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Úvod

1. Tento Rámec vymezuje a popisuje náležitosti a cíle ov ovacích zakázek a ur uje zakázky, 
na n ž se vztahují Mezinárodní auditorské standardy (ISA), Mezinárodní standardy pro 
prov rky (ISRE) a Mezinárodní standardy pro ov ovací zakázky (ISAE). Poskytuje 
referen ní rámec pro: 

(a) Odborné ú etní vykonávající ve ejnou praxi („odborníky“), kte í provád jí
ov ovací zakázky. Odborné ú etní p sobící ve ve ejném sektoru odkazujeme na 
Perspektivu ve ejného sektoru na konci tohoto Rámce. Odborní ú etní, kte í
nep sobí ani ve ve ejné praxi, ani ve ve ejném sektoru, by m li p i provád ní
ov ovacích zakázek tento Rámec vzít do úvahy,1

(b) Další osoby zapojené do ov ovacích zakázek v etn  p edpokládaných uživatel
zprávy o ov ení a  odpov dných stran a 

(c) Mezinárodní výbor pro auditorské a ov ovací standardy (IAASB) p i vytvá ení 
standard  ISA, ISRE a ISAE. 

2. Tento Rámec nevytvá í standardy ani neuvádí požadavky týkající se postup  pro provád ní
ov ovacích zakázek. Základní zásady, klí ové postupy a související vodítka pro provád ní
ov ovacích zakázek v souladu s koncepty obsaženými v tomto Rámci obsahují standardy 
ISA, ISRE a ISAE. Vztah Rámce a standard  ISA, ISRE a ISAE je vysv tlen v kapitole 
„Struktura oficiálních materiál  vydaných Mezinárodním výborem pro auditorské a 
ov rovací standardy“. 

3. P ehled tohoto Rámce: 

 Úvod: Tato kapitola pojednává o ov ovacích zakázkách, které provád jí odborníci. 
Poskytuje referen ní rámec pro odborníky a další osoby zabývající se ov ovacími 
zakázkami, nap . osoby, které odborníka najímají („najímající stranu“). 

 Vymezení a cílov ovacích zakázek: V této kapitole se vymezují ov ovací zakázky 
a stanovují se cíle dvou typ  ov ovacích zakázek, které m že odborník provád t.
V tomto Rámci se tyto dva typy ov ovacích zakázek nazývají zakázky poskytující 
p im enou jistotu a zakázky poskytující omezenou jistotu.2

 Rozsah Rámce: V této kapitole se rozlišují ov ovací zakázky a jiné typy zakázek, 
jako jsou nap . poradenské zakázky. 

 P ijetí zakázky:V této kapitole se stanovuje, co musí být spln no, než m že odborník 
ov ovací zakázku p ijmout.

 Náležitostiov ovací zakázky: V této kapitole se stanovuje a rozebírá p t náležitostí  
ov ovacích zakázek provád ných odborníky: t ístranný vztah, p edm t zakázky, 

1 Pokud tento Rámec používá odborný ú etní, který nevykonává ve ejnou praxi, nap . interní auditor, a ve zpráv
odborného ú etního (a) se odvolává na tento Rámec, standardy ISA, ISRE i ISAE a pokud (b) odborný ú etní nebo 
další lenové týmu provád jícího ov ení a tam, kde to p ipadá v úvahu, též zam stnavatel odborného ú etního nejsou 
nezávislí na subjektu, pro n jž se ov ovací zakázka provádí, uvede se ve zpráv  odborného ú etního jasn  absence 
nezávislosti a podstata vztahu i vztah  s tímto subjektem. Takováto zpráva ve svém názvu nenese slovo „nezávislá“ 
a ú el a uživatelé této zprávy jsou omezeni. 
2 Pro ú ely ov ovacích zakázek týkajících se zejména historických ú etních informací se zakázky poskytující 
p im enou jistotu nazývají audity a zakázky poskytující omezenou jistotu se nazývají prov rky. 
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kritéria, d kazní informace a zpráva o ov ení. Vysv tlují se zde d ležité rozdíly 
mezi zakázkami poskytujícími p im enou jistotu a zakázkami poskytujícími 
omezenou jistotu (též nastín no v p íloze). V této kapitole se rovn ž hovo í nap . o 
významné variabilit  p edm t  zakázky ov ovacích zakázek, požadovaných 
charakteristikách vhodných kritérií, úloze rizika a významnosti v ov ovacích
zakázkách a o tom, jak se v každém z t chto dvou typ  ov ovacích zakázek 
vyjad ují záv ry.

 Nesprávné použití odborníkova jména: V této kapitole se pojednává o d sledcích
spojení odborníka s p edm tem zakázky. 

Etické zásady a standardy pro ízení kvality  

4. Krom  tohoto Rámce a standard  ISA, ISRE a ISAE se odborníci provád jící ov ovací
zakázky ídí:

(a) Etickým kodexem pro odborné ú etní federace IFAC (Kodex), v n mž se pro 
odborné ú etní stanovují základní etické zásady, a 

(b) Mezinárodními standardy pro ízení kvality (ISQC), které stanovují standardy a 
poskytují vodítka pro systém ízení kvality ve firm .3

5. V ásti A Kodexu se stanovují základní etické zásady, jež musejí všichni odborní ú etní
dodržovat, a to v etn :

(a) Bezúhonnosti,

(b) Objektivity, 

(c) Odborné zp sobilosti a ádné pé e,

(d) Ml enlivosti a 

(e) Profesionálního chování. 

6. V ásti B Kodexu, která se vztahuje pouze na odborné ú etní ve ve ejné praxi 
(„odborníky“), je obsažen koncep ní p ístup k nezávislosti, jenž pro každou  ov ovací
zakázku bere v potaz ohrožení nezávislosti, p ijatá bezpe nostní opat ení a ve ejný zájem. 
Vyžaduje, aby firmy a lenové tým  provád jících ov ení rozpoznali a zhodnotili okolnosti 
a vztahy, jež nezávislost ohrožují, a podnikli p íslušné kroky, aby toto ohrožení za pomoci 
použití bezpe nostních opat ení eliminovali nebo jej snížili na p ijatelnou úrove .

3 V dob , kdy byl schválen tento Rámec, nebyl ješt  vydán standard ISQC 1, ale m l by být vydán p ed nabytím
ú innosti standardu ISAE 3000, „Ov ovací zakázky jiné než audit nebo prov rky historických ú etních informací“.
Další standardy a vodítka pro postupy ízení kvality pro specifické typy ov ovacích zakázek stanovují standardy ISA, 
ISRE a ISAE.
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Vymezení a cíl ov ovací zakázky 

7. „ Ov ovací zakázka“ znamená zakázku, v níž  odborník vyjad uje záv r s cílem zvýšit míru 
d v ry p edpokládaných uživatel  jiných než odpov dná strana ohledn  výsledku 
hodnocení i oce ování p edm tu zakázky v i daným kritériím. 

8. Výsledkem hodnocení i oce ování p edm tu zakázky jsou informace vyplývající 
z aplikování kritérií na daný p edm t. Nap .:

 Rozpoznání, oce ování, prezentace a zve ejn ní obsažená v ú etních záv rkách 
(výsledek) vyplývají z aplikace rámce ú etního výkaznictví pro rozpoznání, 
oce ování, prezentaci a zve ejn ní, jako jsou nap . Mezinárodní standardy ú etního
výkaznictví (IFRS), (kritéria) pro finan ní situaci subjektu, finan ní výkonnost a 
pen žní toky (p edm t zakázky). 

