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Mezinárodní standard pro ízení kvality (ISQC) 1, „ ízení kvality u spoleností provádjících 
audity, provrky historických finanních informací, ostatní ov ovací zakázky a související 
služby“  je nutné chápat v kontextu P edmluvy k mezinárodním standardm pro kontrolu 
kvality, audit, ov ování a související služby, která stanoví pravidla a rozsah použití standard
ISQC.

_________
* Tento standard ISQC a ISA 220R „ ízení kvality u audit historických finanních informací,“ dal podnt ke vzniku doplk  ve 
slovníku pojm , ve standardu ISA 620 „Využití práce experta“, a IAPS  1012 „Audit finanních derivát.“ Tyto doplky jsou 
p ipojeny ke standardu ISA 620 a platí pro audity úetních závrek sestavených za období poínající 15.ervna 2005 nebo po tomto 
datu.
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Úvod

1. Ú elem tohoto mezinárodního standardu pro ízení kvality (ISQC) je stanovit základní 
principy a hlavní postupy a dále poskytnout spole nosti návod v souvislosti s její 
odpov dností za systém ízení kvality audit , prov rek historických finan ních informací, 
jiných ov ovacích zakázek a souvisejících služeb. Tento standard ISQC je nutné 
interpretovat v souvislosti s ástmi A a B  Etického kodexu pro auditory/ú etní znalce 

(Kodex IFAC). 

2. Další standardy a pokyny, týkající se odpov dnosti pracovník  spole nosti v souvislosti 
s postupováním p i ízení kvality u specifických druh  zakázek, jsou obsaženy v dalších 
p edpisech Mezinárodního výboru pro auditorské a ov ovací standardy (IAASB). Nap íklad 
Standard ISA 220 - „ ízení kvality u audit  historických finan ních informací,“  stanovuje 
pravidla a poskytuje návod jak postupovat p i ízení kvality u audit  historických finan ních
informací. 

3. Spolenost vytvo í takový systém ízení kvality, který by poskytoval p im enou jistotu, 
že spolenost i její pracovníci dodržují odborné p edpisy, regula ní a právní p edpisy a 
že zprávy vydávané spoleností nebo partnery odpov dnými za zakázku jsou p im ené
daným okolnostem.

4. Systém ízení kvality sestává ze zásad, které jsou navrženy tak, aby bylo dosaženo cíl
stanovených v odstavci 3 a dále z postup  pot ebných k implementaci a kontrole dodržování 
t chto zásad. 

5. Standard ISQC se vztahuje na všechny spole nosti. Charakter zásad a postup
vypracovaných jednotlivými spole nostmi tak, aby dodržovaly standard ISQC, bude záviset 
na r zných faktorech,  jakými jsou velikost a charakter innosti spole nosti a na tom, zda je 
sou ástí n jaké sít  firem. 

Definice

6. Význam pojm  uvád ných v tomto standardu ISQC je vysv tlen níže: 

(a) „Partner odpov dný za zakázku“ – partner nebo jiná osoba ve spole nosti, která 
odpovídá za zakázku a za její provedení a za zprávu vydávanou jménem spole nosti a 
má tam, kde je to vyžadováno, p íslušné oprávn ní od profesního, právního nebo 
regula ního orgánu; 

(b) „Prov rka ízení kvality na zakázce“ – proces vytvo ený s cílem získání objektivního 
vyhodnocení zásadních rozhodnutí týmu provád jícího zakázku a záv r , ke kterým 
tým dosp l p i formulování zprávy, ale ješt  p ed jejím vydáním; 

(c) „Odborník provád jící kontrolu práce na zakázce“ – partner, jiná osoba ve 
spole nosti, kvalifikovaná externí osoba nebo tým složený z t chto jednotlivc
s dostate nými a náležitými zkušenostmi a schopností objektivn  vyhodnotit zásadní 
rozhodnutí týmu provád jícího zakázku a záv ry, ke kterým tým dosp l p i
formulování zprávy ješt  p ed jejím vydáním; 
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(d) „Tým provád jící zakázku“ – všichni pracovníci, kte í provád jí zakázku, v etn
všech odborník  smluvn  zapojených spole ností v souvislosti s p íslušnou zakázkou; 

(e) „Spole nost“ – samostatný odborník, rada partner   právnická osoba nebo jiný 
subjekt sdružující odborníky v oblasti ú etnictví; 

(f) „P ezkoumání“ – v souvislosti s dokon enými zakázkami; postupy vytvo ené za 
ú elem získání d kazních informací o dodržování zásad a postup  p i ízení kvality 
týmy provád jícími zakázku; 

(g) „Kótovaná spole nost“ – spole nost, jejíž akcie, cenné papíry nebo dluhopisy jsou 
kótovány nebo evidovány burzou cenných papír  nebo jsou obchodovány v souladu s 
p edpisy burzy cenných papír  nebo jiného ekvivalentního subjektu; 

(h) „Monitorování“ – proces pr b žného posuzování a vyhodnocování systému ízení 
kvality spole nosti, v etn  pravidelného p ezkoumávání vybraných dokon ených
zakázek, který je navržen tak, aby spole nost m la p im enou jistotu, že její systém 
ízení kvality funguje efektivn ;

(i) „Spole nost ve skupin “ – spole nost pod spole nou kontrolou, ve spole ném
vlastnictví nebo ízená spole ností i jiným subjektem, u které by pat i n
informovaná t etí strana s p íslušnou znalostí všech informací došla k záv ru, že je 
sou ástí spole nosti v národním nebo mezinárodním m ítku;

(j) „Partner“ – jakýkoliv jednotlivec s pravomocemi zavázat spole nost k provedení  
zakázek týkajících se odborných služeb; 

(k) „Pracovníci“ – partne i a zam stnanci;

(l) „Odborné standardy“ – Standardy týkající se zakázek, vydané výborem IAASB, ve 
smyslu jejich definice v dokumentu výboru IAASB „P edmluva k Mezinárodním 
standard m pro ízení kvality, audit, ov ování a související služby,“ a  p íslušné 
etické požadavky, které obvykle tvo í ást A a B Kodexu IFAC a p íslušné národní 
etické požadavky;

m) „P im ená jistota“ – v kontextu tohoto standardu ISQC je to vysoká, nikoliv úplná  
míra jistoty; 

(n) „Zam stnanci“ – odborníci, jiní než partne i, v etn  všech expert  zam stnaných
spole ností; a 

(o) „Vhodn  kvalifikovaná externí osoba“– jednotlivec mimo spole nost se schopnostmi 
a zp sobilostí  p sobit jako partner odpov dný za zakázku, nap íklad partner jiné 
spole nosti nebo zam stnanec (s p íslušnými zkušenostmi) bu  profesní ú etní
organizace, jejíž lenové mohou provád t audity a prov rky historických finan ních
informací nebo jiné ov ovací zakázky a související služby, nebo organizace, která 
poskytuje p íslušné služby v oblasti ízení kvality. 

__________
* Viz definice v rámci Kodexu IFAC vydaném v listopadu 2001.
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Prvky systému ízení kvality  

7. Systém ízení kvality spole nosti obsahuje zásady a postupy postihující každý z 
následujících prvk :

 (a) Odpov dnost vedení spole nosti za kvalitu.

 (b) Etické požadavky.

(c) P ijetí a pokra ování vztah  s klientem a zvláštní zakázky.

 (d) Lidské zdroje.

 (e) Provedení zakázky.

 (f) Pr b žné monitorování.

8. Zásady a postupy p i ízení kvality by m ly být zdokumentovány a sd leny
pracovník m spole nosti. Komunikace sm rem k pracovník m spole nosti popisuje zásady 
a postupy ízení kvality, cíle jichž má být dosaženo a obsahuje sd lení, že každý jednotlivec 
má osobní odpov dnost za  kvalitu a o ekává se od n ho dodržování zásad a postup .
Spole nost si je dále v doma d ležitosti získávání zp tné vazby na systém ízení kvality od 
svých pracovník . Proto spole nost podporuje své pracovníky v tom, aby vyjad ovali své 
názory nebo p ipomínky k problém m v oblasti ízení kontroly. 

