidla nahrazeno osobní prohlídkou za účasti 

šrotmistraě. 

 
OcenEní zásob pUi zahrnutí režijních náklad] – společnost XY pUedkládá: 

▪ kalkulaci výše zásob zahrnující režijní náklady do hodnoty zásob, 

▪ podkladové dokumenty – výpočet kontrolován i ve vazbE napU. na účetní deník, 

▪ pohyby na účtech zásob ocenEných metodou zahrnutí režijních náklad], 

▪ pUípadná rozhodnutí týkající se zmEny norem. 

 

Zaúčtování zásob do správného období – společnost XY pUedkládá: 

▪ skladovou evidenci zásob, 

▪ pohyby na účtech zásob, popU. existenci materiálu na cestE, 

▪ soupisku pUijatých a vydaných dodacích list] v bEžném a minulém účetním 

období, 

▪ poslední pUíjemky, které byly vystavené pUed inventurou, 

▪ poslední výdejky, které byly vystavené pUed inventurou, 

▪ auditorem vyžádanou podkladovou dokumentaci. 

 
4) Oblast obchodních pohledávek 

Pohledávky – společnost XY s.r.o. pUedkládá: 

▪ saldokonta obchodních pohledávek podle jednotlivých odbEratel] k poslednímu 

dni minulého účetního období Ěpouze pUi prvních auditech, poté zjiš[ováno               

z auditu minulého obdobíě, 

▪ dokladovou inventuru pohledávek, která musí obsahovat rozpis pohledávek, 

saldokonto obchodních pohledávek podle jednotlivých odbEratel] k poslednímu 

dni bEžného účetního období, potvrzené konfirmace od jednotlivých odbEratel],  

▪ dopis právních zástupc] o pUípadných sporech, ve kterých je společnost 

zastupována, 
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▪ pUehled pohledávek k poslednímu dni účetního období, které byly uhrazeny 

v pr]bEhu následujícího účetního období do data auditu, 

▪ kontrolu pUijatých plateb k datu ovEUení účetní závErky, 

▪ podkladovou dokumentaci zahrnující vystavené faktury, jejichž pUílohou jsou 

dodací listy; dále účetní deník pro kontrolu plateb, popU. doklady o zaplacení 

ĚnapU. bankovní výpisy, pokladní dokladyě. 

 
OcenEní pohledávek – společnost XY pUedkládá: 

▪ pUehled pohledávek na základE jejich stáUí, 

▪ pUehled pohledávek, k nimž byly vytvoUeny opravné položky k poslednímu dni 

bEžného a minulého účetního období, rozpis opravných položek, 

▪ tabulku obsahující výpočty kurzových zisk] a ztrát, 

▪ doklady o zaúčtování kurzových rozdíl]. 

 
SpUíznEné osoby – společnost XY s.r.o. pUedkládá: 

▪ seznam úvEr] poskytnutých člen]m orgán] a vedení účetní jednotky, 

▪ dokladové inventury pohledávek v]či spUíznEným osobám, 

▪ konfirmace z]statk] ve vztahu ke spUíznEným osobám, 

▪ podkladovou dokumentaci, napU. smlouvy, faktury. 

 
5) Oblast krátkodobého finančního majetku 

Krátkodobý finanční majetek – společnost XY pUedkládá: 

▪ bankovní výpisy k poslednímu dni bEžného a minulého účetního období pro oba 

bankovní účty a první výpisy v následujícím a bEžném účetním období, 

▪ bankovní konfirmace zahrnující informace o zp]sobu ručení a zárukách, 

▪ dokladovou inventuru bankovních účt] obsahující stav účtu ke každému 

bankovnímu účtu, kopii posledního bankovního výpisu, mEnové kurzy použité 

k pUepočtu cizí mEny, 

▪ dokumentaci k úrok]m za bEžné účetní období ĚnapU. konfirmace banky, 

bankovní potvrzení výše úrok]ě. 
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Inventarizace pokladní hotovosti – společnost XY pUedkládá: 

▪ zprávy z bEžného a minulého účetního období týkající se kontroly hotovosti, 

▪ dokladové inventury účt] pokladen zahrnující stav hotovosti v jednotlivých 

pokladnách k určitému dni bEžného účetního období Ězpravidla pUed dotací 

pokladny),  

▪ protokoly o inventarizaci obsahující podpis hmotnE odpovEdné osoby, mEnové 

kurzy pro pUepočet cizí mEny. 

 

ROZVAHA – VYBRůNÉ OBLůSTI PůSIV 

6) Oblast vlastního kapitálu 

Vlastní kapitál – společnost XY pUedkládá: 

▪ právní dokumenty týkající se vlastního kapitálu, resp. jeho zmEn, napU. výpis 

z obchodního rejstUíku, zakladatelskou listinu, zápisy z jednání valné hromady, 

▪ pohyby na účtu rezervního fondu, 

▪ pohyby na účtech fond] ze zisku, 

▪ pohyby na účtech ostatních kapitálových fond], 

▪ pohyby na účtu VH minulých let, 

▪ zápisy z jednání valné hromady ĚnapU. o rozdElení zisku či vypoUádání ztrátyě. 

 
7) Oblast rezerv 

Rezervy – společnost XY pUedkládá:  

▪ informace o tvorbE a čerpání rezerv, 

▪ pohyby na účtech rezerv, 

▪ ostatní dokumenty ĚnapU. zápisy z jednání valné hromadyě. 
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8) Oblast obchodních závazk] 

Závazky – společnost XY pUedkládá: 

▪ saldokonta závazk] z obchodního styku podle dodavatel] k poslednímu dni 

minulého účetního období Ěpouze pUi prvním ovEUení, poté informace z auditu 

minulého obdobíě, 

▪ rozpis účt] obchodních závazk], 

▪ vEkovou strukturu závazk], 

▪ dokladovou inventuru závazk], 

▪ pUehled závazk] k poslednímu dni účetního období, které byly uhrazeny 

v pr]bEhu následujícího účetního období do data auditu. 

 
 
9) Oblast bankovních úvEr] a výpomocí 

Bankovní úvEry a výpomoci – společnost XY pUedkládá: 

▪ úvErové smlouvy k poskytnutým bankovním úvEr]m, 

▪ splátkový kalendáU, 

▪ dokladovou inventuru bankovních úvEr] a výpomocí, 

▪ auditorem vyžádané bankovní výpisy. 