 Ujišt ní o ú innosti vnit ní kontroly (výsledek) vycházející z aplikace rámce pro 
hodnocení ú innosti vnit ní kontroly, nap . rámce COSO4 nebo princip  CoCo5,
(kritéria) pro vnit ní kontrolu, postup (p edm t zakázky). 

Termín „informace o p edm tu zakázky“, používaný ve zbývající ásti tohoto Rámce, 
znamená výsledek hodnocení i oce ování p edm tu zakázky. O informacích o p edm tu
zakázky odborník shromaž uje dostate né množství vhodných d kazních informací, aby 
získal p im ený základ pro vyslovení záv ru ve zpráv  o ov ení.

9. Informace o p edm tu zakázky mohou být n kdy nesprávn  vyjád eny v kontextu s  
p edm tem zakázky a kritérii, a mohou být tudíž nesprávn  uvedeny, možná i významnou 
m rou. To m že nastat tehdy, pokud informace o p edm tu zakázky pat i n  neodrážejí 
aplikaci kritérií na p edm t zakázky, nap . když ú etní záv rky subjektu nepodávají v rný a 
poctivý obraz o finan ní situaci subjektu, jeho finan ní výkonnosti a pen žních tocích (nebo 
je ve všech významných ohledech objektivn  neprezentují) v souladu s Mezinárodními 
standardy ú etního výkaznictví (IFRS) nebo když není ujišt ní subjektu o ú innosti jeho 
vnit ních kontrol, posuzovaných na základ  rámce COSO i princip  CoCo, ve všech 
významných ohledech objektivní. 

10. V n kterých  ov ovacích zakázkách provádí hodnocení nebo oce ování p edm tu zakázky 
odpov dná strana a informace o p edm tu zakázky jsou ve form  ujišt ní p edkládaného
p edpokládaným uživatel m. Tyto zakázky se nazývají „zakázky poskytující ujišt ní“.
V ostatních  ov ovacích zakázkách  provádí odborník hodnocení i oce ování p edm tu
zakázky p ímo, anebo získá prohlášení od odpov dné strany, která provedla hodnocení i
ocen ní, které nebylo p edloženo p edpokládaným uživatel m. Informace o p edm tu
zakázky se  p edpokládaným uživatel m poskytnou ve zpráv  o ov ení. Tyto zakázky se 
nazývají „zakázky s p ímým vykazováním“. 

4 „Vnit ní kontrola – Integrovaný rámec“, výbor sponzorujících organizací komise Treadway Commission. 
5 „Vodítko pro posuzování kontroly – Principy CoCo“ Kritéria kontrolního výboru, Kanadský institut diplomovaných 
ú etních.
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11. Podle tohoto Rámce smí odborník provád t dva typy ov ovacích zakázek, a to zakázky 
poskytující p im enou jistotu a zakázky poskytující omezenou jistotu. Cílem zakázky 
poskytující p im enou jistotu je za daných okolností zakázky6 snížit riziko ov ovací
zakázky na p ijateln  nízkou úrove , a odborník použije kladnou formu ujišt ní pro 
vyjád ení záv ru. Cílem zakázky poskytující omezenou jistotu je snížit riziko ov ovací 
zakázky na úrove , která je za daných okolností zakázky p ijatelná, ale kde je riziko v tší
než u zakázky poskytující p im enou jistotu; odborník použije zápornou formu ujišt ní pro 
vyjád ení záv ru.

Rozsah Rámce 

12. Ne všechny zakázky, jež odborníci provád jí, jsou ov ovací zakázky. Mezi jiné asto 
provád né zakázky, které nespl ují výše uvedenou definici (a tudíž se na n  tento Rámec 
nevztahuje), pat í následující: 

 Zakázky, na n ž se vztahují Mezinárodní standardy pro související služby, nap .
dohodnuté postupy a sestavení ú etních i jiných informací. 

 P íprava da ových p iznání, kde se nevyslovuje žádný záv r vyjad ující jistotu. 

 Poradenské zakázky,7 nap . poradenství v oblasti ízení a da ové poradenství. 

13. Ov ovací zakázka m že být sou ástí v tší zakázky, nap . když poradenská zakázka ohledn
akvizice podniku zahrnuje požadavek poskytnout jistotu týkající se historických i
budoucích finan ních informací. Za takovýchto okolností je tento Rámec relevantní pouze 
pro tu ást zakázky, v níž se poskytuje ujišt ní. 

14. Následující zakázky spl ující definici obsaženou v odst.7 nemusejí být provád ny v souladu 
s tímto Rámcem: 

(a) Zakázky, kde se sv d í v soudním ízení týkajícím se ú etnictví, auditu, zdan ní
nebo jiných otázek, a 

(b) Zakázky zahrnující odborné výroky, názory nebo formulace, z nichž si uživatel 
m že vyvodit ur itou jistotu, pokud platí všechny následující body: 

(i) Tyto výroky, názory i formulace jsou pro celou zakázku pouze vedlejší, 

(ii) Ve zpráv  je výslovn  uvedeno, že vydaná písemná zpráva je ur ena pouze  
p edpokládaným uživatel m uvedeným v této zpráv ,

6 Okolnosti zakázky zahrnují podmínky zakázky v etn  toho, zda se jedná o zakázku poskytující p im enou jistotu 
nebo o zakázku poskytující omezenou jistotu, dále charakteristiku p edm tu zakázky, kritéria, jež se mají použít, 
pot eby  p edpokládaných uživatel , p íslušnou charakteristiku odpov dné strany a jejího prost edí a ostatní skute nosti, 
nap . události, transakce, podmínky a praxe, které mohou mít na zakázku d ležitý vliv. 
7 V poradenských zakázkách se využívají odborné znalosti, vzd lání, pozorování a zkušenosti odborného ú etního a 
jeho znalost poradenství. Poradenství je analytický postup, jenž zpravidla zahrnuje ur itou kombinaci inností 
vztahujících se ke stanovování cíl , shromaž ování údaj , vymezení problém i p íležitostí, hodnocení alternativ, 
vypracování doporu ení v etn inností, sd lení výsledk  a n kdy též realizaci a pokra ování. Pokud se vydává zpráva, 
obecn  se píše vypráv cím stylem ( i v tnou formou). Práce se zpravidla vykonává pouze pro použití a pot ebu klienta. 
Podstatu a rozsah práce stanovuje smlouva mezi odborným ú etním a klientem. Jakákoli služba, jež spl uje definici 
ov ovací zakázky, není poradenskou zakázkou, nýbrž ov ovací zakázkou. 
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(iii) Na základ  písemné dohody s vyjmenovanými  p edpokládanými uživateli není 
zakázka zamýšlena jako ov ovací zakázka a 

(iv) Zakázka není ve zpráv  odborného ú etního p edkládána jako ov ovací
zakázka.

Zprávy o jiných než ov ovacích zakázkách 

15. Odborník vydávající zprávu o zakázce, která v rozsahu tohoto Rámce není ov ovací
zakázkou, tuto zprávu jasn  odliší od zprávy o ov ení. Aby zpráva, která není zprávou 
o ov ení, uživatele nemátla, m la by se vyhnout nap .:

 Tomu, aby se v ní nazna oval soulad s tímto Rámcem, standardy ISA, ISRE i
ISAE.