Odpov dnost vedení spole nosti za kvalitu  

9. Spole nost stanoví takové zásady a postupy, které budou posilovat vnit ní kulturu 
spole nosti na základ  v domí, že kvalita je zásadním aspektem p i provád ní 
jednotlivých zakázek. Tyto zásady a postupy by m ly vyžadovat úplné p evzetí 
odpov dnosti za systém ízení kvality spole nosti výkonným editelem (nebo jeho 
ekvivalentem) nebo p ípadn ídícím orgánem spole nosti (nebo jeho ekvivalentem).

10. Vnit ní kultura spole nosti je významn  ovlivn na jejím vedením a p íklady, které toto 
vedení dává. Podpora vnit ní kultury orientované na kvalitu je závislá na jasném, d sledném 
a pravidelném jednání a sd lování všech úrovní managementu spole nosti ve smyslu 
prosazování stanovených metod a postup  p i ízení kvality a na požadavku: 

(a) Pracovat v souladu s odbornými standardy, regula ními a právními p edpisy; a 
(b) Vydávat zprávy odpovídající konkrétním okolnostem. 

Takové jednání  a sd lování podporuje kulturu, která uznává a oce uje vysoce kvalitní práci. 
M že být uskute ováno formou školení, setkání, formálním nebo neformálním rozhovorem, 
prohlášeními o poslání, bulletiny nebo ob žníky. Je sou ástí vnit ní dokumentace spole nosti,
školících materiál  a postup  p i hodnocení partner  a pracovník  tak, aby podpo ilo a 
posílilo pohled spole nosti na d ležitost kvality a jak jí lze ve skute nosti dosáhnout.
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11. Obzvlášt  d ležité je, aby si vedení spole nosti bylo v domo toho, že strategie spole nosti
zcela podléhá nutnosti dosažení kvality u všech zakázek provád ných spole ností.

 Proto: 

(a) Spole nost p id luje ídící odpov dnosti tak, aby nebylo up ednost ováno komer ní
hledisko p ed  kvalitou provedené práce; 

(b) Zásady a postupy spole nosti týkající se hodnocení výkonu, odm ování a postupu na 
vyšší pozice (v etn  pobídkových systém ) jsou navrženy tak, aby ukázaly  závazek 
spole nosti ve vztahu ke kvalit ; a 

(c) Spole nost v nuje dostate né zdroje rozvoji, dokumentování a podpo e svých zásad a 
postup  p i ízení kvality. 

12. Jakákoliv osoba nebo osoby, kterým výkonný editel nebo ídící orgán spole nosti
p id lil p ímou odpov dnost za systém ízení kvality, by m ly mít dostate né a 
odpovídající zkušenosti a schopnosti a pot ebné pravomoci k p evzetí této 
odpov dnosti.

13. Dostate né a odpovídající zkušenosti a schopnosti umožní odpov dné osob  nebo osobám 
identifikovat a porozum t problém m v oblasti ízení kvality a vypracovat p íslušné zásady a 
postupy. Pot ebné pravomoci umožní této osob  nebo osobám tyto zásady a postupy zavést. 

Etické požadavky 

14. Spole nost zavede takové zásady a postupy, které jí poskytnou p im enou jistotu, že 
spole nost i její pracovníci dodržují p íslušné etické požadavky.

15. Etické požadavky vztahující se k audit m, prov rkám historických finan ních informací, 
jiným ov ovacím zakázkám a souvisejícím službám jsou obvykle obsaženy v ásti A a B  
Kodexu IFAC spole n  s národními p edpisy, pokud jsou restriktivn jší. Kodex IFAC 
ustanovuje hlavní principy profesní etiky, mezi které pat í:

 (a) Bezúhonnost; 
 (b) Objektivita; 
 (c) Odborná zp sobilost a náležitá pé e;
 (d) Zachování d v rnosti informací; a 
 (e) Profesionální jednání. 

16. ást B Kodexu IFAC koncep n eší p ístup k nezávislosti u ov ovacích zakázek, který bere 
v úvahu otázky týkající se ohrožení nezávislosti, p ijatých ochranných opat ení a ve ejného
zájmu. 

17. Zásady a postupy spole nosti kladou d raz na hlavní principy, které jsou upev ovány
zejména (a) vedením spole nosti, (b) vzd láváním a školením, (c) pr b žnou kontrolou 
(monitorováním?) a (d) postupy stanovenými pro p ípad jejich nedodržení. Nezávislost u 
ov ovacích zakázek má takovou d ležitost, že je dále pojednána samostatn  v odstavcích 18 
– 27. Tyto odstavce je nutné íst a interpretovat ve spojitosti s Kodexem IFAC. 
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Nezávislost 

18. Spole nost stanoví zásady a postupy, které poskytnou p im enou jistotu, že spole nost,
její pracovníci a p ípadn  jiné osoby, které podléhají požadavku nezávislosti (v etn
odborník  v smluvním vztahu a pracovník  ze spole nosti ve skupin ) ji dodržují 
v souladu s Kodexem IFAC a národními etickými požadavky. Tyto zásady a postupy 
spole nosti umož ují.

(a) Sd lit její požadavky na nezávislost svým pracovník m a p ípadn  jiným 
osobám, kterých se to týká; a

(b) Identifikovat a vyhodnocovat okolnosti a vztahy, které ohrožují nezávislost, a 
podnikat p íslušné kroky vedoucí k odstran ní t chto hrozeb nebo k jejich 
omezení na p ijatelnou míru uplatn ním ochranných opat ení nebo po zvážení 
situace odstoupit od zakázky. 

19. Tyto zásady a postupy požadují, aby:

(a) Partne i odpov dní za zakázku poskytli spole nosti p íslušné informace o této 
zakázce, v etn  rozsahu poskytovaných služeb tak, aby bylo možné vyhodnotit 
celkový dopad na požadavek nezávislosti, pokud v bec n jaký existuje;

(b) Pracovníci spole nosti okamžit  oznámili okolnosti a vztahy ohrožující 
nezávislost tak, aby mohly být podniknuty p íslušné kroky; a

(c) Relevantní informace byly shromaž ovány a sd leny p íslušným pracovník m
tak, aby:

(i) Spole nost a její pracovníci mohli snadno zjistit, zda spl ují požadavky 
nezávislosti;

(ii) Spole nost mohla vést a aktualizovat své záznamy týkající se nezávislosti; 
a

(iii) Spole nost mohla podniknout p íslušné kroky ohledn  hrozeb zjišt ných
ve vztahu k nezávislosti.

20. Spole nost stanoví takové zásady a postupy, které jí poskytnou p im enou
jistotu, že bude informována o porušení požadavk  nezávislosti a umožní jí 
podniknout p íslušné kroky k vy ešení t chto situací. Tyto zásady a postupy 
zahrnují požadavky, aby:

(a) Všichni, jež podléhají požadavk m nezávislosti, bezodkladn  spole nost
informovali o porušení zásady nezávislosti, které jsou si v domi;

(b) Spole nost bezodkladn  sd lila zjišt ná porušení zásad a postup :

(i) Partnerovi odpov dnému za zakázku, který musí v rámci 
spole nosti toto porušení ešit; a 

(ii) Ostatním p íslušným pracovník m ve spole nosti a dalším 
odpov dným osobám, které musí podniknout p íslušné kroky; a

(c) V p ípad  pot eby musí partner odpov dný za zakázku a ostatní 
jednotlivci uvedení v pododstavci (b) (ii) okamžit  v rámci spole nosti
sd lit kroky podniknuté k vy ešení záležitosti tak, aby bylo možné u init
rozhodnutí, zda by m ly být podniknuty další kroky.
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21. Souhrnný návod k uplatn ní ochranných opat ení v etn  specifických situací podává  
Kodex IFAC ve své 8. ásti.