 
Nákladové úroky – společnost XY pUedkládá: 

▪ pohyby na účtech nákladových úrok], 

▪ rozpis nákladových úrok], 

▪ rozpis časovE rozlišených nákladových úrok], 

▪ podkladovou dokumentaci zahrnující napU. úvErové smlouvy, splátkové 

kalendáUe. 

Nákladové úroky podobnE jako odpisy patUí do náklad] vykazovaných v rámci výkazu 

zisku a ztráty, ale pro jejich souvislost s bankovními úvEry jsou zaUazeny v této části. 
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VÝKůZ ZISKU ů ZTRÁTY 

Oblast náklad] a výnos] obecnE – společnost XY obvykle pUedkládá: 

▪ interní analýzy náklad] a výnos],  

▪ analýzu mimoUádných náklad] a výnos], 

▪ dokument o tvorbE opravných položek, 

▪ dokument o tvorbE a čerpání rezerv, 

▪ tabulku obsahující nákladové úroky, 

▪ další auditorem vyžádané podkladové dokumenty ĚnapU. faktury, dobropisy, 

smlouvy, pUedávací protokoly, pUíjemkyě. 
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6     VLůSTNÍ NÁVRHY DOPORUČENÍ 
 

Návrhová část pUedstavuje poslední část diplomové práce a slouží k uvedení návrh]              

a vhodných doporučení v oblasti vnitUní organizace účetních prací v rámci auditové 

pUípravy. Skutečnost, že je účetní jednotka na audit UádnE pUipravena, ušetUí práci i čas 

obEma zúčastnEným stranám, tedy auditorovi i auditované účetní jednotce. Činnost 

auditora vyžaduje spolupráci auditovaného subjektu, zejména pak pUi pUedkládání 

účetních dokument] a dalších pUedmEtných podklad], o nEž auditor účetní jednotku 

požádá. 

Společnost XY provozuje hospodáUskou činnost témEU Ň5 let a za dobu svého fungování 

disponuje velmi bohatými zkušenostmi nejen na poli podnikatelských aktivit,                      

ale i v oblasti organizace činnosti v rámci svého interního prostUedí. Po četných interview 

s vedením společnosti i s hlavním účetním vyplynulo, že účetní jednotka nemá pUíliš 

mnoho prostoru ke zlepšení. Má natolik fungující a zabEhlý vnitUní systém organizace 

účetních prací a ostatních činností spojených s auditem, že není účelné navrhovat pro tuto 

účetní jednotku doporučení ke zlepšení.  

PUedmEtem této kapitoly se proto stane podání návrh] doporučení pro ostatní účetní 

jednotky, které podle zákona o účetnictví poprvé splní kritéria pro povinné ovEUení účetní 

závErky a očekávají pUíchod auditora. Doporučení mohou být dále ku prospEchu tEm 

účetním jednotkám, které sice už nEkdy auditovány byly, nicménE nemají v této oblasti 

mnoho zkušeností. Doporučení vychází z kapitoly praktické části analyzující dokládací 

povinnost účetní jednotky XY s.r.o. pUi auditu a budou formulována prostUednictvím 

jednoduchého návodu vytvoUeného pro snazší pUípravu a spolupráci účetních jednotek 

s auditorem. V rámci pUehledného návodu budou kategorizovány jednotlivé účetní 

doklady a dokumenty vyžadované auditorem pUi ovEUování klíčových položek rozvahy, 

ale také výkazu zisku a ztráty. RozčlenEní bude provedeno z hlediska zdroje a dostupnosti 

konkrétních účetních podklad]. 

Další doporučení v oblasti vnitUní organizace účetních prací v rámci auditové pUípravy se 

týká komunikace podnikových účetních s auditorem bEhem jejich vzájemné spolupráce. 
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Není pUíliš vhodné, aby s auditorem jednalo nEkolik účetních. Zde se mohou účetní 

jednotky opEt inspirovat metodikou společnosti XY, kdy veškeré auditorem vyžádané 

podklady pUedkládá a doplOuje komentáUi pUímo hlavní účetní, čímž se zamezí opEtovným 

dotaz]m, možným nedorozumEním a dosáhne se úspory času. 

 

Dále uvedené tabulky zachycují auditorem požadovanou dokumentaci rozdElenou                

podle charakteru ve smyslu pUístupu účetních k tEmto dokument]m, a to u následujících 

rozvahových položek: 

AKTIVA      PASIVA 

▪ Dlouhodobý nehmotný majetek   ザ   Vlastní kapitál 

▪ Dlouhodobý hmotný majetek   ザ   Rezervy 

▪ Zásoby      ザ   Závazky 

▪ Pohledávky     ザ   Bankovní úvEry a výpomoci 

▪ Krátkodobý finanční majetek 

 
OkrajovE bude zachycena a rozdElena i dokumentace pro výkaz zisku a ztráty,                          

a to pro veškeré náklady a výnosy obecnE. 
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6.1    Manuál pUípravy účetních podklad] pro audit 
 

V následující tabulce je uveden výčet dokument], které auditor obvykle vyžaduje               

pUi ovEUování skutečností v oblasti dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného 

majetku. Zpravidla se dokládají skutečnosti týkající se existence majetku, jeho ocenEní    

a odpis]. Dále m]že jít o prodej tohoto majetku, opravy, technické zhodnocení či poUízení 

dlouhodobého hmotného majetku na leasing. Součástí sestav dlouhodobého majetku by 

mEly být také údaje o poUizovacích cenách, odpisech, oprávkách či dni, kdy byl majetek 

zaUazen do užívání, a to pro každou majetkovou položku zvláš[. Sestavy musí zachycovat 

majetek k poslednímu dni bEžného a minulého účetního období. Není-li doložena 

dokladová inventura majetku, poskytují se auditorovi alespoO majetkové karty. 

Vlastnickými listinami se rozumí napUíklad výpis z katastru nemovitostí. PUehled majetku 

zatíženého zástavním právem se pUedkládá pouze tehdy, existuje-li takový majetek. 

V pUípadE, že má společnost majetek na finanční leasing, pUedkládají se auditorovi 

leasingové smlouvy, jejichž pUílohou bývá i splátkový kalendáU. 