 Tomu, aby se v ní nesprávn  používaly pojmy „jistota „audit“ i  „prov rka“. 

 Tomu, aby v ní bylo obsaženo prohlášení, které by se mohlo d vodn  zam nit za 
záv r, jehož cílem je zvýšit míru d v ry p edpokládaných uživatel  ohledn
výsledku hodnocení i oce ování p edm tu zakázky v i daným kritériím.  

16. Odborník a odpov dná strana se mohou dohodnout na tom, že budou zásady obsažené 
v tomto Rámci používat i pro zakázku, kde neexistují žádní  p edpokládaní uživatelé vyjma  
odpov dné strany, ale všechny další požadavky standard  ISA, ISRE i ISAE jsou spln ny.
V takovýchto p ípadech je ve zpráv  odborníka obsaženo prohlášení, které použití zprávy 
omezuje na odpov dnou stranu.

P ijetí zakázky 

17. Odborník p ijímá ov ovací zakázku pouze pokud jeho p edb žné znalosti o okolnostech 
zakázky nazna ují, že: 

(a) Budou spln ny p íslušné etické požadavky, nap . nezávislost a odborná zp sobilost, 
a

(b) Zakázka vykazuje všechny následující znaky: 

(i) P edm t zakázky je vhodný, 

(ii) Kritéria, která se budou používat, jsou vhodná a jsou p edpokládaným
uživatel m k dispozici, 

(iii) Odborník má p ístup k dostate nému množství vhodných d kaz  podporujících 
jeho záv r,

(iv) Odborník v záv r , a  již ve form  vhodné pro zakázku poskytující p im enou
jistotu, anebo pro zakázku poskytující omezenou jistotu, bude obsažen 
v písemné zpráv , a 

(v) Odborník si je jist tím, že má zakázka racionální ú el. Je-li rozsah práce  
odborníka výrazn  omezen (viz odst. 55), je nepravd podobné, že by zakázka 
m la racionální ú el. Odborník se dále m že domnívat, že má najímající strana 
v úmyslu nesprávn  spojit jeho jméno  s p edm tem zakázky (viz odst. 61). 
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Konkrétní standardy ISA, ISRE i ISAE mohou obsahovat další požadavky, které je 
zapot ebí splnit p ed p ijetím zakázky. 

18. Jestliže nelze p ípadnou zakázku p ijmout jakožto ov ovací zakázku, protože zakázka 
nevykazuje všechny znaky uvedené v p edchozím odstavci, m že najímající strana stanovit 
jinou zakázku, která bude pot eby  p edpokládaných uživatel  spl ovat. Nap .

(a) Pokud by p vodní kritéria nebyla vhodná, mohla by být ov ovací zakázka 
provedena za následujících p edpoklad :

(i) Najímající strana m že ur it ást p vodního p edm tu zakázky, pro níž jsou 
tato kritéria vhodná a  odborník provede  ov ovací zakázku týkající se jen této 
ásti p edm tu zakázky. V takovýchto p ípadech zpráva o ov ení jasn

stanoví, že se k p vodnímu p edm tu zakázky nevztahuje v úplnosti, nebo 

(ii) Lze vybrat i vytvo it alternativní kritéria vhodná pro p vodn  stanovený 
p edm t zakázky. 

(b) Najímající strana m že požadovat provedení zakázky, která není ov ovací 
zakázkou, nap . poradenskou zakázku i dohodnuté postupy. 

19. Poté, co odborník ov ovací zakázku p ijme, nem že bez p im eného od vodn ní tuto 
zakázku m nit na jinou než ov ovací zakázku nebo nem že m nit zakázku poskytující 
p im enou jistotu na  zakázku poskytující omezenou jistotu. Zm na okolností dotýkající se 
požadavk   p edpokládaných uživatel  nebo nedorozum ní týkající se podstaty zakázky je 
obvykle d vodem pro žádost o zm nu zakázky. Pokud k takovéto zm n  dojde, v nuje
odborník pozornost i d kaz m získaným p ed touto zm nou.

Náležitosti ov ovací zakázky 

20. V této kapitole se probírají následující náležitosti  ov ovací zakázky: 

(a) T ístranný vztah, jehož se ú astní odborník, odpov dná strana a p edpokládaní
uživatelé,

(b) Vhodný p edm t zakázky, 

(c) Vhodná kritéria, 

(d) Dostate né množství vhodných d kaz  a 

(e) Písemná zpráva o ov ení ve form  vhodné bu  pro zakázku poskytující 
p im enou jistotu, nebo pro  zakázku poskytující omezenou jistotu. 

T ístranný vztah 

21. Ov ovací zakázky se ú astní t i samostatné strany, a to odborník, odpov dná strana a  
p edpokládaní uživatelé. 

22. Odpov dná strana a  p edpokládaní uživatelé mohou pocházet z odlišných subjekt  nebo ze 
stejného subjektu. P íkladem druhého uvedeného p ípadu je, když existuje dvoustup ová 
ídící struktura podniku a dozor í rada požaduje poskytnutí ujišt ní o informacích 

p edložených p edstavenstvem tohoto subjektu. Na vztah mezi odpov dnou stranou a  
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p edpokládanými uživateli se musí nahlížet v kontextu konkrétní zakázky a tento vztah se 
m že lišit od tradi n ji vymezené odpov dnosti. Nap . nejvyšší vedení subjektu 
(p edpokládaný uživatel) m že najmout  odborníka, aby provedl  ov ovací zakázku týkající 
se konkrétního aspektu innosti tohoto subjektu, za n jž bezprost edn  odpovídá nižší 
úrove  vedení (odpov dná strana), ale za n jž v kone ném d sledku odpovídá nejvyšší  
vedení.

Odborník

23. Pojem „odborník“ užívaný v tomto Rámci je širší než pojem „auditor“ používaný ve 
standardech ISA a ISRE, jenž se vztahuje pouze na odborníky provád jící audit i prov rky 
týkající se historických ú etních informací. 

24. Odborník m že být požádán, aby provedl ov ovací zakázky týkající se široké škály 
p edm t  zakázky. N které p edm ty zakázky mohou vyžadovat specializované dovednosti 
a znalosti p esahující dovednosti a znalosti konkrétního  odborníka. Jak se uvádí v odst. 17, 
písm. a), odborník nep ijme zakázku, pokud jeho p edb žné znalosti okolností zakázky 
nazna ují, že nebudou spln ny etické požadavky týkající se odborné zp sobilosti. 
V n kterých p ípadech m že být tento požadavek spln n tak, že odborník využije práci osob 
z jiných odborných disciplín, tj.expert . V t chto p ípadech má odborník za to, že osoby 
zpracovávající zakázku kolektivn  mají pot ebné dovednosti a znalosti a že odborník je do 
zakázky p im en  zapojen a p im en  rozumí práci, kterou tito experti vykonávají. 