22. Pokud spole nost obdrží informaci o porušení zásad a postup  v oblasti nezávislosti, 
bezodkladn  sd lí p íslušné informace partner m odpov dným za zakázku, ostatním 
p íslušným osobám ve spole nosti, p ípadn  odborník m ve smluvním vztahu se 
spole ností a pracovník m spole nosti ve skupin  tak, aby mohly být podniknuty 
p íslušné kroky. P íslušné kroky podniknuté spole ností a partnerem odpov dným za 
zakázku zahrnují uplatn ní p íslušných ochranných opat ení s cílem odstran ní hrozeb 
v i nezávislosti nebo jejich omezení na p ijatelnou úrove  a nebo odstoupení od 
zakázky. Krom  toho spole nost poskytne pracovník m, u kterých je nezávislost 
vyžadována, p íslušné školení na téma nezávislost. 

23. Nejmén  jednou za rok spole nost obdrží od všech svých pracovník , kterých se 
nezávislost podle Kodexu IFAC a národních etických požadavk  týká, písemné 
potvrzení, že dodržují její zásady a postupy v oblasti nezávislosti.

24. Písemná potvrzení mohou být v papírové nebo v elektronické podob . Tím, že je 
spole nost obdrží a tím, že podniká p íslušné kroky v p ípad , že dojde k nedodržení 
podmínky nezávislosti, spole nost prokazuje d ležitost, kterou nezávislosti p ikládá,
ímž se tato záležitost stává b žnou a viditelnou všem pracovník m. 

25. Ohrožení v p ípad  vzniku tzv. „úzkého vztahu“, který m že nastat tím, že stejní 
vedoucí zam stnanci pracují na ov ovacích zakázkách po dlouhou dobu a ochranná 
opat ení, která by mohla adresn ešit tyto p ípady, jsou diskutována Kodexem IFAC. 
Proto by spole nost m la stanovit zásady a postupy:

(a) Stanovující kritéria, která ur í kdy je nezbytné použít ochranná opat ení 
k omezení hrozby vzniku tzv. „úzkého vztahu“ na p ijatelnou úrove  v 
p ípad , že stejní vedoucí pracovníci pracují na ov ovacích zakázkách po 
dlouhou dobu; a 

(b) Vyžadující v souladu s Kodexem IFAC a národními etickými p edpisy, pokud 
jsou restriktivn jší, u všech audit  ú etních záv rek kótovaných spole ností
st ídání partnera odpov dného za zakázku po uplynutí p edem stanovené 
doby.

26. To, že stejní vedoucí pracovníci pracují na ov ovacích zakázkách dlouhou dobu 
m že vést k hrozb  vzniku tzv. „úzkého vztahu“ nebo jinak snížit kvalitu provád né
zakázky. Proto spole nost stanovuje kritéria, která ur ují pot ebu ochranných opat ení
k ešení této hrozby. P i stanovování t chto kritérií spole nost bere v úvahu takové 
záležitosti jako je (a) povaha zakázky, v etn  rozsahu, ve kterém jde o v c ve ejného
zájmu a (b) dobu p sobení vedoucích pracovník  na zakázce. Mezi p íklady 
ochranných opat ení pat í st ídání vedoucích pracovník  nebo požadavek provedení 
prov rky ízení kvality na zakázce. 

27. Kodex IFAC p ipouští, že hrozba vzniku tzv. „úzkého vztahu“ je mimo ádn  d ležitá 
v souvislosti s audity ú etních záv rek kótovaných spole ností. Pro tyto audity je 
kodexem vyžadováno st ídání partnera odpov dného za zakázku po uplynutí p edem 
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stanoveného období, které obvykle nep ekra uje sedm let. Dále kodex poskytuje 
k tomu p íslušné standardy a návody. Národní p edpisy mohou stanovit kratší období. 

P ijetí a pokra ování vztah  s klientem a zvláštní zakázky 

28. Spole nost stanoví zásady a postupy pro ú ely p ijetí a pokra ování vztah  s 
klientem a zvláštních zakázek, které ji poskytnou p im enou jistotu, že naváže 
pouze takové vztahy nebo bude pokra ovat v takových vztazích a zakázkách, 
kdy:

(a) Posoudila bezúhonnost klienta a nemá informace, které by ji vedly 
k záv ru, že klient tyto vlastnosti postrádá;

(b) Je zp sobilá provád t zakázku a má k jejímu provedení schopnosti, as a 
zdroje; a

(c) Spl uje etické požadavky.

P i rozhodování o tom, zda bude spole nost pokra ovat v realizaci stávající 
zakázky nebo p i zvažování p ijetí nové zakázky pro stávajícího klienta, 
spole nost obdrží takové informace, které považuje za nezbytné p i p ijímání 
nové zakázky pro nového klienta. V p ípad , že byly zjišt ny problémy a 
spole nost se p esto rozhodne p ijmout zakázku, pokra ovat ve vztahu 
s klientem nebo provést zvláštní zakázku, zdokumentuje, jak byly tyto problémy 
vy ešeny.

29. Záležitosti, které spole nost posuzuje v souvislosti s poctivostí a bezúhonností klienta 
zahrnují nap íklad:

 Dobré jméno majoritních vlastník  klienta, nejvyššího vedení spole nosti,
propojených osob a t ch, kte í odpovídají za její ízení.

 Povahu podnikatelských inností klienta, v etn  jeho obchodních praktik. 
 Informace týkající se postoje majoritních vlastník  klienta, hlavního vedení a 

osob, které odpovídají na ízení k takovým záležitostem, jako je agresivní 
interpretace ú etních standard  a vnit ní kontrolní prost edí.  

 Zda klient agresivn  usiluje o udržování co nejnižších honorá  spole nosti.
 Náznaky nepat i ných omezení v rozsahu práce. 
 Náznaky, že se klient m že podílet na praní špinavých pen z nebo na jiné trestné 

innosti.
 D vody pro navrhované jmenování nové spole nosti a neobnovení vztahu s 

p edchozí spole ností.

Hloubka znalostí spole nosti pokud jde o bezúhonnost klienta obecn  roste v kontextu 
s trváním vztahu s tímto klientem. 

30. Informace, které spole nost získává o t chto záležitostech mohou pocházet, nap íklad 
z:

 Komunikace se stávajícími nebo p edchozími poskytovateli odborných ú etních
služeb poskytovaných klientovi v souladu s Kodexem IFAC a z diskusí vedených 
s jinými t etími stranami. 
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 Dotazování pracovník  jiných spole ností nebo t etích osob jako jsou banké i, 
právní poradci a kolegové ze stejného sektoru. 

 Vyhledávání údaj  v p íslušných databázích. 

31. P i zvažování toho, zda má spole nost schopnosti, zp sobilost, as a zdroje 
k provedení nové zakázky pro nového nebo stávajícího klienta, spole nost prov uje 
konkrétní zadání této zakázky a profily jak stávajícího partnera tak pracovník  na 
všech odpovídajících úrovních. Mezi záležitosti, které spole nost posuzuje pat í to, 
zda:

 Mají pracovníci spole nosti znalosti z p íslušného oboru podnikání nebo p edm tu
zakázky;

 Mají pracovníci spole nosti zkušenosti s p íslušnými regula ními p edpisy nebo 
požadavky na vykázání nebo schopnost ú inn  získat pot ebné dovednosti a 
znalosti; 

 Má spole nost dostate ný po et pracovník  s pot ebnými schopnostmi a odbornou 
zp sobilostí; 

 Jsou v p ípad  pot eby k dispozici odborníci; 
 Jsou v p ípad  pot eby k dispozici jednotlivci, kte í spl ují kritéria a mají 

zp sobilost k provád ní prov rek ízení kvality; a 
 Je spole nost schopna dokon it zakázku a p edložit zprávu v termínu. 

32. Spole nost rovn ž zvažuje, zda p ijetí zakázky pro nového nebo stávajícího klienta 
m že být podn tem ke vzniku reálného nebo potenciálního st etu zájm . V p ípad
zjišt ní potenciálního st etu zájmu spole nost uváží, zda je vhodné zakázku p ijmout. 

