
Hugo a Sally se baví o ostatních službách

ISAE 3000 nemá vzor zprávy, ale pouze její povinné náležitosti. Předmět ověření, určení kritérií, při-
rozené omezení předmětu zakázky, omezení použití zprávy, odpovědnost statutárního orgánu a audi-
tora, přehled provedené práce a závěr.  Nejsem si ovšem jistý, čím se liší „kritéria“ a „provedené práce“. 

Ahoj Sally, po předání zprávy auditora mě klient požádal o ověření bankovních 
kovenantů pro banku. Samozřejmě jsem s tím souhlasil. Audit máme hotový,  
takže jen vydáme nějakou další zprávu?  

Banka požaduje zprávu o ověření plnění smluvních podmínek 
dle úvěrové smlouvy.  

Moment. Co přesně chtěla banka po klientovi? 

Jelikož chtějí ověření, tak použijeme standard ISAE 3000.  

Chápu. To si musíme pohlídat, zdali ověřované podmínky jsou v naší odbornosti 
a definice pojmů ve smlouvě jsou jednoznačné. 

Správně. A co zpráva?  

1. Kovenanty

-Lib-

Kritérii se definuje výpočet finančních ukazatelů. Zde to bude příslušná pasáž úvěrové smlouvy.  
Ve zprávě se na ni můžeme odkázat. Anebo ta kritéria mohou být i přílohou zprávy. V rámci odstavce 
provedené práce stručně shrneme, jak jsme to dělali. Například napíšeme „Odsouhlasili jsme finanč-
ní výkazy k 30. 6. 2018 na podpůrnou evidenci. Prověřili jsme správnost výpočtu ukazatele krytí dlu-
hové služby ve vazbě na odstavec 20.2 Smlouvy.“ 

Jasné. Chápu, že může jít o zakázku poskytující přiměřenou nebo omezenou jis-
totu. V prvním případě je závěr formulován pozitivně (podobně jako dle ISA) 
a naopak při omezeném ujištění je závěr formulován negativně (podobně jako  
u prověrky). Ale co kdyby banka po auditorovi nechtěla vůbec „ověření“?  

Pak bychom mohli použít standard ISRS 4400. V té by principy a struktu-
ra zprávy byly úplně jiné. Sdělili bychom fakta, ale neposkytovali ujištění. Ale 
je pravda, že vlastní postupy by se oproti ISAE 3000 nakonec tolik lišit nemuse-
ly. Jen popis procedur by byl jiný. U zprávy dle ISAE 3000 stačí pouze struč-
ný přehled provedených prací, protože čtenář dostává explicitní názor auditora  
a nemusí znát detaily provedených procedur. U zprávy dle ISRS 4400 musí být všech-
ny procedury a faktická zjištění rozepsány dopodrobna, protože závěr si na jejich zá-
kladě musí udělat čtenář sám.
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2. Potvrzení tržeb

Ahoj Sally, pamatuješ, jak auditujeme tu maloobchodní síť?

Jasně, zprávu auditora bez výhrad jsme vydali už v březnu. Ale teď se na mne 
tento klient obrátil, že potřebuje od nás ještě i potvrzení o hodnotě tržeb 
v jednom z jejich šesti obchodů, protože to po nich vyžaduje pronajímatel to-
ho obchodu. Myslíš, že mu to mohu potvrdit emailem?

Ano, já myslela, že už je zpráva auditora vydaná.

Co bys chtěl potvrdit?

Napíšu jim, že hodnota tržeb v tom obchodě je správná. Vždyť jsme vydali 
zprávu auditora bez výhrad.

Ale naše zpráva auditora se týká celé společnosti, všech šesti obchodů dohromady. Co 
když právě v tom jednom obchodě bude chyba, která by byla pro celou společnost ne-
významná, a my jsme ji neodhalili, ale pro ten jeden obchod by významná mohla být?

Takže musím znovu auditovat výnosy jen v tom jednom obchodě?

To je jedna možnost. Jednalo by se o audit pro zvláštní účely 
podle standardu ISA 805.

Ale to bude spousta dodatečné práce a dokumentace. Co když mi to klient 
nebude chtít zaplatit?

Můžeš se s ním zkusit domluvit, zda nebude pro jeho potřeby dostatečné, když provedeš do-
hodnuté postupy podle standardu ISRS 4400 – Dohodnuté postupy v souvislosti s finanční-
mi informacemi. To je obvykle jednodušší, ale musíš uživatele předem upozornit, že takové po-
stupy nepředstavují audit ani prověrku a tedy, že ve zprávě nebude vyjádřeno žádné ujištění.

Jdu volat klientovi, že to není tak jednoduché, jak si myslí, a vysvětlím mu ty varianty.

-KuP-
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Ahoj Sally. Volal mi klient, potřebuje ověřit dotace. Co to bude za 
zakázku − ISAE 3000 nebo ISRS 4400?

Ty mám. Je tam i vzor zprávy. Mluví o ověření a požadují výrok auditora.  
Tak to bude asi ISAE.