Odpov dná strana 

25. Odpov dná strana je osoba (nebo osoby), které: 

(a) V zakázce s p ímým vykazováním odpovídají za p edm t zakázky nebo 

(b) V zakázce poskytující ujišt ní odpovídají za informace o p edm tu zakázky 
(ujišt ní) a mohou odpovídat i za p edm t zakázky. P íkladem toho, kdy  
odpov dná strana odpovídá za informace o p edm tu zakázky i za p edm t zakázky, 
je to, když subjekt najme  odborníka, aby provedl ov ovací zakázku týkající se 
zprávy, kterou tento subjekt p ipravil ohledn  své praxe udržitelného rozvoje. 
P íkladem toho, kdy  odpov dná strana odpovídá za informace o p edm tu zakázky, 
ale nikoli za p edm t zakázky, je to, když vládní organizace najme  odborníka, aby 
provedl ov ovací zakázku týkající se zprávy o praxi udržitelného rozvoje 
soukromé spole nosti, kterou tato organizace p ipravila a kterou hodlá p edložit  
p edpokládaným uživatel m. 

Odpov dnou stranou m že, ale nemusí být strana, která odborníka najímá (najímající 
strana). 

26. Odpov dná strana odborníkovi obvykle poskytne písemné prohlášení, které hodnotí nebo 
oce uje p edm t zakázky v i stanoveným kritériím, bez ohledu na to zda bude i nebude 
p edloženo jako ujišt ní pro p edpokládané uživatele. V zakázce s p ímým vykazováním 
nemusí mít odborník možnost takovéto prohlášení získat, pokud se najímající strana liší od 
odpov dné strany. 
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P edpokládaní uživatelé 

27. P edpokládaní uživatelé jsou bu  jedna osoba, více osob nebo skupina osob, pro n ž
odborník p ipravuje zprávu o ov ení. Jedním z p edpokládaných uživatel  m že být 
odpov dná strana, ale nikoli pouze ona. 

28. Tam, kde je to ú elné, je zpráva o ov ení adresována všem p edpokládaným uživatel m,
avšak v n kterých p ípadech zde mohou být i další  uživatelé. Odborník nemusí být schopen 
ur it všechny uživatele, kte í budou zprávu o ov ení íst, zejména existuje-li mnoho osob, 
které k ní mají p ístup. V takovýchto p ípadech, p edevším tam, kde pravd podobn  mají
p ípadní tená i širokou škálu zájm  o p edm t zakázky, mohou být p edpokládaní uživatelé 
omezeni na hlavní osoby mající významný a spole ný zájem na d ní v podniku.
P edpokládané uživatele lze ur it r zným zp sobem, nap . dohodou mezi odborníkem a
odpov dnou stranou nebo ze zákona. 

29. Tam, kde je to ú elné, se  p edpokládaní uživatelé nebo jejich zástupci spolu s odborníkem a
odpov dnou stranou (a najímající stranou, pokud se liší) podílejí na stanovení požadavk
zakázky. Nicmén  bez ohledu na zapojení ostatních a na rozdíl od dohodnutých postup
(jejichž výsledkem je zpráva o dohodnutých postupech, a nikoli záv r):

(a) Odborník odpovídá za stanovení podstaty, asového plánu a rozsahu provád ných
postup  a 

(b) Odborník je povinen zabývat se jakoukoli skute ností, jíž si povšimne a která by 
m la za následek významnou zm nu pohledu na informace o p edm tu zakázky. 

30. V n kterých p ípadech  p edpokládaní uživatelé (nap . banké i a reguláto i) vyžadují, aby
odpov dná strana (a najímající strana, pokud se liší) zajistila, aby se ov ovací zakázka 
provedla pro specifický ú el. Pokud se zakázky provád jí pro specifické p edpokládané
uživatele nebo pro specifický ú el, odborník zváží , zda ve zpráv  o ov ení vymezí její
použití pouze na tyto uživatele nebo na tento ú el.

P edm t zakázky

31. P edm t zakázky a informace o p edm tu ov ovací zakázky mohou mít mnoho forem,
nap .:

 Finan ní výkonnost nebo podmínky (nap . historická i budoucí finan ní situace,
finan ní výkonnost a pen žní toky); informací o p edm tu zakázky m že být
rozpoznání, oce ování, prezentace a zve ejn ní obsažené v ú etních záv rkách.

 Nefinan ní výkonnost nebo podmínky (nap . výkonnost subjektu); informací o 
p edm tu zakázky mohou být klí ové ukazatele výkonnosti a ú innosti.

 Fyzické charakteristiky (nap . kapacita za ízení); informací o p edm tu zakázky 
mohou být dokumenty obsahující technické specifikace. 

 Systémy a postupy (nap . vnit ní kontrola nebo systém informa ních technologií); 
informací o p edm tu zakázky mohou být ujišt ní o ú innosti.
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 Chování (nap . ízení podniku, soulad s na ízeními, ízení lidských zdroj );
informací o p edm tu zakázky m že být prohlášení o shod  nebo prohlášení 
o ú innosti.

32. P edm ty zakázky mají r zné charakteristiky v etn  míry, podle níž jsou informace o t chto
p edm tech kvalitativní versus kvantitativní, objektivní versus subjektivní, historické versus 
budoucí, a vztahují se k bodu v ase nebo pokrývají ur ité období. Takovéto charakteristiky 
ovliv ují:

 p esnost, s níž lze p edm t zakázky hodnotit nebo oce ovat v i kritériím, a 

 p esv d ivost dostupných d kaz .

Ve zpráv  o ov ení se uvád jí charakteristiky, které jsou pro  p edpokládané uživatele 
zvlášt  d ležité. 

33. Vhodný p edm t zakázky je: 

(a) Rozpoznatelný a schopný být konzistentn  hodnocen i oce ován v i
rozpoznaným kritériím a 

(b) Takový, aby mohly být informace o n m podrobeny postup m shromaž ování
dostate ného množství vhodných d kaz , jež by podpo ily záv r obsahující 
p im enou nebo omezenou jistotu. 

Kritéria

34. Kritéria jsou m ítka používaná pro hodnocení i oce ování p edm tu zakázky v etn  t ch 
pro prezentaci a zve ejn ní tam, kde je to d ležité. Kritéria mohou být formální, nap . p i
p íprav  ú etních záv rek mohou být kritérii Mezinárodní standardy ú etního výkaznictví 
(IFRS) nebo Mezinárodní ú etní standardy ve ejného sektoru (IPSAS). Pokud se zpráva 
týká vnit ní kontroly, m že být kritériem ur ený rámec vnit ní kontroly nebo konkrétní cíle 
kontroly vytvo ené specificky pro danou zakázku, a pokud se zakázka týká posouzení 
souladu, m že být kritériem platný zákon, na ízení nebo smlouva. P íkladem mén
formálních kritérií jsou vnit ní pravidla chování i dohodnutá úrove  výkonnosti (nap .
kolikrát za rok se má sejít p íslušný výbor). 

35. Pro p im en  konzistentní hodnocení nebo ocen ní p edm tu zakázky v kontextu 
odborného úsudku se vyžadují vhodná kritéria. Bez referen ního rámce, jejž vhodná kritéria 
poskytují, je jakýkoli záv r otev ený individuální interpretaci a nepochopení. Vhodná 
kritéria jsou citlivá na kontext, tj. jsou d ležitá pro okolnosti zakázky. I pro tentýž p edm t
zakázky mohou existovat r zná kritéria. Nap . jedna odpov dná strana m že jako p edm t
zakázky o spokojenosti zákazník  vybrat po et stížností zákazník  vy ešených ke 
spokojenosti zákazníka a jiná odpov dná strana m že zvolit po et opakovaných nákup
v období do t í m síc  po prvním nákupu. 
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36. Vhodná kritéria mají následující charakteristiky: 

(a) Relevance: relevantní kritéria p ispívají k záv r m, jež napomáhají rozhodování, 
které provád jí p edpokládaní uživatelé. 