33. P i rozhodování o tom, zda pokra ovat ve vztahu s klientem se posuzují významné 
záležitosti, které vyplynuly v pr b hu realizace stávajících nebo p edchozích zakázek 
a jejich dopad na pokra ování vztahu. Nap íklad, klient za al rozši ovat své 
podnikatelské aktivity do oblasti, v níž spole nost nemá pot ebné znalosti nebo 
kvalifikaci. 

34. Tam, kde spole nost získá informace, které by za p edpokladu, že by byly 
k dispozici d íve, vedly k odmítnutí zakázky, pak by zásady a postupy týkající se 
pokra ování zakázky a vztahu s klientem m la zahrnovat posouzení:

(a) Odborné a právní odpov dnosti ve vztahu ke konkrétní situaci, v etn
toho, zda existuje požadavek, aby spole nost p edkládala zprávu osob
nebo osobám, které ji jmenovaly nebo v n kterých p ípadech i 
regula ním orgán m; a

(b) Možnosti odstoupení od zakázky nebo od zakázky i klientského vztahu.

35. Zásady a postupy týkající se odstoupení od zakázky nebo odstoupení od zakázky i od  
vztahu s klientem se zabývají problémy, mezi které pat í:

 Projednání vhodných krok , které spole nost m že podniknout na základ  daných 
skute ností a okolností s p íslušnou úrovní vedení klienta a s t mi, kte í
odpovídají za ízení. 
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 Projednání skute nosti, že spole nost odstupuje od zakázky nebo odstupuje od 
zakázky i od vztahu s klientem, v etn  d vod  pro toto odstoupení, s p íslušnou 
úrovní vedení klienta a s t mi, kte í odpovídají za ízení.  

 Posouzení, zda existuje odborný, regula ní nebo právní požadavek, aby 
spole nost z stala nebo aby regula ním orgán m oznámila odstoupení od zakázky 
nebo odstoupení od zakázky, i od vztahu s klientem, spole n  s d vody tohoto 
odstoupení.

 Zdokumentování významných problém , konzultací, záv r  a d vod  pro tyto 
záv ry.

Lidské zdroje 

36. Spole nost stanoví takové zásady a postupy, které jí poskytnou p im enou jistotu v 
tom, že má dostate ný po et pracovník  s pot ebnými schopnostmi, zp sobilostí, 
oddaných etickým princip m, pot ebných k provedení jejích zakázek v souladu 
s odbornými, regula ními a právními p edpisy, kte í umožní spole nosti nebo 
partner m odpov dným za zakázku vydávat zprávy p im ené daným okolnostem.

37. Tyto zásady a postupy se zabývají následujícími problémy ve vztahu k pracovník m: 

 Nábor pracovník ;
 Hodnocení výkonnosti; 
 Schopnosti;
 Zp sobilost; 
 Kariérní rozvoj; 
 Postup na vyšší pozice; 
 Náhrady; a 
 Odhad pot ebného po tu pracovník .

ešení t chto problém  umož uje spole nosti zjistit po et pracovník  a typy jednotlivc
požadovaných pro realizaci zakázek spole nosti. Proces náboru pracovník  zahrnuje postupy, 
které pomáhají spole nosti vybrat bezúhonné a poctivé jednotlivce, rozvinout schopnosti a 
zp sobilosti pot ebné k provád ní práce ve spole nosti.

38. Schopnosti a zp sobilosti jsou rozvíjeny prost ednictvím r zných metod, mezi které pat í:

 Odborné vzd lání.
 Nep etržitý profesní r st, v etn  školení. 
 Pracovní zkušenosti. 
 Vedení zkušen jšími pracovníky, nap íklad ostatními leny týmu pracujícího na zakázce. 

39. Nep etržitá zp sobilost pracovník  spole nosti závisí do zna né míry na p íslušné úrovni 
trvalého profesního r stu s cílem udržení jejich znalostí a schopností. Proto spole nost ve 
svých sm rnicích a postupech zd raz uje pot ebu nep etržitého školení pracovník
spole nosti na všech úrovních, poskytuje pot ebné zdroje pro školení a pomoc s cílem 
umožnit pracovník m rozvoj a udržování pot ebných schopnosti a zp sobilosti. Tam, kde 
nejsou k dispozici technické a školící zdroje nebo existuje jiný d vod, spole nost m že pro 
tento ú el využít vhodn  kvalifikovanou externí osobu. 
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40. Postupy spole nosti v oblasti hodnocení výkonnosti, odm ování a postupování na vyšší 
pozice pracovník  mají náležit  oce ovat a ohodnocovat rozvoj a udržování zp sobilosti a 
oddanosti etickým princip m. Spole nost zejména: 

(a) Vede pracovníky k tomu, aby si uv domili, co od nich spole nost o ekává v oblasti 
výkonnosti a etických princip ;

(b) Poskytuje pracovník m hodnocení a doporu ení v oblasti výkonnosti, postupu a 
kariérního rozvoje; a 

(c) Pomáhá pracovník m pochopit, že postup na pozice s vyšší odpov dností závisí 
krom  jiného na kvalit  výkonnosti a na dodržování etických princip , a že 
nedodržování zásad a postup  spole nosti m že vést k disciplinárnímu ízení.

41. Velikost a daná situace spole nosti ovlivní strukturu procesu hodnocení výkonnosti 
spole nosti. Zejména menší spole nosti mohou uplatnit mén  formální metody hodnocení 
výkonnosti svých pracovník .

Ur ení tým  provád jících zakázky 

42. Pro každou zakázku spole nost p id lí odpov dnost partnerovi odpov dnému za 
zakázku. Spole nost stanoví zásady a postupy vyžadující, aby:

(a) Osoba a úloha partnera odpov dného za zakázku byla komunikována klí ovým
len m vedení klienta a t m, kte í odpovídají za jeho ízení;

(b) Partner odpov dný za zakázku m l p íslušné schopnosti, zp sobilost, pravomoci 
a as k vykonávání této úlohy; a

(c) Odpov dnosti partnera odpov dného za zakázku byly jasn  definovány a 
komunikovány tomuto partnerovi.

43. Zásady a postupy zahrnují systémy sledování pracovního vytížení a dostupnosti partner
odpov dných za zakázky tak, aby tito jednotlivci m li dostatek asu k ádnému vykonávání 
svých odpov dností.

44. Spole nost rovn ž na zakázku p id lí vhodné pracovníky s pot ebnými schopnostmi, 
zp sobilostí a asovým prostorem, tak aby ji provedli v souladu s odbornými standardy, 
regula ními a právními p edpisy a umožnili spole nosti nebo partner m odpov dným 
za zakázku vydávat zprávy, které jsou p im ené daným okolnostem.

45. Spole nost stanovuje postupy zam ené na vyhodnocení schopností a zp sobilosti svých 
pracovník . Mezi schopnosti a zp sobilosti zvažované p i p id lování tým  na zakázku a 
ur ování míry pot ebného dohledu pat í:

 Znalost a praktická zkušenost zakázek podobné povahy a složitosti prost ednictvím 
p íslušného školení a ú asti na takových zakázkách. 

 Znalost odborných standard , regula ních a právních p edpis .
 P íslušné technické znalosti, v etn  znalosti p íslušných informa ních technologií. 
 Znalost p íslušných oblastí p sobnosti klienta. 
 Schopnost uplatnit odborný úsudek. 
 Znalost firemních zásad a postup  týkajících se ízení kvality. 
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Provád ní zakázky 

46. Spole nost stanoví takové zásady a postupy, které jí  poskytnou p im enou jistotu, že 
jsou zakázky provád ny v souladu s odbornými standardy, regula ními a právními 
p edpisy a že spole nost nebo partne i odpov dní za zakázku vydávají zprávy, které 
jsou p im ené daným okolnostem.