Tabulka 4: Doložení skutečností v oblasti DNM a DHM ĚZdroj: vlastní zpracováníě 

 

Tｷジデ[ﾐ┠ ┎LWデﾐｹ 
dokument

EﾉWﾆデヴﾗﾐｷIﾆ=
 ふ┎LWデﾐｹ ゲﾗaデ┘;ヴWぶ Oゲデ;デﾐｹ

Tｷジデ[ﾐ┠ ┎LWデﾐｹ 
dokument

EﾉWﾆデヴﾗﾐｷIﾆ=
 ふ┎LWデﾐｹ ゲﾗaデ┘;ヴWぶ Oゲデ;デﾐｹ

EXISTENCE

listiny o know-how

DNM ┣;デｹ┥Wﾐ┠
┣=ゲデ;┗ﾐｹﾏ ヮヴ=┗Wﾏ

┗ﾉ;ゲデﾐｷIﾆY ﾉｷゲデｷﾐ┞ 
ふﾐ;ヮギく ┗┠ヮｷゲ ┣ ﾆ;デ;ゲデヴ┌ 

ﾐWﾏﾗ┗ｷデﾗゲデｹぶ 
DHM ┣;デｹ┥Wﾐ┠ ┣=ゲデ;┗ﾐｹﾏ 

ヮヴ=┗Wﾏ

OCENĚNÍ S└┗ﾗS デ┗ﾗヴH┞
 ﾗヮヴ;┗ﾐ┠Iｴ ヮﾗﾉﾗ┥Wﾆ

ODPISY

PRODEJ smlouva smlouva

VYNALOŽENÉ NÁKLADY ヮﾉ=ﾐ ｷﾐ┗WゲデｷI

FINANČNÍ LEASING

ヮギWS=┗;Iｹ ヮヴﾗデﾗﾆﾗﾉ┞
ゲW┣ﾐ;ﾏ ﾉW;ゲｷﾐｪﾗ┗Yｴﾗ 

majetku

ゲﾏﾉﾗ┌┗; ﾗ aｷﾐ;ﾐLﾐｹﾏ 
leasingu

ゲヮﾉ=デﾆﾗ┗┠ ﾆ;ﾉWﾐS=ギ

DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK

Forma/zdroj podkladu

D

 

O

 

K

 

L

 

Á
 

D

 

Á
 

N

 

Í

┗┠ヮﾗLWデ ﾗSヮｷゲ└
┗┠ヮﾗLWデ ﾗヮヴ;┗ﾐ┠Iｴ ヮﾗﾉﾗ┥Wﾆ

ヮﾗｴ┞H ﾐ; ┎LデWIｴ ﾗヮヴ;┗ﾐ┠Iｴ ヮﾗﾉﾗ┥Wﾆ
dokumenty o prodeji

ヮﾗｴ┞H ﾐ; ┎LデWIｴ ﾗSヮｷゲ└

ヮﾗｴ┞H ﾐ; ﾐ=ﾆﾉ;Sﾗ┗┠Iｴ ; ┗┠ﾐﾗゲﾗ┗┠Iｴ 
┎LデWIｴ

Sﾗﾆﾉ;Sﾗ┗= ｷﾐ┗Wﾐデ┌ヴ; ┗┞ギ;┣WﾐYｴﾗ DNM
ヮヴﾗデﾗﾆﾗﾉ ﾗ ┗┞ギ;┣Wﾐｹ

sestava DHM

デ;H┌ﾉﾆ; ヮﾗｴ┞H└ DHM
Sﾗﾆﾉ;Sﾗ┗= ｷﾐ┗Wﾐデ┌ヴ;

ｷﾐ┗Wﾐデ;ヴｷ┣;Lﾐｹ ヮヴﾗデﾗﾆﾗﾉ┞
Sﾗﾆ┌ﾏWﾐデ┞ ; Sﾗﾆﾉ;S┞ ﾗ ヮﾗギｹ┣Wﾐｹ

┗┠ヮﾗLWデ ﾗSヮｷゲ└
┗┠ヮﾗLWデ ﾗヮヴ;┗ﾐ┠Iｴ ヮﾗﾉﾗ┥Wﾆ

ヮﾗｴ┞H ﾐ; ┎LデWIｴ ﾗヮヴ;┗ﾐ┠Iｴ ヮﾗﾉﾗ┥Wﾆ
dokumenty o prodeji

ヮﾗｴ┞H ﾐ; ┎LデWIｴ ﾗSヮｷゲ└
デ;H┌ﾉﾆ; ヮﾗｴ┞H└ DHM

ヮﾗｴ┞H ﾐ; ﾐ=ﾆﾉ;Sﾗ┗┠Iｴ ; ┗┠ﾐﾗゲﾗ┗┠Iｴ 
┎LデWIｴ

Sﾗﾆﾉ;Sﾗ┗= ｷﾐ┗Wﾐデ┌ヴ; ┗┞ギ;┣WﾐYｴﾗ DHM
ヮヴﾗデﾗﾆﾗﾉ ﾗ ┗┞ギ;┣Wﾐｹ

Sﾗﾆﾉ;S┞ ﾗ ﾗヮヴ;┗=Iｴ ; ┎Sヴ┥H=Iｴ
ヴﾗ┣ヮｷゲ ┎Lデ┌ ﾗヮヴ;┗
ﾏ;ﾃWデﾆﾗ┗Y ﾆ;ヴデ┞

 ヮﾗｴ┞H ﾐ; ﾐ=ﾆﾉ;Sﾗ┗┠Iｴ ┎LデWIｴ
 ヮﾗｴ┞H ﾐ; ┎LデWIｴ L;ゲﾗ┗Yｴﾗ ヴﾗ┣ﾉｷジWﾐｹ

sestava DNM

デ;H┌ﾉﾆ; ヮﾗｴ┞H└ DNM
Sﾗﾆﾉ;Sﾗ┗= ｷﾐ┗Wﾐデ┌ヴ;

Sﾗﾆ┌ﾏWﾐデ┞ ; Sﾗﾆﾉ;S┞ ﾗ ヮﾗギｹ┣Wﾐｹ
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U zásob se nejčastEji dokládají skutečnosti týkající se fyzických inventur skladových 

zásob, zp]sobu ocenEní, účtování zásob do správného účetního období. Soupiska zásob 

dle jednotlivých druh] je k poslednímu dni bEžného a minulého účetního období.               