To obvykle určí poskytovatel v podmínkách dotace. 

Správně. Ten text zprávy pozorně pročti. Někdy neobsahuje nějaké náležitosti po-
žadované standardem ISAE. A naopak občas požaduje ověření aspektů mimo naši 
kompetenci, třeba potvrzení legálnosti transakcí nebo efektivity vynaložených vý-
dajů. Ale vyjádření týkající se správnosti, platnosti a úplnosti vykazovaných výdajů 
a jejich souladu s podmínkami dotace jsou v pořádku.

Chápu. Hlavně že už máme hotový audit účetní závěrky klienta. Takže ty 
náklady kryté dotací máme víceméně zauditované.

To pozor. Rozsah naší práce z auditu zdaleka nebude postačovat pro ověření té dotace. 
Musíme stanovit specifickou materialitu odvozenou z objemu ověřovaných výdajů. To bude 
menší materialita než ta ze statutárního auditu. Tím pádem rozsah potřebné práce na výdajích 
pro dotaci, zejména velikost vzorku, bude mnohem vyšší. A taky jsme při statutárním auditu  
u těch výdajů nezkoumali, zdali splňují podmínky dotace. Pro ověření té dotace budeme muset 
udělat testování těch výdajů z větší části znovu a mnohem rozsáhleji.

3. Ověřování dotací

Přesně tak. Nejpraktičtější je přepsat si všechny ty podmínky do formuláře a u kaž-
dého ověřovaného výdaje zaznamenat pro každou podmínku, na co jsme to ověřili. Ze 
spisu musí být zřejmé, že jsme žádnou podmínku nevynechali. Zároveň ve zprávě mu-
síme výslovně napsat, že jsme ověřovali pouze podmínky dle té kapitoly 6. Je to bez-
pečnější než odvolávat se obecně na celý dokument od poskytovatele dotace. V něm 
mohou být další procedurální povinnosti pro příjemce dotace, které nesouvisí s ověřo-
vanými náklady, a proto se k nim nemůžeme vyjadřovat.

Tak mám pocit, že ta zpráva bude možná delší než zpráva ze statutárního auditu.

Ano, často to tak bývá. Zprávy dle ISAE 3000 jsou velmi proměnlivé podle předmětu  
a kritérií ověřování. Tak si to hlavně dopředu dobře zmapuj. Jaké druhy nákladů vlastně 
budeme ověřovat, jaké jsou ty podmínky a na co je lze ověřit, kolik položek budeme tes-
tovat apod. Ať si uděláš realistický časový odhad a můžeme s klientem dohodnout ade-
kvátní cenu za naši práci.

-SpM-

Aha. A co ty podmínky dotace? Popisuje se to v kapitole 6. Je tam řada ustanove-
ní, například druhy uznatelných výdajů, limity pro mzdové výdaje, časové podmín-
ky a tak. Předpokládám, že to vše budeme muset na vybraných vzorcích ověřovat.
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Ahoj Sally, právě mi volal klient, že by od nás potřeboval papír potvrzující, že 
nejsou podnikem v obtížích. To by mělo být jednoduché, společnost známe již 
několik let a vypadá to, že žádné problémy se solvencí nemají. 

Aha, to jsem netušil, myslel jsem si, že v tomto případě to bude  
mnohem snazší. Podle jakého standardu bys tedy postupovala?

Hugo, zadrž. Vůbec to není tak jednoduché, jak to vypadá. My  
jako auditor přece žádné jen tak nějaké papíry nevydáváme. Veškeré  
naše zprávy musí vycházet z auditorských standardů či standardů pro 
jiné neauditní zakázky. 

V tomto případě bych tu zakázku navrhovala provést dle ISRE 4400 − Dohodnuté 
postupy v souvislosti s finančními informacemi.

Já myslel, že ten podnik v obtížích je někde v legislativě definován.  
Co si tedy budeme s klientem dohadovat?

Právě ty procedury, které by měly smysluplně korespondovat s definicí  
podniku v obtížích. Tyto procedury by měly být velice specificky definovány, 
aby nebylo pochyb, co bylo provedeno. 

4. Podnik v obtížích

-HaM-

Přesně tak. Ale mohou tam být i jiné podmínky, 
nenavázané na účetní závěrku.

To je pravda. Třeba, zda vůči podniku bylo zahájeno kolektivní 
úpadkové řízení. To bych mohl odsouhlasit na údaj z obchodního 
rejstříku.

Aha. Tak například jedna z podmínek je, že v důsledku kumulace ztrát došlo ke ztrátě více 
než poloviny upsaného základního kapitálu. Tak to by procedura mohla být představována 
výpočtem podle údajů z poslední auditované závěrky. Podobně u podmínky týkající se dlu-
hu a úrokového krytí.

Souhlasím. Přesně takhle bych navrhovala s klientem dohodnout ty  
procedury. V naší zprávě potom pouze popíšeme procedury a to, co jsme 
zjistili. Nevydáme žádný výrok, ale pouze zprávu o věcných zjištěních. 