47. Prost ednictvím svých zásad a postup  se spole nost snaží zavést jednotnost v kvalit
provád né zakázky. To se asto uskute uje prost ednictvím psaných nebo elektronických 
manuál , softwarových nástroj  nebo jinými formami standardizované dokumentace, 
odv tvovými sm rnicemi nebo specifickými materiály s pokyny týkajícími se p edm tu
zakázky. Mezi ešené záležitosti pat í:

 To, jak jsou týmy provád jící zakázku instruovány k tomu, aby pochopily cíle své práce. 
 Procesy stanovené k ur ení toho, zda jsou na zakázce dodržovány p íslušné standardy. 
 Procesy dohledu nad zakázkami, školení a p íprava pracovník .
 Metody kontroly provedené práce, u in ných významných úsudk  a podoba vydané 

zprávy.
 P íslušná dokumentace o provedené práci, termínech a rozsahu kontroly. 
 Procesy aktualizace všech sm rnic a postup .

 48. Je d ležité, aby všichni lenové týmu provád jícího zakázku znali cíl práce, kterou mají 
vykonat. P íslušná týmová práce a školení jsou nezbytné k podpo e mén  zkušených len
týmu provád jícího zakázku tak, aby jasn  pochopili cíl práce, která jim byla p id lena. 

49. Dohled zahrnuje následující aspekty: 

 Sledování pr b hu realizace zakázky. 
 Posuzování schopností a zp sobilosti jednotlivých len  týmu provád jícího zakázku. 

Toho,  zda mají dostate ný as k vykonání své práce, zda pochopili jim podané instrukce 
a toho, zda je práce provád na v souladu s  p ístupem naplánovaným pro 
konkrétní zakázku. 

 ešení významných problém  zjišt ných v pr b hu zakázky, zvažování jejich 
významnosti a pat i ná modifikace plánovaného p ístupu.

 Identifikace problém , které by m ly být konzultovány nebo posouzeny zkušen jšími 
leny týmu provád jícího zakázku již v jejím pr b hu.

50. Odpov dnosti p i provád ní kontroly se stanovují tak, že zkušen jší lenové týmu 
provád jícího zakázku, v etn  partnera odpov dného za zakázku, kontrolují práce vykonané 
mén  zkušenými leny týmu. Pracovníci provád jící kontrolu posuzují, zda: 

(a) Práce byla vykonána v souladu s odbornými standardy, regula ními a právními 
p edpisy;

(b) Významné problémy byly p edloženy k dalšímu posouzení; 
(c) Se uskute nily p íslušné konzultace a výsledné záv ry byly zdokumentovány a 

zrealizovány;
(d) Je zapot ebí p ezkoumat povahu, asový pr b h a rozsah vykonané práce; 
(e) Vykonaná práce odpovídá vyvozeným záv r m a je ádn  zdokumentována; 
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(f)  Získané d kazní informace jsou dostate ným a vhodným podkladem pro  zprávu; 
 (g) Cíl  postup  provád ných na zakázce bylo dosaženo. 

Konzultace 

51. Spole nost stanoví takové zásady a postupy, které jí poskytnou p im enou jistotu, že:

(a) Prob hnou pat i né konzultace pokud nastanou obtížné nebo sporné situace;
(b) Jsou k dispozici dostate né zdroje, aby bylo možné uskute nit p íslušné

konzultace;
(c) Povaha a rozsah t chto konzultací jsou zdokumentovány; a 
(d) Záv ry vyplývající z konzultací jsou zdokumentovány a realizovány.

52. Konzultace zahrnují diskuse na p íslušné odborné úrovni s jednotlivci v rámci nebo mimo 
spole nost, kte í disponují speciálními odbornými znalostmi pot ebnými k vy ešení
obtížných nebo sporných situací. 

53. P i konzultacích jsou využívány vhodné prost edky výzkumu a rovn ž kolektivní zkušenosti 
a odborné znalosti v rámci spole nosti. Konzultace pomáhá prosazovat kvalitu a zvyšuje míru 
uplatn ní odborného úsudku. Spole nost se snaží zavést takovou kulturu, ve které je 
konzultování bráno jako p ednost a podporuje pracovníky, aby je v obtížných a sporných 
situacích využívali.  

54. K tomu, aby konzultace s jinými odborníky byla ú inná musí být dosaženo toho, že ten kdo 
konzultuje musí získat všechny pat i né informace, které mu umožní poskytnout 
kvalifikované poradenství ohledn  technických, etických nebo jiných záležitostí. Poradenské 
postupy vyžadují konzultace s t mi, kte í mají p íslušné znalosti, služební za azení a 
zkušenosti v rámci spole nosti (nebo p ípadn  mimo spole nost) ohledn  závažných 
technických, etických a ostatních záležitostí a dále vyžadují existenci p íslušné dokumentace 
a realizaci záv r  vyplývajících z konzultací. 

55. Spole nost,  která pot ebuje externí poradenství, nap íklad spole nost bez vhodných vnit ních 
zdroj , m že využít poradenské služby poskytované (a) jinými spole nostmi, (b) profesními 
a regula ními orgány nebo (c) organizacemi, které poskytují p íslušné služby v oblasti ízení 
kvality. P ed uzav ením smlouvy o poskytnutí t chto služeb spole nost posuzuje, zda externí 
poskytovatel služeb má pro tento ú el vhodné p edpoklady.

56. Dokumentace ke konzultacím s jinými odborníky ohledn  složitých nebo sporných situací je 
schvalována jak osobou, která konzultaci pot ebuje, tak osobou, se kterou je konzultováno. 
Dokumentace je dostate n  kompletní a podrobná, aby umožnila pochopení: 

 (a) Problému, který byl konzultován; a 
(b) Výsledk  konzultace, v etn  všech p ijatých rozhodnutí, východisek pro tato 

rozhodnutí a jak byla tato rozhodnutí realizována. 

Rozdílnosti v názorech 

57. Spole nost stanoví zásady a postupy pro ešení a vy ešení rozdílností v názorech 
v rámci týmu provád jícího zakázku, s t mi, kte í jsou konzultováni a p ípadn  mezi 
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partnerem odpov dným za zakázku a odborníkem provád jícím prov rku ízení 
kvality. Vyvozené záv ry jsou zdokumentovány a realizovány.

58. Tyto postupy vedou ke zjiš ování názorových rozdíl  již v rané fázi, poskytují jasný návod 
ke krok m, které je zapot ebí následn  podniknout a vyžadují dokumentaci ohledn  vy ešení 
názorových rozdíl  a realizaci vyplynuvších záv r . Zpráva nebude vydána p ed vy ešením
záležitosti. 

59. Spole nost, která využívá pat i n  kvalifikovanou externí osobu k provedení prov rky ízení 
kvality si je v doma toho, že se mohou vyskytnout rozdílnosti v názorech a stanovuje 
postupy k vy ešení t chto rozdílností, nap íklad formou konzultací s jiným odborníkem nebo 
spole ností i profesním nebo regula ním orgánem. 

Prov rka ízení kvality 

60. Spole nost stanoví zásady a postupy vyžadující pro p íslušné zakázky prov rku ízení 
kvality a poskytující objektivní hodnocení významných úsudk  týmu provád jícího 
zakázku a záv r , ke kterým tým dosp l p i formulování zprávy. Tyto zásady a 
postupy:

(a) Vyžadují prov rku ízení kvality u všech audit  ú etních záv rek kótovaných 
spole ností;

(b) Stanovují kritéria, podle nichž se hodnotí všechny ostatní audity, prov rky 
historických finan ních informací, ostatní ov ovací zakázky a související služby 
s cílem ur ení toho, zda bude provedena prov rka ízení kvality; a

(c) Vyžadují realizaci prov rky ízení kvality u všech zakázek spl ujících kritéria 
stanovená v souladu s pododstavcem (b).