Je-li k dispozici plánek skladovacích prostor, pUedkládá se auditorovi také. ůuditor si dále 

m]že vyžádat libovolné pUíjemky, výdejky, faktury, dodací listy a jim obdobné 

podkladové dokumenty. 

Tabulka 5: Doložení skutečností v oblasti zásob ĚZdroj: vlastní zpracováníě 

 

 

 

PUi ovEUování pohledávek se dokládají zejména skutečnosti týkající se jejich existence, 

oceOování, tvorby opravných položek, pUepočtu cizích mEn a účtování kurzových rozdíl]. 

Zvláštní pozornost je pak vEnována dokládací povinnosti v pUípadE pohledávek v]či 

spUíznEným stranám. 

 

 

 

 

 

Tｷジデ[ﾐ┠ ┎LWデﾐｹ 
dokument

EﾉWﾆデヴﾗﾐｷIﾆ=
 ふ┎LWデﾐｹ ゲﾗaデ┘;ヴWぶ

Oゲデ;デﾐｹ

FYZICKÁ INVENTURA ヮﾉ=ﾐ ゲﾆﾉ;Sﾗ┗┠Iｴ ヮヴﾗゲデﾗヴ

OCENĚNÍ

OCENĚNÍ PŘI ZAHRNUTÍ REŽIÍ ヴﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹ 
ﾗ ┣ﾏ[ﾐ=Iｴ ﾐﾗヴWﾏ

ZAÚČTOVÁNÍ DO SPRÁVNÉHO OBDOBÍ

Forma/zdroj podkladu

ZÁSOBY

D

 

O

 

K

 

L

 

Á
 

D

 

Á
 

N

 

Í

ゲﾗ┌ヮｷゲ ┣=ゲﾗH SﾉW Sヴ┌ｴ└
ヮギｷﾃ;デY ; ┗┞S;ﾐY SﾗS;Iｹ ﾉｷゲデ┞

ｷﾐ┗Wﾐデ;ヴｷ┣;Lﾐｹ ヮヴﾗデﾗﾆﾗﾉ┞
ヮギｹﾃWﾏﾆ┞ ; ┗┠SWﾃﾆ┞

ｷﾐ┗Wﾐデ=ヴﾐｹ ヮヴﾗデﾗﾆﾗﾉ┞

ﾆ;ﾉﾆ┌ﾉ;IW デ;ﾆデﾗ ﾗIWﾐ[ﾐ┠Iｴ ┣=ゲﾗH
ヮﾗｴ┞H ﾐ; ┎LデWIｴ デ;ﾆデﾗ ﾗIWﾐ[ﾐ┠Iｴ ┣=ゲﾗH

ゲﾆﾉ;Sﾗ┗= W┗ｷSWﾐIW ┣=ゲﾗH
ヮﾗｴ┞H ﾐ; ┎LデWIｴ ┣=ゲﾗH

ﾏ;デWヴｷ=ﾉ ﾐ; IWゲデ[
ヮギｷﾃ;デY ; ┗┞S;ﾐY SﾗS;Iｹ ﾉｷゲデ┞

ヮギｹﾃWﾏﾆ┞ ; ┗┠SWﾃﾆ┞ ふヮﾗゲﾉWSﾐｹ ヮギWS ｷﾐ┗Wﾐデ┌ヴﾗ┌ぶ
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Tabulka 6: Doložení skutečností v oblasti pohledávek (Zdroj: vlastní zpracováníě 

 

 

 

 

PUi ovEUování krátkodobého finančního majetku se dokládají skutečnosti týkající se 

bankovních účt], jejich dokladových inventur, výnosových úrok] a samozUejmE 

inventarizace hotovosti v pokladnách. Výnosové úroky se posuzují ve vztahu 

k jednotlivých bankovním kont]m a dále na základE časového rozlišení úrok]. 

 

Tabulka 7: Doložení skutečností v oblasti KFM ĚZdroj: vlastní zpracováníě 

 

 

Tｷジデ[ﾐ┠ ┎LWデﾐｹ 
dokument

EﾉWﾆデヴﾗﾐｷIﾆ=
 ふ┎LWデﾐｹ ゲﾗaデ┘;ヴWぶ

Oゲデ;デﾐｹ

EXISTENCE

OCENĚNÍ

SPOJENÉ OSOBY

POHLEDÁVKY
Forma/zdroj podkladu

D

 

O

 

K

 

L

 

Á
 

D

 

Á
 

N

 

Í

ゲ;ﾉSﾗﾆﾗﾐデ; ﾗHIｴﾗSﾐｹIｴ ヮﾗｴﾉWS=┗Wﾆ SﾉW ﾗSH[ヴ;デWﾉ└ ﾆ ンヱくヱヲく
Sﾗﾆﾉ;Sﾗ┗= ｷﾐ┗Wﾐデ┌ヴ; ヮﾗｴﾉWS=┗Wﾆ

ヮギWｴﾉWS ヮﾗｴﾉWS=┗Wﾆ ﾆ ンヱくヱヲく ┌ｴヴ;┣Wﾐ┠Iｴ H[ｴWﾏ ﾐ=ゲﾉWS┌ﾃｹIｹｴﾗ 
┎LWデﾐｹｴﾗ ﾗHSﾗHｹ Sﾗ S;デ; ;┌Sｷデ┌

SﾗS;Iｹ ﾉｷゲデ┞が ┗┞ゲデ;┗WﾐY a;ﾆデ┌ヴ┞が Sﾗﾆﾉ;S┞ ﾗ ヮﾉ;デH[
 ゲﾗ┌ヮｷゲ ゲﾏ[ﾐWﾆ ﾆ ｷﾐﾆ;ゲ┌

ヮﾗｴﾉWS=┗ﾆ┞ ┗W ゲデヴ┌ﾆデ┌ギW SﾉW ゲデ=ギｹ
ヮﾗｴﾉWS=┗ﾆ┞が ﾆ ﾐｷﾏ┥ H┞ﾉ; ┗┞デ┗ﾗギWﾐ; ﾗヮヴ;┗ﾐ= ヮﾗﾉﾗ┥ﾆ;