(b) Úplnost: kritéria jsou dostate n  úplná, pokud nejsou vynechány d ležité faktory,
které by mohly v kontextu okolností zakázky ovlivnit záv ry. Tam, kde je to ú elné,
zahrnují úplná kritéria m ítka pro prezentaci a zve ejn ní.

(c) Spolehlivost: spolehlivá kritéria umož ují p im en  konzistentní hodnocení nebo 
oce ování p edm tu zakázky v etn  prezentace a zve ejn ní tam, kde je to ú elné,
užívají-li je za podobných okolností odborníci s podobnými kvalifikacemi.

(d) Nestrannost: nestranná kritéria napomáhají vytvá et nep edpojaté záv ry.

(e) Srozumitelnost: srozumitelná kritéria napomáhají vytvá et záv ry, jež jsou jasné, 
úplné a které nelze výrazn  odlišn  interpretovat.

Hodnocení i oce ování p edm tu zakázky na základ  o ekávání, úsudku a konkrétních 
zkušeností  nejsou vhodnými kritérii. 

37. Odborník posuzuje vhodnost kritérií pro ur itou zakázku tak, že zvažuje, zda spl ují výše 
uvedené charakteristiky. Pom rná d ležitost každé této charakteristiky pro ur itou zakázku 
je otázkou úsudku. Kritéria mohou být bu  daná, nebo specificky vytvo ena. Daná kritéria
jsou zakotvena v zákonech i na ízeních nebo jsou vydávána oprávn nými i uznávanými
expertními orgány, které se ídí transparentním ádným postupem. Specificky vytvo ená
kritéria jsou kritéria vytvo ená pro ú el zakázky. Vhodnost použití stanovených nebo 
specifických kritérií musí odborník posoudit s ohledem na konkrétní zakázku. 

38. Kritéria musí být k dispozici  p edpokládaným uživatel m, aby porozum li, jak byl p edm t
zakázky hodnocen nebo oce ován. Kritéria se p edkládají p edpokládaným uživatel m
jedním nebo n kolika z t chto zp sob :

(a) Ve ejn ,

(b) Tak, že jsou jasn  uvedena v prezentaci informací o p edm tu zakázky, 

(c) Tak, že jsou jasn  uvedena ve zpráv  o ov ení,

(d) Všeobecnou dohodou, nap . že kritérium pro m ení asu se udává v hodinách
a minutách.

Kritéria, nap . podmínky smlouvy, mohou být též k dispozici pouze specifickým 
p edpokládaným uživatel m i kritéria vydaná odv tvovým sdružením mohou být
k dispozici pouze osobám pracujícím v tomto odv tví. Pokud jsou vybraná kritéria 
k dispozici pouze specifickým  p edpokládaným uživatel m nebo jsou relevantní pouze pro 
specifický ú el, je použití zprávy o ov ení omezeno na tyto uživatele nebo na tento ú el.8

8 A koli m že být zpráva o ov ení omezena kdykoli, když je ur ena pouze specifikovaným p edpokládaným
uživatel m nebo pro specifický ú el, absence omezení týkajícího se konkrétního tená e nebo ú elu sama o sob
nenazna uje, že odborník nese v i tomuto tená i nebo ú elu právní odpov dnost. To, zda nese právní odpov dnost,
záleží na okolnostech každého p ípadu a na p íslušné jurisdikci.
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D kazy 

39. Odborník plánuje a provádí ov ovací zakázku s profesním skepticismem tak, aby získal 
dostate né množství vhodných d kaz  o tom, zda informace o p edm tu zakázky neobsahují 
významné nesprávnosti. Když odborník plánuje a provádí zakázku, p edevším když 
stanovuje její podstatu, asový plán a rozsah postup  shromaž ování d kaz , zvažuje 
významnost a riziko ov ovací zakázky a kvantitu a kvalitu dostupných d kaz .

Profesní skepticismus 

40. Odborník plánuje a provádí ov ovací zakázku s profesním skepticismem a uv domuje si, že 
mohou existovat okolnosti, v d sledku nichž obsahují informace o p edm tu zakázky 
významné nesprávnosti. Profesní skepticismus znamená, že odborník kriticky posuzuje 
platnost získaných d kaz , a dává pozor na d kazy, které popírají nebo zpochyb ují
spolehlivost dokument i prohlášení odpov dné strany. Nap . v pr b hu zakázky profesní 
skepticismus je zapot ebí proto, aby odborník omezil riziko p ehlédnutípodez elých
okolností, riziko p ílišného zobec ování p i vyvozování záv r  z pozorování a riziko 
používání chybných p edpoklad  p i stanovování podstaty, asového plánu a rozsahu 
postup  shromaž ování d kaz  a hodnocení výsledk  t chto postup .

41. Ov ovací zakázka jen málokdy zahrnuje prokazování pravosti podklad . Odborník není 
vyškolen k tomu, aby byl v této oblasti expertem a ani se to od n j neo ekává.  Odborník 
nicmén  zvažuje spolehlivost informací, jež mají být použity jako d kazy, nap . fotokopií, 
faxových zpráv, filmových, digitalizovaných i jiných elektronických dokument  v etn
kontroly jejich p ípravy a uchovávání tam, kde to p ipadá v úvahu. 

Dostate nost a vhodnost d kaz

42. Dostate nost je m ítkem kvantity d kaz . Vhodnost je oproti tomu m ítkem kvality 
d kaz , tj. jejich relevance a spolehlivosti. Kvantitu d kaz , které jsou zapot ebí, ovliv uje
riziko, že budou informace o p edm tu zakázky významn  zkreslené ( ím vyšší riziko zde 
je, tím více d kaz  bude zpravidla pot eba), a též kvalita t chto d kaz  ( ím je kvalita vyšší, 
tím mén  d kaz  m že být požadováno). Stejn  tak je propojena i dostate nost a vhodnost 
d kaz . Pouhé získávání v tšího množství d kaz  však nem že vyvážit špatnou kvalitu 
t chto d kaz .

43. Spolehlivost d kaz  je ovliv ována jejich zdrojem a podstatou a závisí na konkrétních 
okolnostech, za nichž byly tyto d kazy získány. Spolehlivost r zných typ  d kaz  lze 
zobec ovat, ale pro tato zobecn ní platí d ležité výjimky. I když se d kazy získají ze zdroj
externích v i subjektu, mohou existovat okolnosti, které mohou spolehlivost získaných 
informací ovlivnit. Nap . d kazy získané z nezávislého externího zdroje nemusí být 
spolehlivé, jestliže zdroj není dob e informován. I p estože se mohou vyskytnout výjimky, 
následující zobecn ní týkající se spolehlivosti d kaz  mohou být užite né:

 D kazy jsou spolehliv jší, když jsou získány z nezávislých zdroj  vn  subjektu. 