61. Zásady a postupy vyžadují, aby prov rka ízení kvality byla dokon ena p ed vydáním 
zprávy.

62. Kritéria jež spole nost bere v úvahu p i stanovení toho, které zakázky jiné než audity 
ú etních záv rek kótovaných spole ností mají podléhat prov rce ízení kvality jsou 
následující: 

 Povaha zakázky, v etn  rozsahu, ve kterém se jedná o v c ve ejného zájmu.
 Zjišt ní neobvyklých okolností nebo rizik v souvislosti se zakázkou nebo skupinou 

zakázek.
 Zda zákony nebo p edpisy vyžadují realizaci prov rky ízení kvality.

63. Spole nost stanoví zásady a postupy definující:

 (a) Povahu, asový pr b h a rozsah prov rky ízení kvality;
(b) Kritéria pro stanovení zp sobilosti odborník  provád jících prov rky ízení 

kvality; a
 (c) Požadavky na dokumentaci prov rky ízení kvality na zakázce.
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Povaha, asový pr b h a rozsah prov rky ízení kvality na zakázce 

64. Prov rka ízení kvality na zakázce obvykle zahrnuje diskusi s partnerem odpov dným za 
zakázku, p ezkoumání ú etní záv rky, jiných p edm tných informací a zprávy,  zejména pak 
posouzení toho, zda je zpráva p im ená. Prov rka rovn ž zahrnuje kontrolu vybraných 
dokument  týkajících se významných úsudk  a záv r , ke kterým dosp l tým provád jící
zakázku. Rozsah prov rky závisí na složitosti zakázky a na riziku, že zpráva nemusí být 
p im ená daným okolnostem. Prov rka nesnižuje odpov dnost partnera odpovídajícího za 
zakázku.

65. Prov rka ízení kvality u audit  ú etních záv rek kótovaných spole ností zahrnuje posouzení 
následujících faktor :

 Týmem provedené vyhodnocení nezávislosti spole nosti ve spojitosti s ur itou zakázkou. 
 Významná rizika zjišt ná v pr b hu zakázky a reakce na tato rizika.
 Provedené odhady, zejména pokud jde o významnost a závažná rizika.
 Zda se uskute nily pat i né konzultace týkající se záležitostí,  u kterých došlo k rozdíl m

v názorech nebo jiných obtížných nebo sporných záležitostí a záv ry z t chto konzultací.
 Významnost a povaha opravených a neopravených nesprávností zjišt ných v pr b hu

zakázky.
 Záležitosti, které mají být sd leny vedení, t m, kte í jsou pov ení ízením a p ípadn

jiným stranám jako jsou regula ní orgány.
 Zda dokumentace auditora vybraná k prov ení odpovídá práci provedené v souvislosti 

s významnými úsudky a podporuje dosažené záv ry.
 P im enost zprávy, která bude vydána.

Prov rky ízení kvality u jiných zakázek než jsou audity ú etních záv rek kótovaných 
spole ností mohou, v závislosti na okolnostech, zahrnovat n které nebo všechny tyto faktory.

66. Odborník na prov rky ízení kvality provádí prov rku ve vhodnou dobu a v takových fázích 
zakázky, aby zásadní záležitosti byly promptn  vy ešeny ke spokojenosti odborníka ješt
p ed vydáním zprávy. 

67. Tam, kde odborník na prov rky ízení kvality u iní doporu ení, která nejsou partnerem 
odpovídajícím za zakázku odsouhlasena, takže daná záležitost není vy ešena ke spokojenosti 
odborníka, nedojde k vydání zprávy dokud není tato záležitost vy ešena v souladu s postupy 
spole nosti stanovenými pro ešení rozdíl  v názorech.

Kritéria hodnocení  zp sobilosti odborník  provád jících prov rky ízení kvality 

68. Zásady a postupy spole nosti eší jmenování odborník  provád jících prov rky ízení 
kvality a definovat jejich zp sobilost prost ednictvím:

(a) Odborných p edpoklad  nezbytných pro výkon funkce, v etn  pot ebných 
zkušeností a pravomocí; a

(b) Míry, ve které m že být odborník provád jící prov rku ízení kvality 
konzultován ohledn  zakázky aniž by byla ohrožena jeho objektivita.

69. Zásady a postupy spole nosti týkající se odborných p edpoklad  odborník  provád jících 
prov rku kvality ízení se soust e ují na pot ebné odborné znalosti, zkušenosti a pravomoci 
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nezbytné k výkonu této funkce. To co jsou dostate né a p im ené odborné znalosti, 
zkušenosti a pravomoci závisí na okolnostech konkrétní zakázky. Krom  toho odborník 
provád jící prov rku ízení kvality u auditu ú etní záv rky kótované spole nosti musí být 
osoba s dostate nou a p íslušnou zkušeností a oprávn ním p sobit jako partner odpov dný za 
audity ú etních záv rek kótovaných spole ností.

70. Zásady a postupy spole nosti jsou navrženy tak, aby zachovávaly objektivitu odborníka 
provád jícího prov rku ízení kvality. Odborník provád jící prov rku ízení kvality 
nap íklad: 

 (a) Není vybírán partnerem odpov dným za zakázku; 
 (b) Jiným zp sobem se neú astní zakázky v pr b hu provád ní prov rky;
 (c) Nerozhoduje jménem týmu provád jícího zakázku; a 

(d) Nepodílí se na jiných posouzeních, která by ohrožovala jeho objektivitu. 

71. Partner odpov dný za zakázku m že v jejím pr b hu s odborníkem provád jícím prov rku
ízení kvality konzultovat. Tyto konzultace nemusí ohrozit zp sobilost odborníka 

provád jícího prov rku ízení kvality vykonávat tuto funkci. Nicmén  tam, kde se povaha a 
rozsah konzultací stanou významnými, je zachování objektivity odborníka provád jícího
prov rku v nována pozornost  jak ze strany týmu provád jícího zakázku, tak ze strany 
samotného odborníka. Kde tento postup není možný, je v rámci spole nosti jmenován další 
jednotlivec nebo pat i n  kvalifikovaná externí osoba s úkolem p evzít funkci bu  odborníka 
provád jícího prov rku ízení kvality nebo osoby, se kterou bude zakázka konzultována. 
Vnit ní sm rnice spole nosti umož ují náhradu odborníka provád jícího prov rky ízení 
kvality tam, kde jeho schopnost provád t objektivní prov rku m že být snížena. 

72. Pat i n  kvalifikované externí osoby lze smluvn  zavázat tam, kde samostatní odborníci nebo 
menší spole nosti identifikují zakázky vyžadující prov rku ízení kvality. Jinak n kte í
samostatní odborníci nebo malé spole nosti mohou chtít využít jiné spole nosti k usnadn ní
pr b hu prov rek ízení kvality. V p ípad , že spole nost uzavírá smlouvy s pat i n
kvalifikovanými externími osobami, pak dodržuje požadavky a rady uvedené v odstavcích 
68– 71. 

Dokumentace prov rky ízení kvality na zakázce  

73. Zásady a postupy pro dokumentaci prov rky ízení kvality na zakázce vyžadují 
zdokumentování toho, že:

(a) Byly provedeny postupy požadované zásadami spole nosti o prov rkách ízení 
kvality na zakázkách; 

(b) Prov rka ízení kvality na zakázce byla dokon ena p ed vydáním zprávy; a
(c) Odborník provád jící prov rku si není v dom žádných nevy ešených záležitostí, 

na jejichž základ  by se domníval, že významné úsudky a záv ry, ke kterým 
dosp l tým provád jící zakázku nebyly p im ené.

Kontrola

74. Spole nost stanoví takové zásady a postupy, které jí poskytnou p im enou jistotu, že 
zásady a postupy týkající se systému ízení kvality jsou náležité, p im ené, fungují 
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efektivn  a v praxi jsou dodržovány. Tyto zásady a postupy zahrnují nep etržité 
posuzování a hodnocení systému ízení kvality spole nosti, v etn  opakujících se 
kontrol vybraných, již dokon ených zakázek.