ヴﾗ┣ヮｷゲ ﾗヮヴ;┗ﾐ┠Iｴ ヮﾗﾉﾗ┥Wﾆ
┗┠ヮﾗLデ┞ ﾆ┌ヴ┣ﾗ┗┠Iｴ ヴﾗ┣Sｹﾉ└

Sﾗﾆﾉ;S┞ ﾗ ┣;┎Lデﾗ┗=ﾐｹ ﾆ┌ヴ┣ﾗ┗┠Iｴ ヴﾗ┣Sｹﾉ└

┎┗[ヴ┞ ヮﾗゲﾆ┞デﾐ┌デY ┗WSWﾐｹ ; LﾉWﾐ└ﾏ ﾗヴｪ=ﾐ└
Sﾗﾆﾉ;Sﾗ┗Y ｷﾐ┗Wﾐデ┌ヴ┞ ヮﾗｴﾉWS=┗Wﾆ ┗└Lｷ ゲヮﾗﾃWﾐ┠ﾏ ﾗゲﾗH=ﾏ

ゲﾏﾉﾗ┌┗┞ ┌┣;┗ギWﾐY ゲW ゲヮﾗﾃWﾐ┠ﾏｷ ﾗゲﾗH;ﾏｷ
ﾆﾗﾐaｷヴﾏ;IW ┣└ゲデ;デﾆ└ ┗W ┗┣デ;ｴ┌ ﾆW ゲヮﾗﾃWﾐ┠ﾏ ﾗゲﾗH=ﾏ

Tｷジデ[ﾐ┠ ┎LWデﾐｹ 
dokument

EﾉWﾆデヴﾗﾐｷIﾆ=
 ふ┎LWデﾐｹ ゲﾗaデ┘;ヴWぶ Oゲデ;デﾐｹ

INVENTARIZACE

POKLADNÍ HOTOVOSTI

BANKOVNÍ ÚČTY
ﾏ[ﾐﾗ┗Y ﾆ┌ヴ┣┞

 ヮヴﾗ ヮギWヮﾗLWデ Iｷ┣ｹ 
ﾏ[ﾐ┞

D

O

K

L

Á
D

Á
N

Í

KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

Forma/zdroj podkladu

Sﾗﾆﾉ;Sﾗ┗Y ｷﾐ┗Wﾐデ┌ヴ┞ ┎Lデ└ ヮﾗﾆﾉ;SWﾐ
protokoly o inventarizaci

H;ﾐﾆﾗ┗ﾐｹ ┗┠ヮｷゲ┞ 
Sﾗﾆﾉ;Sﾗ┗= ｷﾐ┗Wﾐデ┌ヴ;

Sﾗﾆ┌ﾏWﾐデ;IW ﾆ ┎ヴﾗﾆ└ﾏ ┣; H[┥ﾐY ﾗHSﾗHｹ
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PASIVA 

PUi ovEUování vlastního kapitálu je vEnována pozornost pUedevším jeho zmEnám, 

auditorovi jsou pUedkládány dokumenty typu společenská smlouva, pUíp. zakladatelská 

listina, aktuální výpis z obchodního rejstUíku, zápisy z valné hromady, bylo-li 

projednáváno rozdElení výsledku hospodaUení apod. 

 

Tabulka 8: Doložení skutečností v oblasti vlastního kapitálu ĚZdroj: vlastní zpracováníě 

 

 

VytváUí-li účetní jednotka rezervy, pak musí doložit d]vod a pUedmEt jejich tvorby, 

období, na které je tvoUí, do jaké míry se jedná o zákonné rezervy, pohyby na účtech 

rezerv apod. 

Tabulka 9: Doložení skutečností v oblasti rezerv ĚZdroj: vlastní zpracováníě 

 

Tｷジデ[ﾐ┠ ┎LWデﾐｹ 
dokument

EﾉWﾆデヴﾗﾐｷIﾆ=
 ふ┎LWデﾐｹ ゲﾗaデ┘;ヴWぶ

Oゲデ;デﾐｹ

VLASTNÍ KAPITÁL
Forma/zdroj podkladu

D

O

K

L

Á
D

Á
N

Í

EXISTENCE

ヮヴ=┗ﾐｹ Sﾗﾆ┌ﾏWﾐデ┞
 ﾗ ┗ﾉ;ゲデﾐｹﾏ ﾆ;ヮｷデ=ﾉ┌が 
ﾃWｴﾗ ┣ﾏ[ﾐ=Iｴ ;ヮﾗSく 
ふﾐ;ヮギく ┣;ﾆﾉ;S;デWﾉゲﾆ= 

listina,

 ┗┠ヮｷゲ ┣ ﾗHIｴﾗSﾐｹｴﾗ 
ヴWﾃゲデギｹﾆ┌ぶが

┣=ヮｷゲ┞ ┣ ﾃWSﾐ=ﾐｹ ┗;ﾉﾐY 
ｴヴﾗﾏ;S┞ ふヴﾗ┣S[ﾉWﾐｹ 

┣ｷゲﾆ┌っ┗┞ヮﾗギ=S=ﾐｹ ┣デヴ=デ┞ぶ

ヮﾗｴ┞H┞ ﾐ; ┎Lデ┌ ヴW┣Wヴ┗ﾐｹｴﾗ aﾗﾐS┌
ヮﾗｴ┞H┞ ﾐ; ┎LデWIｴ aﾗﾐS└ ┣W ┣ｷゲﾆ┌

ヮﾗｴ┞H┞ ﾐ; ┎LデWIｴ ﾗゲデ;デﾐｹIｴ 
ﾆ;ヮｷデ=ﾉﾗ┗┠Iｴ aﾗﾐS└

ヮﾗｴ┞H┞ ﾐ; ┎Lデ┌ VH ﾏｷﾐ┌ﾉ┠Iｴ ﾉWデ

Tｷジデ[ﾐ┠ ┎LWデﾐｹ 
dokument

EﾉWﾆデヴﾗﾐｷIﾆ=
 ふ┎LWデﾐｹ ゲﾗaデ┘;ヴWぶ Oゲデ;デﾐｹ

REZERVY

Forma/zdroj podkladu

D

O

K

L

Á
D

Á
N

Í

EXISTENCE

┎S;ﾃW ﾗ デ┗ﾗヴH[ ; LWヴヮ=ﾐｹ 
┣=ﾆﾗﾐﾐ┠Iｴ ヴW┣Wヴ┗

┎S;ﾃW ﾗ デ┗ﾗヴH[ ; LWヴヮ=ﾐｹ 
ﾗゲデ;デﾐｹIｴ ヴW┣Wヴ┗

ヮﾗｴ┞H┞ ﾐ; ┎LデWIｴ ヴW┣Wヴ┗
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V oblasti závazk] auditovaná účetní jednotka dokládá podobnE jako u pohledávek jejich 

vEkovou strukturu, dále výsledky dokladových inventur a také ocenEní včetnE výpočtu     

a zaúčtování kurzových rozdíl]. 