 D kazy, které jsou generovány intern , jsou spolehliv jší, když jsou ú inné
související kontroly. 
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 D kazy získané p ímo odborníkem (nap . pozorování týkající se použití kontroly) 
jsou spolehliv jší než d kazy získané nep ímo nebo dovozením (nap . dotazováním 
na použití kontroly). 

 D kazy jsou spolehliv jší, jestliže existují v listinné podob , a  již v písemné, nebo 
elektronické, p íp. v jiném médiu (nap . zápis po izovaný b hem jednání je 
spolehliv jší než následné ústní prohlášení). 

 D kazy ve form  originálních dokument  jsou spolehliv jší než d kazy ve form
fotokopií nebo faxových zpráv. 

44.  Odborník obvykle získává v tší jistotu z konzistentních d kaz  získaných z r zných zdroj
i majících r znou podstatu než z jednotlivých d kaz , jež zvažuje individuáln . Nadto 

m že shromaž ování d kaz  získaných z r zných zdroj i majících r znou podstatu 
nazna it, že konkrétní d kaz není spolehlivý. Nap . potvrzení informací získaných ze zdroje 
nezávislého na subjektu m že zvýšit jistotu, kterou odborník získává z prohlášení  
odpov dné strany. A naopak nejsou-li informace získané z jednoho zdroje v souladu 
s informacemi získanými z jiného zdroje, stanoví odborník, jaké další postupy 
shromaž ování d kaz  jsou zapot ebí k tomu, aby se tento nesoulad vy ešil. 

45. Pokud jde o získávání dostate ného množství vhodných d kaz , je zpravidla obtížn jší
získat jistotu o informacích o p edm tu zakázky pokrývajícím ur ité období než o 
informacích o p edm tu zakázky v daném asovém okamžiku. Krom  toho jsou záv ry o 
postupech v tšinou omezeny na období, které pokrývá zakázka, a odborník tudíž 
neposkytuje žádné záv ry o tom, zda budou postupy daným zp sobem fungovat i 
v budoucnu. 

46. Odborník zvažuje vztah mezi náklady na získávání d kaz  a užite ností získaných d kaz .
Obtížnost i náklady, které je zapot ebí vynaložit, však samy o sob  nejsou oprávn ným
d vodem pro vynechání postupu shromaž ování d kaz , který nelze nijak nahradit.  
Odborník používá p i hodnocení kvantity a kvality d kaz  odborný úsudek a profesní 
skepticismus, a tudíž i dostate nost a vhodnost, aby zprávu o ov ení podpo il.

Významnost

47. Významnost je relevantní, když  odborník stanovuje podstatu, asový plán a rozsah postup
shromaž ování d kaz  a když posuzuje, zda informace o p edm tu zakázky neobsahují 
významné nesprávnosti. Když  odborník zvažuje významnost, snaží se pochopit a posoudit, 
jaké faktory by mohly ovlivnit rozhodnutí p edpokládaných uživatel . Nap . jestliže 
rozpoznaná kritéria umož ují r znou prezentaci informací o p edm tu zakázky, zvažuje 
odborník, jak m že zvolená prezentace ovlivnit rozhodnutí p edpokládaných uživatel .
Významnost se zvažuje v kontextu kvantitativních a kvalitativních faktor , nap . pom rné
významnosti, podstaty a rozsahu dopadu t chto faktor  na hodnocení i oce ování p edm tu
zakázky a na zájmy p edpokládaných uživatel . Posouzení významnosti a pom rné
d ležitosti kvantitativních a kvalitativních faktor  v konkrétní zakázce je v cí úsudku  
odborníka.
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Riziko ov ovací zakázky 

48. Riziko ov ovací zakázky je riziko, že  odborník vyjád í nesprávný záv r, pokud informace 
o p edm tu zakázky obsahují významné nesprávnosti.9 V zakázce poskytující p im enou
jistotu snižuje odborník riziko ov ovací zakázky na p ijateln  nízkou úrove  za okolností 
daných zakázkou, aby získal p im enou jistotu jakožto základ pro kladnou formu vyjád ení
záv ru . Míra rizika ov ovací zakázky je vyšší v zakázce poskytující omezenou jistotu nežli 
v zakázce poskytující p im enou jistotu vzhledem k odlišné podstat , asovému plánu i
rozsahu postup  shromaž ování d kaz . V zakázce poskytující omezenou jistotu je však 
kombinace podstaty, asového plánu a rozsahu postup  shromaž ování d kaz  dostate ná
alespo  pro to, aby odborník získal míru jistoty, která má význam, jakožto základ pro 
zápornou formu vyjád ení záv ru. Míra jistoty získaná odborníkem má význam tehdy, 
pokud se v jejím d sledku stanou d v ryhodn jšími pro p edpokládané uživatele. 

49. Riziko ov ovací zakázky lze zpravidla vyjád it pomocí následujících složek, a koli ne 
všechny tyto složky budou nutn  p ítomné ve všech ov ovacích zakázkách, p ípadn  pro n
nebudou významné: 

(a) Riziko, že informace o p edm tu zakázky obsahují významné nesprávnosti, se 
skládá z: 

(i) P irozeného rizika: náchylnost informací o p edm tu zakázky k významnému 
zkreslení za p edpokladu, že zde neexistují související kontroly, a 

(ii) Kontrolního rizika: riziko, že významnému zkreslení, které by se mohlo 
objevit, nelze zabránit nebo jej v as zjistit a opravit pomocí souvisejících 
vnit ních kontrol. Je-li kontrolní riziko pro p edm t zakázky relevantní, budou 
n která kontrolní rizika vzhledem k p irozeným omezením projektu a 
fungování vnit ní kontroly stále p ítomna, a 

(b) Zjiš ovací riziko: riziko, že odborník nezjistí významnou nesprávnost, která zde 
m že existovat. 

Míru, jakou odborník zvažuje každou z t chto složek, ovliv ují okolnosti zakázky, zejména 
podstata p edm tu zakázky, a dále to, zda se provádí zakázka poskytující p im enou jistotu 
nebo zakázka poskytující omezenou jistotu. 

Podstata, asový plán a rozsah postup  shromaž ování d kaz

50. P esná podstata, asový plán a rozsah postup  shromaž ování d kaz  se v jednotlivých 
zakázkách liší. Teoreticky jsou možné nekone né variace postup  shromaž ování d kaz .
V praxi je však t žké tyto postupy jasn  a jednozna n  sd lit. Odborník se je snaží sd lit

9 (a)   To zahrnuje riziko, že v zakázkách s p ímým vykazováním, kde jsou informace o p edm tu zakázky prezentovány 
pouze v záv ru odborníka, dojde odborník k nesprávnému záv ru, že je p edm t zakázky ve všech významných 
ohledech s kritérii v souladu, nap . „Podle našeho názoru je vnit ní kontrola ve všech významných ohledech 
ú inná, a to na základ kritérií XYZ“. 