75. Ú elem kontroly souladu se zásadami a postupy ízení kvality je poskytovat vyhodnocení: 

 (a) Dodržování odborných standard , regula ních a právních p edpis ; a toho 
 (b) Zda byl systém ízení kvality správn  navržen a ú inn  zaveden; a toho 

(c) Zda byly zásady a postupy spole nosti pro ízení kvality správn  aplikovány tak, aby 
zprávy vydané spole ností nebo partnery odpov dnými za zakázku byly p im ené
daným okolnostem. 

76. Spole nost sv uje odpov dnost za proces kontroly partnerovi, partner m nebo jiným 
osobám s dostate nými a p íslušnými zkušenostmi a pravomocemi ve spole nosti tak, aby 
mohli tuto odpov dnost p evzít.  Kontrola systému ízení kvality spole nosti je provád na
pov enými jednotlivci a pokrývá jednak vhodnost navrženého systému ízení kvality, ale i 
ú innost jeho fungování. 

77. Pr b žné posuzování a vyhodnocování systému ízení kvality zahrnuje takové záležitosti 
jako jsou: 

 Analýza:

o Vývoje odborných standard , regula ních a právních p edpis  a p ípadn  toho, jak se 
tento vývoj promítnul do sm rnic a postup  spole nosti;

o Písemných potvrzení o souladu se zásadami a postupy týkajícími se nezávislosti; 
o Nep etržitého odborného rozvoje, v etn  školení; a 
o Rozhodnutí týkajících se p ijetí a pokra ování vztah  s klientem a zvláštních zakázek. 

 Stanovení nápravných opat ení, která mají být podniknuta a zlepšení, která mají být 
u in na v rámci systému, v etn  zapracování zp tné vazby do vnit ních sm rnic a 
postup  spole nosti týkajících se vzd lávání a školení. 

 Informování p íslušných pracovník  ve spole nosti o nedostatcích zjišt ných v rámci 
systému, v úrovni jeho znalosti nebo souladu s ním. 

 Následná kontrola provedená p íslušnými pracovníky spole nosti tak, aby byly 
promptn  provedeny nezbytné úpravy sm rnic a postup  týkajících se ízení kvality. 

78. Kontrola vybraných, již dokon ených zakázek je obvykle provád na na periodickém základ .
Zakázky vybrané ke kontrole zahrnují nejmén  jednu zakázku za každého partnera 
odpov dného za zakázky v pr b hu kontrolního cyklu, který obvykle netvá déle než t i roky. 
Zp sob organizování kontrolního cyklu, v etn  na asování výb ru jednotlivých zakázek 
závisí na mnoha faktorech, v etn :

 Velikosti spole nosti.
 Po tu a geografického umíst ní kancelá í spole nosti. 
 Výsledk  provedených p edchozích kontrolních postup .
 Stupn  pravomocí, kterými disponují jak pracovníci, tak kancelá e (nap íklad, zda 

jednotlivé kancelá e mají oprávn ní provád t své vlastní kontroly nebo je m že provád t
pouze ídící kancelá ).
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 Povahy a složitosti firemní praxe a organizace. 
 Rizik spojených s klienty spole nosti a zvláštními zakázkami. 

79. Proces kontroly zahrnuje výb r jednotlivých zakázek, z nichž n které mohou být vybrány, 
aniž by tým provád jící zakázku byl p edem informován. Osoby provád jící kontrolu na 
zakázkách se nepodílí na realizaci zakázek nebo prov rkách ízení kvality. P i stanovení 
rozsahu kontrol m že spole nost vzít v úvahu rozsah nebo záv ry programu nezávislé externí 
kontroly. Program nezávislé externí kontroly však neslouží jako náhrada vnit ního
kontrolního programu spole nosti.

80. Malé spole nosti a samostatní odborníci mohou chtít k provedení kontroly zakázek a jiných 
kontrolních postup  využít vhodn  kvalifikovanou externí osobu nebo spole nost.
K usnadn ní realizace kontrolních inností mohou rovn ž chtít p istoupit k ujednáním o 
sdílení zdroj  s jinými p íslušnými organizacemi. 

81. Spole nost vyhodnotí dopad nedostatk , které vyplynuly z kontrolního procesu a m la
stanoví, zda jde bu  o:

(a) P ípady, které nemusí nezbytn  nazna ovat, že systém ízení kvality spole nosti 
je nedostate ný, aby jí poskytoval p im enou jistotu, že odpovídá odborným 
standard m, regula ním a právním p edpis m a že zprávy vydané spole ností
nebo partnery odpov dnými za zakázku jsou p im ené daným okolnostem; 
nebo

(b) Systematické, opakující se nebo jiné významné nedostatky, které vyžadují 
okamžitá nápravná opat ení.

82. Spole nost informuje p íslušné partnery odpov dné za zakázku a ostatní p íslušné
pracovníky o nedostatcích, které vyplynuly jako výsledek procesu kontroly a o 
doporu ených p íslušných nápravných opat eních.

83. Vyhodnocení každého druhu nedostatku spole ností vyústí v doporu ení jednoho nebo 
n kolika následujících bod :

(a) P ijetí p íslušných nápravných opat ení ve vztahu  ke konkrétní zakázce nebo 
ke konkrétnímu pracovníkovi;

(b) Informování o zjišt ních t ch, kte í odpovídají za školení a odborný rozvoj;
(c) Zm ny zásad a postup  pro ízení kvality; a
(d) Disciplinární ízení s t mi, kte í nedodržují zásady a postupy spole nosti, zvlášt

s t mi, kte í je porušují opakovan .

84. Tam, kde výsledky kontrolních postup  nazna ují, že zpráva nemusí být p im ená
nebo že v pr b hu zakázky byly vynechány n které postupy, by m la spole nost ur it , 
jaká další opat ení jsou p im ená k tomu, aby byly dodrženy p íslušné odborné 
standardy, regula ní a právní p edpisy. Rovn ž by m la posoudit, zda je t eba zajistit 
právní poradenství.

85. Minimáln  jednou za rok spole nost informuje partnery odpov dné za zakázky a 
ostatní p íslušné jednotlivce v rámci spole nosti, v etn  generálního editele, p ípadn
sv j ídící orgán partner  o výsledcích kontroly svého systému ízení kvality. Tyto 
informace umožní spole nosti a t mto jednotlivc m, aby v p ípad  pot eby a podle 
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stanovených funkcí a odpov dností okamžit  p ijali pat i ná opat ení. Sd lené
informace zahrnují:

 (a) Popis provedených kontrolních postup .

 (b) Záv ry vyplývající z kontrolních postup .

(c) P ípadn  popis systémových, opakujících se nebo jiných významných nedostatk

a opat ení podniknutých k jejich vy ešení nebo náprav .

86. Poskytování informací o zjištných nedostatcích jiným jednotlivcm než p íslušným

partnerm odpovdným za zakázku obvykle nezahrnuje identifikaci dotených zvláštních 

zakázek, pokud tato identifikace není potebná k ádnému vykonávání odpovdností tmito 

jinými jednotlivci než jsou partnei odpovdní za zakázku. 

87. N které spolenosti p sobí jako souást skupiny spoleností a z dvodu jednotnosti mohou 

implementovat nkteré nebo všechny své kontrolní postupy na základ postup  skupinových. 

Tam, kde spolenosti ve skupin fungují podle spolených kontrolních zásad a postup

navržených tak, aby byly v souladu s tmito ISQC, a tyto spolenosti se spoléhají na tento 

kontrolní systém: 

(a) Nejmén jednou do roka skupina informuje p íslušné jednotlivce v rámci spoleností 

ve skupin o celkové sfée p sobnosti, rozsahu a o výsledcích kontrolního procesu; 

(b) Skupina okamžit informuje p íslušné jednotlivce v rámci p íslušné spolenosti ve 

skupin nebo spolenosti o všech nedostatcích zjištných v rámci systému ízení

kvality tak, aby mohly být podniknuty nezbytné kroky; a 

(c) Partnei odpovdní za zakázku ze spoleností ve skupin se mohou spoléhat na 

výsledky kontrolního procesu implementovaného v rámci skupiny, pokud spolenosti 

nebo skupina nedoporuí jinak.  