 

Tabulka 10: Doložení skutečností v oblasti závazk] ĚZdroj: vlastní zpracováníě 

 

 

Účetní jednotka pUedkládá auditorovi dokladovou inventuru bankovních úvEr]                        

a výpomocí, úvErové smlouvy k poskytnutým bankovním úvEr]m včetnE splátkových 

kalendáU], auditor m]že dále požádat o libovolné bankovní výpisy. Nákladové úroky         

se posuzují ve vztahu k jednotlivých bankovním úvEr]m a dále z hlediska časového 

rozlišení úrok]. 

Tabulka 11: Doložení skutečností v oblasti bankovních úvEr] a výpomocí ĚZdroj: vlastní zpracováníě 

 

Tｷジデ[ﾐ┠ ┎LWデﾐｹ 
dokument

EﾉWﾆデヴﾗﾐｷIﾆ=
 ふ┎LWデﾐｹ ゲﾗaデ┘;ヴWぶ

Oゲデ;デﾐｹ

ZÁVAZKY
Forma/zdroj podkladu

D

O

K

L

Á
D

Á
N

Í

EXISTENCE

ヴﾗ┣ヮｷゲ ┎Lデ└ ﾗHIｴﾗSﾐｹIｴ ┣=┗;┣ﾆ└
ゲ;ﾉSﾗﾆﾗﾐデ; ﾗHIｴﾗSﾐｹIｴ ┣=┗;┣ﾆ└ SﾉW SﾗS;┗;デWﾉ└ ﾆ ンヱくヱヲく

Sﾗﾆﾉ;Sﾗ┗= ｷﾐ┗Wﾐデ┌ヴ;
ゲデヴ┌ﾆデ┌ヴ; ┣=┗;┣ﾆ└ SﾉW ゲデ=ギｹ
┗┠ヮﾗLデ┞ ﾆ┌ヴ┣ﾗ┗┠Iｴ ヴﾗ┣Sｹﾉ└

Sﾗﾆﾉ;S┞ ﾗ ┣;┎Lデﾗ┗=ﾐｹ ﾆ┌ヴ┣ﾗ┗┠Iｴ ヴﾗ┣Sｹﾉ└

Tｷジデ[ﾐ┠ ┎LWデﾐｹ 
dokument

EﾉWﾆデヴﾗﾐｷIﾆ=
 ふ┎LWデﾐｹ ゲﾗaデ┘;ヴWぶ

Oゲデ;デﾐｹ

NÁKLADOVÉ ÚROKY

┎┗[ヴﾗ┗Y ゲﾏﾉﾗ┌┗┞
ゲヮﾉ=デﾆﾗ┗┠ ﾆ;ﾉWﾐS=ギ

Sﾗﾆﾉ;Sﾗ┗= ｷﾐ┗Wﾐデ┌ヴ;
H;ﾐﾆﾗ┗ﾐｹ ┗┠ヮｷゲ┞ ﾐ; ┥=Sﾗゲデ ;┌Sｷデﾗヴ;

ヴﾗ┣ヮｷゲ ┎ヴﾗﾆ└ ﾆ H;ﾐﾆﾗ┗ﾐｹﾏ ┎┗[ヴ└ﾏ
ヴﾗ┣ヮｷゲ L;ゲﾗ┗[ ヴﾗ┣ﾉｷジWﾐ┠Iｴ ┎ヴﾗﾆ└

ヮﾗｴ┞H┞ ﾐ; ┎LデWIｴ ﾐ=ﾆﾉ;Sﾗ┗┠Iｴ ┎ヴﾗﾆ└

BANKOVNÍ ÚVĚRY A VÝPOMOCI

Forma/zdroj podkladu

D

O

K

L

Á
D

Á
N

Í

EXISTENCE
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VÝKůZ ZISKU ů ZTRÁTY 

V následující tabulce jsou rámcovE vymezené dokumenty, které auditora nejčastEji 

zajímají pUi auditu položek náklad] a výnos]. 

 

Tabulka 12: Doložení skutečností v oblasti náklad] a výnos] ĚZdroj: vlastní zpracováníě 

 

 
6.2    Zhodnocení pUínosu navrženého manuálu 
 

Ne každá účetní jednotka má mezi svými vnitropodnikovými smErnicemi zaUazenou 

smErnici pro pUípravu na audit. ůni společnost XY s.r.o. tuto smErnici nevyužívá. Je však 

schopna díky mnohaleté spolupráci s auditorem automaticky dodržovat jistý 

harmonogram a posloupnost činností, díky čemuž je vždy pUipravena bez prodlení 

poskytnout auditorovi všechny dokumenty potUebné pro kvalitní provedení auditu.          

Na kvalitu auditu klade d]raz koncernová smErnice, jíž je účetní jednotka XY vázána. 

Precizní pUíprava společnosti XY na audit se tak m]že stát vzorem či návodem a posloužit 

ostatním účetním jednotkám. ZvláštE pak p]jde o ty účetní jednotky, které bude čekat 

první ovEUení jejich účetní závErky. Díky manuálu, který je obsažen v návrhové části, 

budou auditu novE podléhající subjekty schopny se na pUíchod auditora dobUe pUipravit      

a pUedem si zajistit a obstarat nezbytné účetní podklady a dokumenty. Manuál však 

mohou využít i účetní jednotky, které se rozhodnou pro dobrovolný audit nebo které již 

nEkdy auditovány byly, ale stále nemají dostatečné zkušenosti v oblasti pUípravy na audit. 