(b)  Krom  rizika ov ovací zakázky je odborník vystaven riziku, že vyjád í nesprávný názor, i když informace o 
p edm tu zakázky neobsahují významné nesprávnosti, a též riziku, že prohraje p ípadný soudní spor, stane se 
nechvaln  známý, i dalším rizik m spjatým s p edm tem zakázky, o n mž vyhotovuje zprávu. Tato rizika však 
nejsou sou ástí rizika ov ovací zakázky. 
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jasn  a jednozna n  za použití formy vhodné pro zakázku poskytující p im enou jistotu 
nebo pro zakázku poskytující omezenou jistotu.10

51. „P im ená jistota“ je koncept vztahující se ke shromaž ování d kaz , které jsou zapot ebí 
pro to, aby  odborník dosp l k záv ru, jenž se týká informací o p edm tu zakázky jako 
celku. Aby mohl odborník vyslovit záv r v kladné form  vyžadovaný u zakázky poskytující 
p im enou jistotu, je zapot ebí, aby získal dostate né množství vhodných d kaz  jakožto 
sou ást opakovaného a systematického postupu, který zahrnuje následující: 

(a) Porozum ní p edm tu zakázky a dalším okolnostem zakázky, které v závislosti na 
p edm tu zakázky zahrnují i porozum ní vnit ní kontrole, 

(b) Na základ  tohoto porozum ní posouzení rizik, že informace o p edm tu zakázky 
mohou obsahovat významné nesprávnosti, 

(c) Reakce na posouzená rizika v etn  vytvo ení celkové reakce a stanovení podstaty, 
asového plánu a rozsahu dalších postup ,

(d) Provád ní dalších postup  jasn  spjatých s rozpoznanými riziky za použití 
kombinace inspekce, pozorování, konfirmace, op tovného provedení výpo tu, 
výkonnosti, analytických postup  a dotazování. Tyto další postupy zahrnují testy 
v cné správnosti v etn  získávání potvrzujících informací ze zdroj  nezávislých na  
odpov dné stran , p ipadá-li to v úvahu, a v závislosti na podstat  p edm tu
zakázky testy provozní ú innosti kontrol, a 

(e) Hodnocení dostate nosti a vhodnosti d kaz .

52. „P im ená jistota“ je mén  než absolutní jistota. Snížení rizika ov ovací zakázky na nulu 
je pouze z ídkakdy dosažitelné nebo jsou vynaložené náklady v nepom ru k užitku, a to 
v d sledku faktor , jako je nap .: 

 Použití výb rového testování, 

 P irozená omezení vnit ní kontroly, 

 Skute nost, že velké množství d kaz , které má odborník k dispozici, je 
p esv d ivé, ale nikoli nezvratné, 

 Použití úsudku p i shromaž ování a hodnocení d kaz  a formulování záv r ,

 V n kterých p ípadech též charakteristika p edm tu zakázky, je-li hodnocen nebo 
oce ován v i rozpoznaným kritériím. 

53. Jak zakázky poskytující p im enou jistotu, tak zakázky poskytující omezenou jistotu 
vyžadují použití dovedností a metod poskytování jistoty a shromaž ování dostate ného
množství vhodných d kaz  jakožto sou ást opakovaného a systematického postupu, do 
n hož náleží porozum ní p edm tu zakázky a dalším okolnostem zakázky. Podstata, asový

10 Tam, kde se informace o p edm tu zakázky skládají z n kolika aspekt , m že být ke každému aspektu poskytnut 
samostatný záv r. P estože se všechny takovéto záv ry nemusejí vztahovat k téže úrovni postup  shromaž ování 
d kaz , je každý záv r vyjád en formou, která je vhodná bu  pro zakázku poskytující p im enou jistotu nebo pro 
zakázku poskytující omezenou jistotu. 
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plán a rozsah postup  shromaž ování dostate ného množství vhodných d kaz  jsou však v  
zakázce poskytující omezenou jistotu úmysln  omezeny úm rn  ve srovnání se zakázkou 
poskytující p im enou jistotu. V  zakázce poskytující omezenou jistotu mohou pro n které
p edm ty zakázky existovat specifická prohlášení, která pro postupy shromaž ování
dostate ného množství vhodných d kaz  poskytují vodítko. Nap . ve standardu ISRE 2400, 
„Zakázky spo ívající v prov rce ú etní záv rky“, se stanovuje, že se dostate né množství 
vhodných d kaz  pro p ezkoumání ú etních záv rek získá p edevším pomocí analytických 
postup  a dotazování. Pokud neexistuje relevantní vodítko, liší se postupy shromaž ování
dostate ného množství vhodných d kaz  podle okolností zakázky, zejména jejího p edm tu
a pot eb  p edpokládaných uživatel  a najímající strany v etn  p íslušných asových
a nákladových omezení. Jak pro zakázku poskytující p im enou jistotu, tak pro  zakázku 
poskytující omezenou jistotu platí, že pokud si  odborník povšimne skute nosti, která 
zp sobí, že za ne uvažovat o tom, zda by se m ly informace o p edm tu zakázky významn
zm nit, zabývá se  odborník touto otázkou tak, že provádí další postupy dosta ující k tomu, 
aby mohl vyhotovit zprávu. 

Kvantita a kvalita dostupných d kaz

54. Kvantitu nebo kvalitu dostupných d kaz  ovliv uje následující: 

(a) Charakteristika p edm tu zakázky a informací o p edm tu zakázky. Nap . když jsou 
informace o p edm tu zakázky orientované do budoucna, a nikoli historické, lze 
o ekávat mén  objektivní d kazy (viz odst. 32), a 

(b) Okolnosti zakázky jiné než charakteristika p edm tu zakázky, pokud d kazy,
jejichž existenci lze d vodn  p edpokládat, nejsou k dispozici nap . z d vodu
asového plánu sch zky odborníka, politiky uchovávání dokument  subjektu i

omezení uloženého  odpov dnou stranou. 

Dostupné d kazy jsou zpravidla podporující, nikoliv jednozna n  prokazující p íslušný 
záv r.

55. Záv r bez výhrad není vhodný ani pro jeden typ ov ovací zakázky v p ípad , že je 
významn  omezen rozsah práce  odborníka, tj. když: 

(a) Okolnosti odborníkovi zabra ují získat d kazy pot ebné ke snížení rizika  
ov ovací zakázky na vhodnou úrove  nebo 

(b) Odpov dná strana i najímající strana ukládají omezení, jež zabra ují odborníkovi 
získat d kazy pot ebné ke snížení rizika  ov ovací zakázky na vhodnou úrove .

Zpráva o ov ení

56. Odborník vyhotovuje písemnou zprávu obsahující záv r, v n mž je uvedena míra jistoty 
získaná o informacích o p edm tu zakázky. Standardy ISA, ISRE a ISAE uvádí základní 
náležitosti zpráv o ov ení. Krom  toho odborník zvažuje další vykazovací povinnosti 
v etn  komunikace s osobami pov enými ízením, je-li to vhodné. 
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57. V zakázce poskytující ujišt ní m že být záv r odborníka vyjád en bu :

(a) Na základ  ujišt ní odpov dné strany (nap . „Podle našeho názoru je ujišt ní
odpov dné strany o tom, že vnit ní kontrola je ve všech významných ohledech 
ú inná, objektivní, a to na základ kritérií XYZ“), nebo 

(b) P ímo na základ  p edm tu zakázky a kritérií (nap . „Podle našeho názoru je vnit ní
kontrola ve všech významných ohledech ú inná, a to na základ kritérií XYZ“).

V zakázce s p ímým vykazováním formuluje odborník záv r p ímo na základ  p edm tu
zakázky a kritérií.

