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ZKUŠEBNÍ ŘÁD
KOMORY AUDITORŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Komora auditorů ČR (dále jen „Komora“) podle ustanovení § 8b zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZoA“), vydává tento zkušební řád pro posuzování 
kvalifikačních předpokladů, auditorské zkoušky a rozdílové zkoušky.

§ 1
Posuzování kvalifikačních předpokladů

 (1) Komora posuzuje kvalifikační předpoklady podle § 4 ZoA u žadatelů o vydání auditorského oprávnění. 
Žadatelé dokládají splnění požadavků způsobem předepsaným ZoA.

 (2) Posuzování kvalifikačních předpokladů podle § 4 ZoA provádí tříčlenná komise jmenovaná výkonným výborem.

 (3) Splnění kvalifikačních předpokladů potvrdí členové komise vlastnoručním podpisem na žádosti o vydání 
auditorského oprávnění.

§ 1a
Přihláška do zkouškového systému

 (1) Zájem vykonat auditorskou zkoušku projeví uchazeč podáním přihlášky k auditorské zkoušce. Písemnou 
přihlášku k auditorské zkoušce podává uchazeč Komoře. Na základě této přihlášky Komora uchazeče 
zaregistruje do zkouškového systému.

 (2) Zájem vykonat rozdílovou zkoušku projeví uchazeč podáním přihlášky k rozdílové zkoušce. Písemnou přihlášku 
k rozdílové zkoušce podává uchazeč Komoře.  Na základě této přihlášky Komora uchazeče zaregistruje 
do zkouškového systému.

 (3) Pokud uchazeč registrovaný ve zkouškovém systému po dobu 12 měsíců od okamžiku registrace Komorou 
nevykoná žádnou dílčí část auditorské zkoušky nebo rozdílové zkoušky, je ze zkouškového systému vyřazen. 
V případě, že jeho zájem o vykonání auditorské zkoušky trvá, je povinen si podat novou přihlášku k auditorské 
zkoušce nebo novou přihlášku k rozdílové zkoušce. Za vykonání dílčí části auditorské zkoušky se pro tyto 
účely považuje i její osvobození podle § 8 odst. 7 ZoA. Za vykonání části rozdílové zkoušky se pro tyto účely 
považuje i uznání dosažené a prokázané kvalifikace dle § 9 tohoto řádu.

 (4) Komora uchovává údaje uchazeče ve zkouškovém systému do doby ukončení řízení o udělení auditorského 
oprávnění, nejdéle však pět let od dne úspěšného vykonání poslední dílčí části auditorské zkoušky.

§ 2
Přihláška a poplatek za přihlášku

 (1) Poplatek za přihlášku k dílčí části auditorské zkoušky činí 5 000 Kč. Splatnost poplatku za přihlášku je 
nejpozději jeden týden před konáním dílčí části auditorské zkoušky.

 (2) Poplatek za přihlášku k rozdílové zkoušce činí 6 500 Kč. Splatnost poplatku je do dvou týdnů od okamžiku 
registrace uchazeče ve zkouškovém systému, ne však později než jeden týden před konáním dílčí části 
rozdílové zkoušky.

 (3) Přihláška k dílčí části auditorské zkoušky nebo části rozdílové zkoušky musí být podána na Komoru nejpozději 
jeden týden před termínem zkoušky.

§ 3
Auditorská zkouška a rozdílová zkouška

 (1) Auditorská zkouška se dělí na dvanáct dílčích částí a obsahově je zaměřena na oblasti stanovené § 8 ZoA. 
Rozdílová zkouška obsahuje šest dílčích částí.

 (2) Auditorská zkouška je zaměřena na prověření odborných teoretických znalostí uchazeče a schopnosti jejich 
uplatnění při výkonu činnosti auditora v rozsahu potřebném pro výkon auditorské profese v těchto oborech, 
které obsahově odpovídají dílčím písemným částem zkoušky:

 a) Makroekonomie a mikroekonomie,
 b) Finanční účetnictví I,
 c) Manažerské účetnictví,
 d) Konsolidace a podnikové kombinace,
 e) Zdanění,
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 f) Právo v podnikání,
 g) Podnikové finance,
 h) Informační technologie,
 i) Statistika,
 j) Auditing I,
 k) Auditing II,
 l) Finanční účetnictví II.

 (3) Rozdílová zkouška obsahuje tyto dílčí písemné části:
 a) Finanční účetnictví I,
 b) Finanční účetnictví II,
 c) Zdanění,
 d) Právo v podnikání,
 e) Auditing II,
 f) Konsolidace a podnikové kombinace.

 (4) Dílčí část auditorské zkoušky nebo dílčí část rozdílové zkoušky se koná před dílčí zkušební komisí podle  
§ 8c ZoA; členy i předsedu této komise jmenuje výkonný výbor Komory. 

 (5) Dílčí část auditorské zkoušky nebo dílčí část rozdílové zkoušky trvají nejdéle šest hodin. Člen dílčí zkušební 
komise v den konání zkoušky stanoví a uchazečům oznámí začátek a konec zkoušky před jejím zahájením.