Tｷジデ[ﾐ┠ ┎LWデﾐｹ 
dokument

EﾉWﾆデヴﾗﾐｷIﾆ=
 ふ┎LWデﾐｹ ゲﾗaデ┘;ヴWぶ

Oゲデ;デﾐｹ

NÁKLADY A VÝNOSY
Forma/zdroj podkladu

D

O

K

L

Á
D

Á
N

Í

EXISTENCE

ｷﾐデWヴﾐｹ ;ﾐ;ﾉ┠┣┞

smlouvy

Sﾗﾆ┌ﾏWﾐデ ﾗ デ┗ﾗヴH[ ﾗヮヴ;┗ﾐ┠Iｴ ヮﾗﾉﾗ┥Wﾆ
Sﾗﾆ┌ﾏWﾐデ ﾗ デ┗ﾗヴH[ ; LWヴヮ=ﾐｹ ヴW┣Wヴ┗

a;ﾆデ┌ヴ┞が ヮギｹﾃWﾏﾆ┞がくくく
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ZÁVDR 
 

Cílem diplomové práce bylo popsat problematiku auditu účetní závErky v podmínkách 

České republiky a tyto skutečnosti doplnit o vybrané informace o auditu v sousedním 

Rakousku. Následovala praktická aplikace části auditorských postup] v rámci ovEUování 

významných položek účetní závErky společnosti XY s.r.o. a podrobnEjší orientace              

na pUípravu této účetní jednotky na pr]bEh auditu. PUedmEtem ovEUení se stala účetní 

závErka společnosti XY za účetní období roku Ň015.  

V teoretické části byla za pomoci tištEných a elektronických zdroj] zpracována teoretická 

východiska týkající se legislativní úpravy auditu, výkonu auditu z pohledu auditor],            

a zvláš[ pak ovEUování účetní závErky z pohledu auditovaných účetních jednotek. 

Mezičlánek mezi teoretickou a analytickou částí tvoUila kapitola zabývající se právní 

regulací rakouských auditor]. V analytické části práce byla společnost XY nejprve 

pUedstavena, načež probEhla aplikace dílčí části teoretických poznatk] o auditorských 

postupech na zásobách, krátkodobých pohledávkách a bankovních účtech společnosti. 

Byla vydána zpráva auditora a výrok vztahující se k vErnému vyobrazení tEchto položek 

účetní závErky.  

ůnalytická část diplomové práce dále podrobnE rozvádEla pUípravu společnosti XY           

na vlastní pr]bEh auditu. PUíprava zahrnovala jak činnosti účetní jednotky pUed zahájením 

auditu, tak i aktivity společnosti bEhem jeho výkonu. Povahou se jednalo o účetní práce 

na konci účetního období a pUed a bEhem provedení auditu. 

Návrhová část sloužila k vytvoUení systematického manuálu pro pUípravu a spolupráci 

novE auditovaných subjekt] pUi ovEUování jejich účetních závErek auditorem. Návod byl 

sestaven na základE analytické části zabývající se dokládací povinností účetní jednotky 

bEhem auditu a podrobnE zachycuje zp]soby doložení nejr]znEjších účetních skutečností 

v rámci ovEUování klíčových položek aktiv a pasiv.  

Poznatky o pUípravE společnosti XY na pr]bEh auditu a o zp]sobu spolupráce s auditorem 

byly shrnuty prostUednictvím devíti pUehledných tabulek, které obsahují označení 

pUíslušných podklad] a dokument], jejich zaUazení z hlediska zdroje, respektive jejich 
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dostupnosti pro hlavní účetní a také členEní ovEUovaných skutečností v pUípadE devíti 

rozvahových položek. Tento jednoduchý a pUehledný manuál byl posléze rozšíUen                

o doplOující komentáUe obsahující vysvEtlující informace pro jeho potenciální uživatele. 
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PUíloha 1: Horizontální analýza vybraných aktiv v letech 2011 - 2015 Ěv absolutních hodnotáchě 

 

 

PUíloha 2: Horizontální analýza vybraných aktiv v letech 2011 - 2015 Ěv relativních hodnotáchě 

 

 

PUíloha 3: Horizontální analýza vybraných pasiv v letech 2011 - 2015 Ěv absolutních hodnotáchě 

 

 

PUíloha 4: Horizontální analýza vybraných pasiv v letech 2011 - 2015 Ěv relativních hodnotáchě 

 

 

 