88. Píslušná dokumentace týkající se kontroly: 

(a) Stanovuje kontrolní postupy, vetn postupu stanoveného pro výbr dokonených

zakázek, které mají být kontrolovány; 

(b) Eviduje hodnocení: 

(i) Dodržování odborných standard, regulaních a právních p edpis;

 (ii) Zda byl systém ízení kvality správn navržen a úinn zaveden; a toho 

(iii) Zda byly správn aplikovány zásady a postupy spolenosti pro ízení kvality 

tak, aby zprávy vydávané jí nebo partnery odpovdnými za zakázku byly 

p im ené daným okolnostem; a 

(c) Identifikuje zjištné nedostatky, vyhodnocuje jejich dopad a stanovuje základ pro 

urení toho, zda a jaká  další opatení jsou nezbytná. 

Stížnosti a obvin ní

89. Spolenost zavede takové zásady a postupy, které jí poskytnou p im enou jistotu, že se 

ádn  zabývá:

ISQC1147



(a) Obvin ními a stížnostmi na to, že práce provedená spole ností není v souladu s 

odbornými standardy, regula ními a právními p edpisy; a
(b) Obvin ními ohledn  nedodržování systému ízení kvality v rámci spole nosti.

90. Stížnosti a obvin ní (neobsahují ta, která jsou jasn  neopodstatn ná) mohou vzniknout  uvnit
spole nosti nebo mimo ní. Mohou být p edkládány pracovníky spole nosti, klienty nebo 
jinými t etími stranami. Mohou je obdržet lenové týmu provád jícího zakázku nebo jiní 
pracovníci spole nosti.

91. V rámci  tohoto procesu spole nost zavádí jasn  definované zp soby, kterými mohou 
pracovníci spole nosti upozornit na jakoukoli záležitost zp sobem, který jim umožní tento 
problém p edložit bez obav z odvetných opat ení.

92. Spole nost šet í tyto stížnosti a obvin ní v souladu se zavedenými zásadami a postupy. 
Šet ení dozoruje partner s dostate nými a pat i nými zkušenostmi a pravomocemi ve 
spole nosti, který se ale jinak nepodílí na zakázce a zahrnuje p ípadné právní poradenství. 
K provedení šet ení mohou malé spole nosti a samostatní odborníci využít služeb vhodn
kvalifikované externí osoby nebo jiné spole nosti. Stížnosti, obvin ní a reakce na n  jsou 
dokumentovány.  

93. Tam, kde výsledky šet ení indikují nedostatky v navržených nebo fungujících zásadách a 
postupech pro oblast ízení kvality nebo nedodržování systému ízení kvality spole nosti ze 
strany jednotlivce nebo jednotlivc , spole nost p istupuje k p íslušným krok m, jak uvádí 
odstavec 83. 

Dokumentace 

94. Spole nost zavede a postupy, které budou vyžadovat existenci pat i né dokumentace 

poskytující d kazní informace o fungování každé složky jejího systému ízení kvality.

95. Spole nost rozhoduje o tom, jak jsou tyto záležitosti dokumentovány. Nap íklad velké 
spole nosti mohou využívat elektronické databáze k dokumentování takových záležitostí, 
jako jsou potvrzení o nezávislosti, hodnocení výkonu a výsledky kontrolních inspekcí.  Menší 
spole nosti mohou používat více neformální metody, jako jsou ru ní poznámky, kontrolní 
seznamy (tzv. „checklists“) a formulá e.

96. Faktory, které je zapot ebí posoudit p i ur ování formy a obsahu dokumentace vypovídající o 
fungování každé sou ásti systému ízení kvality jsou tyto: 

 Velikost spole nosti  a po et kancelá í.
 Míra pravomocí jak pracovník  tak kancelá í.
 Povaha a složitost firemní praxe a organizace. 

97. Spole nost uchovává tuto dokumentaci po dobu dostate n  dlouhou k tomu, aby  umožnila 
t m, kte í provádí kontrolní postupy za ú elem vyhodnocení dodržování systému ízení
kvality spole nosti nebo ješt  déle v p ípad , že je tak  požadováno zákonem nebo p edpisy.
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Datum ú innosti

98. V souladu s tímto standardem ISQC je zapot ebí zavést systémy ízení kvality do 15. ervna
2005.  Pro zakázky probíhající v této dob  zváží spole nost vhodná opat ení.

Stanovisko k problematice ve ejného sektoru 

1. N které termíny ve standardu ISQC, jako „partner odpovdný za zakázku“ a „spolenost“,

by m ly být chápány i ve vztahu  k jejich ekvivalentm v oblasti veejného sektoru. Krom

výjimek však ve veejném sektoru neexistuje ekvivalent k termínu „kótované spolenosti,“ 

a koliv mohou být provád ny audity zvlášt významných spoleností z oblasti veejného

sektoru, které by m ly podléhat požadavkm definovaným pro kótované spolenosti jako je 

povinné stídání partnera odpovdného za zakázku (nebo jeho ekvivalentu) nebo provrka

ízení kvality.  Pevn stanovená objektivní kritéria na jejichž základ  by tato významnost byla 

urena neexistují. Takové posouzení by však m lo obsahovat vyhodnocení veškerých faktor,

které jsou relevantní pro auditovanou  spolenost. Mezi tyto faktory patí velikost, složitost, 

obchodní riziko, zájem parlamentu nebo médií a poet a okruh dotených zainteresovaných 

osob.

2. Standard ISQC 1 v odstavci 70 uvádí, že „Zásady a postupy spolenosti jsou navrženy tak, 

aby objektivita odborníka provád jícího provrku ízení kvality byla zachována.“ 

Pododstavec (a) uvádí jako p íklad,  že odborník provád jící provrku ízení kvality není 

vybírán partnerem odpovdným za zakázku. Avšak v mnohých jurisdikcích jeden hlavní 

auditor jmenovaný zákonným zp sobem p sobí ve funkci, která je ekvivalentní funkci 

„partnera odpovdného za zakázku“ a zárove má celkovou odpovdnost za audity 

provád né ve veejném sektoru. Za tchto okolností  by odborník provád jící provrky m l

být p ípadn vybírán s ohledem na potebu zachování nezávislosti a objektivity.

3. Ve veejném sektoru je možné jmenovat auditory podle zákonem stanovených postup . Z toho 

d vodu nemusí být uplatnna posouzení  týkající se p ijetí a pokra ování vztah s klientem a 
zvláštních zakázek, jak jsou uvedeny v odstavcích  28-35 standardu ISQC 1.

4. Podobn nezávislost auditor ve veejném sektoru m že být chránna zákonem na ízenými

opateními s tím, že je nepravd podobné, že nkteré hrozby týkající se nezávislosti v podob
p edpokládané v odstavcích 18-27 standardu ISQC 1 nastanou.
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„Tento mezinárodní standard pro ízení kvality ISQC 1 „ ízení kvality u spole ností provád jících
audity, prov rky historických finan ních informací, ostatní ov ovací zakázky a související služby“ 
zve ejn ný Radou pro auditorské a ujiš ovací standardy (IAASB) Mezinárodní federace ú etních
(IFAC) v anglickém jazyce a publikovaný v p íru ce Handbook of International Auditing, 
Assurance, and Ethics Pronouncement 2005 Edition, byl p eložen do eského jazyka Komorou 
auditor eské republiky v ervnu 2005 a je reprodukován se souhlasem organizace IFAC 
v ervenci 2005. S postupem p ekladu mezinárodních auditorských a ujiš ovacích standard  byla 
organizace IFAC seznámena  a p eklad byl proveden v souladu s „Oznámením zásad p ekladu
standard  a návod  vydaných organizací IFAC.“ Schválený text všech mezinárodních auditorských a 
ujiš ovacích standard  je ten, který organizace IFAC publikovala v anglickém jazyce.“ 

Copyright © Mezinárodní federace ú etních, leden 2005. 
Všechna práva vyhrazena. Použití s povolením. 
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