58. V zakázce poskytující p im enou jistotu vyjad uje odborník záv r v kladné form , nap .
„Podle našeho názoru je vnit ní kontrola ve všech významných ohledech ú inná, a to na 
základ kritérií XYZ“. Tato forma vyjád ení v sob  obsahuje „p im enou jistotu“. Poté, co 
odborník provedl postupy shromaž ování d kaz , jejichž podstata, asový plán a rozsah 
byly vzhledem k charakteristice p edm tu zakázky a dalších relevantních okolností 
popsaných ve zpráv  o ov ení racionální, získal dostate né množství vhodných d kaz , jež 
snižují riziko  ov ovací zakázky na p ijateln  nízkou úrove .

59. V  zakázce poskytující omezenou jistotu vyjad uje odborník záv r v záporné form , nap .
„Na základ  naší práce popsané v této zpráv  jsme nezjistili nic, z ehož bychom se mohli
domnívat, že vnit ní kontrola není ve všech významných ohledech ú inná, a to na základ
kritérií XYZ“. Tato forma vyjád ení v sob  obsahuje „omezenou jistotu“, která je úm rná
mí e postup  shromaž ování d kaz  s ohledem na charakteristiku p edm tu zakázky a další 
okolnosti zakázky popsané ve zpráv  o ov ení.

60. Odborník nevysloví záv r bez výhrad pro ov ovací zakázku, kde existují následující 
okolnosti a pokud na základ  úsudku odborníka je nebo m že být vliv této skute nosti
významný:

(a) Rozsah práce odborníka je omezen (viz odst. 55). Odborník vyslovuje záv r
s výhradou nebo odmítnutí záv ru podle toho, nakolik významné i rozsáhlé toto
omezení je. V n kterých p ípadech  odborník zvažuje, zda by nem l od zakázky 
odstoupit.

(b) V p ípadech, kdy: 

(i) Je záv r odborníka formulován na základ  ujišt ní odpov dné strany a toto 
ujišt ní není ve všech významných ohledech objektivní nebo 

(ii) Je záv r odborníka formulován p ímo na základ  p edm tu zakázky a kritérií 
a informace o p edm tu zakázky jsou významn  zkreslené,11

11 V zakázkách s p ímým vykazováním, kde jsou informace o p edm tu zakázky prezentovány pouze v záv ru
odborníka a kde odborník dojde k záv ru, že p edm t zakázky není ve všech významných ohledech v souladu s kritérii,
nap . „Podle našeho názoru, s výhradou … , je vnit ní kontrola ve všech významných ohledech ú inná, a to na základ
kritérií XYZ,“ by byl takovýto záv r též považován za záv r s výhradou (nebo podle pot eby za záporný záv r).
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vyjád í odborník záv r s výhradou nebo záporný záv r v závislosti na tom, nakolik 
významná i rozsáhlá tato skute nost je. 

(c) Když se poté, co byla zakázka p ijata, zjistí, že jsou kritéria nevhodná nebo že 
p edm t zakázky není pro ov ovací zakázku vhodný. Odborník vyjád í:

(i) Záv r s výhradou nebo záporný záv r v závislosti na tom, nakolik významná i
rozsáhlá tato skute nost je, jestliže je pravd podobné, že nevhodná kritéria 
nebo nevhodný p edm t zakázky budou pro uživatele zavád jící, nebo 

(ii) V ostatních p ípadech záv r s výhradou nebo odmítnutí záv ru podle toho, 
nakolik významná i rozsáhlá tato skute nost je. 

V n kterých p ípadech odborník zváží, zda by nem l od zakázky odstoupit. 

Nesprávné použití odborníkova jména 

61. Odborník je spojován s p edm tem zakázky, když podává zprávu o informacích o p edm tu
zakázky nebo souhlasí s použitím svého jména v odborné souvislosti s daným p edm tem 
zakázky. Pokud není odborník tímto zp sobem spojován, nemohou t etí strany za  
odborníka p evzít žádnou odpov dnost. Pokud se odborník dozví, že strana nesprávn
používá jeho jméno v souvislosti s p edm tem zakázky, požádá tuto stranu, aby tak nadále 
ne inila. Odborník dále zvažuje, jaké kroky mohou být zapot ebí, nap . informování 
jakýchkoli známých uživatel  t etích stran o nesprávném použití odborníkova jména nebo 
vyhledání právního poradenství. 

Stanovisko k problematice ve ejného sektoru 

1. Tento Rámec je relevantní pro všechny odborné ú etní ve ve ejném sektoru, kte í jsou 
nezávislí na subjektu, pro n jž provád jí  ov ovací zakázky. V p ípad , že odborní ú etní ve 
ve ejném sektoru nejsou na subjektu, pro n jž provád jí  ov ovací zakázky, nezávislí, m li
by se ídit poznámkou pod arou . 1. 
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P íloha

Rozdíly mezi zakázkami poskytujícími p im enou jistotu a zakázkami poskytujícími 
omezenou jistotu 

V této p íloze se nasti ují rozdíly mezi zakázkou poskytující p im enou jistotu a zakázkou 
poskytující omezenou jistotu, o nichž se v tomto Rámci hovo í (viz zejména odstavce, na n ž se zde 
odkazuje).

Typ zakázky Cíl Postupy shromaž ování d kaz 12 Zpráva o ov ení

Zakázka 
poskytující
p im enou
jistotu

Snížení rizika  
ov ovací zakázky 
na p ijateln  nízkou 
úrove  za daných 
okolností zakázky 
jakožto základ pro 
kladnou formu 
vyjád ení záv ru
odborníka

(odst. 11) 

Dostate né množství vhodných 
d kaz  se získá jakožto sou ást
systematického postupu, který 
zahrnuje:

 pochopení okolností zakázky, 

  posouzení rizik, 

 reakce na posouzená rizika, 

 provád ní dalších postup  za 
pomoci kombinace inspekce, 
pozorování, konfirmace, 
op tovného provedení 
výpo tu, výkonnosti, 
analytických postup  a 
dotazování. Tyto další 
postupy zahrnují testy v cné
správnosti v etn  získávání 
potvrzujících informací, 
p ipadá-li to v úvahu, a 
v závislosti na podstat
p edm tu zakázky testy 
provozní ú innosti kontrol, a 

 hodnocení získaných d kaz

(odst. 51 a 52) 

Popis okolností 
zakázky a kladná 
forma vyjád ení
záv ru

(odst. 58) 

Zakázka 
poskytující
omezenou 
jistotu

Snížení rizika  
ov ovací zakázky 
na úrove , která je 
za daných okolností 
zakázky p ijatelná, 

Dostate né množství vhodných 
d kaz  se získá jakožto sou ást
systematického postupu, do n hož
náleží porozum ní p edm tu zakázky
a dalším okolnostem zakázky, ale 

Popis okolností 
zakázky a záporná 
forma vyjád ení
záv ru

12 Podrobný rozbor požadavk  shromaž ování d kaz  je možný pouze v rámci standard  ISAE pro specifické 
p edm ty.
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ale kde je riziko 
v tší než u zakázky 
poskytující
p im enou jistotu, 
jakožto základ pro 
zápornou formu 
vyjád ení záv ru
odborníka

(odst. 11) 

v n mž jsou postupy úmysln
omezeny úm rn  ve srovnání se 
zakázkou poskytující p im enou
jistotu 

(odst. 53) 

(odst. 59) 
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