V デｷゲｹIｹIｴ KL 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015

AKTIVA CELKEM -12000 -6566 25480 -42410

Dﾉﾗ┌ｴﾗSﾗH┠ ﾏ;ﾃWデWﾆ 30 -3762 -2693 4893

Dﾉﾗ┌ｴﾗSﾗH┠ ｴﾏﾗデﾐ┠ ﾏ;ﾃWデWﾆ -37 -3666 -2648 4927

OH[┥ﾐ= ;ﾆデｷ┗; -10855 -2275 28154 -47275

)=ゲﾗH┞ -12540 8864 4694 -20690

Kヴ=デﾆﾗSﾗHY ヮﾗｴﾉWS=┗ﾆ┞ 5004 -12411 -27638 -16357

Kヴ=デﾆﾗSﾗH┠ aｷﾐ;ﾐLﾐｹ ﾏ;ﾃWデWﾆ 330 5304 55214 -5757

ÚS;ﾃW ┗ Х 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015

AKTIVA CELKEM -4,76 -2,73 10,90 -16,36

Dﾉﾗ┌ｴﾗSﾗH┠ ﾏ;ﾃWデWﾆ 0,05 -6,47 -4,95 9,47

Dﾉﾗ┌ｴﾗSﾗH┠ ｴﾏﾗデﾐ┠ ﾏ;ﾃWデWﾆ -0,06 -6,33 -4,88 9,56

OH[┥ﾐ= ;ﾆデｷ┗; -5,64 -1,25 15,71 -22,79

)=ゲﾗH┞ -25,50 24,19 10,32 -41,22

Kヴ=デﾆﾗSﾗHY ヮﾗｴﾉWS=┗ﾆ┞ 5,40 -12,72 -32,45 -28,43

Kヴ=デﾆﾗSﾗH┠ aｷﾐ;ﾐLﾐｹ ﾏ;ﾃWデWﾆ 1,31 20,78 179,07 -6,69

V デｷゲｹIｹIｴ KL 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015

PASIVA CELKEM -12000 -6566 25480 -42410

Vﾉ;ゲデﾐｹ ﾆ;ヮｷデ=ﾉ -15678 -2987 21139 -23932

V┠ゲﾉWSWﾆ ｴﾗゲヮﾗS;ギWﾐｹ ﾏｷﾐ┌ﾉ┠Iｴ ﾉWデ 14631 -17304 24554 -5826

V┠ゲﾉWSWﾆ ｴﾗゲヮﾗS;ギWﾐｹ H[┥ﾐYｴﾗ ┎LWデﾐｹｴﾗ ﾗHSﾗHｹ -30177 14423 -3310 -18126

Cｷ┣ｹ ┣SヴﾗﾃW 3678 -3579 4341 -18478

Rezervy -1642 80 72 -76

Kヴ=デﾆﾗSﾗHY ┣=┗;┣ﾆ┞ 5016 -3525 4439 -18402

ÚS;ﾃW ┗ Х 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015

PASIVA CELKEM -4,76 -2,73 10,90 -16,36

Vﾉ;ゲデﾐｹ ﾆ;ヮｷデ=ﾉ -7,27 -1,49 10,73 -10,98

V┠ゲﾉWSWﾆ ｴﾗゲヮﾗS;ギWﾐｹ ﾏｷﾐ┌ﾉ┠Iｴ ﾉWデ 65,67 -46,88 125,24 -13,19

V┠ゲﾉWSWﾆ ｴﾗゲヮﾗS;ギWﾐｹ H[┥ﾐYｴﾗ ┎LWデﾐｹｴﾗ ﾗHSﾗHｹ -74,87 142,37 -13,48 -85,32

Cｷ┣ｹ ┣SヴﾗﾃW 10,03 -8,87 11,80 -44,93

Rezervy -74,13 13,96 11,03 -10,48

Kヴ=デﾆﾗSﾗHY ┣=┗;┣ﾆ┞ 14,55 -8,93 12,34 -45,55
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PUíloha 5: Vertikální analýza vybraných aktiv v letech 2011 - 2015 

 

 

PUíloha 6: Vertikální analýza vybraných pasiv v letech 2011 - 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚS;ﾃW ┗ Х 2011 2012 2013 2014 2015

AKTIVA CELKEM 100 100 100 100 100

Dﾉﾗ┌ｴﾗSﾗH┠ ﾏ;ﾃWデWﾆ 23,03 24,20 23,27 19,94 26,10

Dﾉﾗ┌ｴﾗSﾗH┠ ｴﾏﾗデﾐ┠ ﾏ;ﾃWデWﾆ 22,96 24,09 23,20 19,89 26,06

OH[┥ﾐ= ;ﾆデｷ┗; 76,26 75,55 76,70 80,02 73,87

)=ゲﾗH┞ 19,50 15,25 19,47 19,37 13,61

Kヴ=デﾆﾗSﾗHY ヮﾗｴﾉWS=┗ﾆ┞ 36,70 40,62 36,45 22,20 19,00

Kヴ=デﾆﾗSﾗH┠ aｷﾐ;ﾐLﾐｹ ﾏ;ﾃWデWﾆ 9,99 10,63 13,19 33,20 37,04

ÚS;ﾃW ┗ Х 2011 2012 2013 2014 2015

PASIVA CELKEM 100 100 100 100 100

Vﾉ;ゲデﾐｹ ﾆ;ヮｷデ=ﾉ 85,46 83,20 84,26 84,13 89,55

V┠ゲﾉWSWﾆ ｴﾗゲヮﾗS;ギWﾐｹ ﾏｷﾐ┌ﾉ┠Iｴ ﾉWデ 8,83 15,36 8,39 17,04 17,68

V┠ゲﾉWSWﾆ ｴﾗゲヮﾗS;ギWﾐｹ H[┥ﾐYｴﾗ ┎LWデﾐｹｴﾗ ﾗHSﾗHｹ 15,98 4,22 10,51 8,20 1,44

Cｷ┣ｹ ┣SヴﾗﾃW 14,54 16,80 15,74 15,87 10,45

Rezervy 0,88 0,24 0,28 0,28 0,30

Kヴ=デﾆﾗSﾗHY ┣=┗;┣ﾆ┞ 13,66 16,43 15,39 15,59 10,15
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PUíloha 7: Rekapitulace pohyb] sklad] po fyzické inventuUe Ě2015ě 

 

Rekapitulace pohyb] po datu fyzické inventury k datu 31.12.2015

Sklad 1: Množství v KG OcenEní v Kč

Inventura k datu FI, tj.7.12.2015 4 088 368,000 12 432 708,51

PUíjem od data FI do 31.12.2015 4 916 690,000 12 540 402,62
Výdej od data FI do 31.12.2015 4 463 628,000 11 576 060,76

Inventura k 31.12.2015 4 541 430,000 13 397 050,37
Kontrola 0,000 0,000

Rekapitulace pohyb] po datu fyzické inventury k datu 31.12.2015

Sklad 1: Barevné kovy Množství v KG OcenEní v Kč

Inventura k datu FI, tj. 26.11.2015 160 692,000 3 595 583,07

PUíjem od data FI do 31.12.2015 430 858,000 5 749 081,97
Výdej od data FI do 31.12.2015 376 179,000 4 886 773,16

Inventura k 31.12.2015 215 371,000 4 457 891,88
Kontrola 0,000 0,004

Rekapitulace pohyb] po datu fyzické inventury k datu 31.12.2015

Sklad 2: Množství v KG OcenEní v Kč

Inventura k datu FI, tj. 25.11.2015 1 015 306,000 4 013 782,73

PUíjem od data FI do 31.12.2015 994 042,000 3 173 889,84
Výdej od data FI do 31.12.2015 1 554 984,000 5 177 086,89

Inventura k 31.12.2015 454 364,000 2 010 585,68
Kontrola 0,000 0,000

Rekapitulace pohyb] po datu fyzické inventury k datu 31.12.2015

Sklad 3: Množství v KG OcenEní v Kč

Inventura k datu FI, tj. 13.11.2015 153 152,000 552 161,74

PUíjem od data FI do 31.12.2015 358 390,000 1 419 056,29
Výdej od data FI do 31.12.2015 335 090,000 1 348 666,57

Inventura k 31.12.2015 176 452,000 622 551,46
Kontrola 0,000 0,000

Rekapitulace pohyb] po datu fyzické inventury k datu 31.12.2015

Sklad 4: Množství v KG OcenEní v Kč

Inventura k datu 25.11.2015 - 17:30 1 474 877,000 4 729 435,07

PUíjem od data FI do 31.12.2015 1 325 503,500 3 681 423,93
Výdej od data FI do 31.12.2015 2 021 144,500 6 083 461,94

Inventura k 31.12.2015 779 236,000 2 327 397,06
Kontrola 0,000 0,000