 (6) Uchazeč se prokáže průkazem totožnosti. Zadání dílčí části auditorské zkoušky nebo dílčí části rozdílové 
zkoušky označí uchazeč číselným kódem vylosovaným u dílčí zkušební komise při zahájení zkoušky. Pokud 
uchazeč uvede své jméno či jinak poruší anonymitu zkoušky, bude to považováno za neúspěšný pokus.

 (7) U dílčí části auditorské zkoušky nebo dílčí části rozdílové zkoušky může být dosaženo maximálně 100 bodů. 
Výrokem „vyhověl“ hodnotí dílčí zkušební komise dílčí část zkoušky uchazeče v případě, kdy dosáhl nejméně 
60 bodů.

 (8) Uchazeč při zkoušce pracuje samostatně, může použít pomůcky vymezené u témat jednotlivých zkoušek  
(viz § 3a odst. 4 zkušebního řádu). V případě, že uchazeč nepracuje samostatně nebo používá jiné než 
stanovené pomůcky, odebere dílčí zkušební komise uchazeči písemnou práci; uchazeč je hodnocen výrokem 
„nevyhověl”.

 (9) Uchazeč v průběhu dílčí části auditorské zkoušky nebo dílčí části rozdílové zkoušky a v rámci doby, kdy může 
nahlédnout do svého řešení, nesmí pořizovat žádné opisy, kopie, ani odnášet své zadání a řešení písemné práce 
mimo zkušební prostory Komory. V případě porušení této podmínky bude uchazeč vyřazen ze zkouškového 
systému.

 (10) Dílčí zkušební komise vyhodnotí dílčí část zkoušky a Komora výsledky zveřejní podle číselných kódů nejpozději 
do 30 dnů ode dne jejího konání. Současně zveřejní termín, ve kterém mohou uchazeči za přítomnosti 
zaměstnance Komory nahlédnout do svého řešení, a to ve lhůtě nejdéle do 60 dnů od data konání dílčí části 
zkoušky. Den, kdy uchazeč mohl nahlédnout do svého řešení, je považován za den, kdy byl o výsledku dílčí 
části auditorské zkoušky nebo dílčí části rozdílové zkoušky vyrozuměn. Nesouhlasí-li uchazeč s hodnocením 
výsledku, může požádat o přezkoumání hodnocení (viz § 8c ZoA). Žádost musí být řádně odůvodněná a musí 
být zřejmé, co má být předmětem přezkoumání.

 (11) Ten, kdo při dílčí části auditorské zkoušky nebo dílčí části rozdílové zkoušky neuspěl, může písemně požádat 
Komoru, aby mu umožnila její opakování. Komora umožní opakování zkoušky, nejdříve však po uplynutí 
jednoho měsíce od neúspěšného pokusu; každou dílčí část zkoušky lze opakovat nejvýše dvakrát.

 (12) Auditorská zkouška je složena, pokud jsou úspěšně vykonány všechny její dílčí části. Rozdílová zkouška je 
vykonána složením všech dílčích částí.

 (13) Auditorská zkouška musí být složena nejpozději do pěti let ode dne konání první dílčí části auditorské zkoušky 
nebo osvobození od dílčí části auditorské zkoušky. Dnem konání první dílčí části auditorské zkoušky nebo dílčí 
části rozdílové zkoušky se rozumí i termín zkoušky, ze které se uchazeč neomluvil (§ 4 odst. 1 tohoto řádu). 
Dnem konání v případě osvobození od dílčí části auditorské zkoušky se rozumí datum převzetí nebo doručení 
rozhodnutí žadateli.

 (14) Rozdílová zkouška musí být složena nejpozději do pěti let ode dne složení první dílčí části rozdílové zkoušky.

§ 3a
Obsah jednotlivých dílčích částí auditorské zkoušky a dílčích částí rozdílové zkoušky

 (1) Obsah jednotlivých dílčích částí auditorské zkoušky a dílčích částí rozdílové zkoušky je uveden v příloze 
Zkušebního řádu.



2 3

 (2) Obsah ke každé dílčí části zkoušky uvádí:
 a) cíle a zaměření dílčí části zkoušky,
 b) vymezení témat, na které se dílčí část zkoušky zaměřuje.

 (3) Obsah dílčích částí zkoušek uvedený v odstavci 2 je zveřejněn na internetových stránkách Komory.

 (4) Komora dále k jednotlivým dílčím zkouškám na svých internetových stránkách zveřejňuje seznam relevantních 
právních předpisů, literatury, povolených pomůcek a rámcové informace o jejich průběhu a podmínkách.

 (5) Změny v seznamu uvedeném v odstavci 4 jsou účinné ne dříve než 3 měsíce od zveřejnění změny na 
internetových stránkách Komory.

 (6) Komora vydává Sborník materiálů ke zkoušce auditora („Sborník“), který zahrnuje ukázková zkoušková zadání. 

§ 4
Postup při neúčasti na dílčí části auditorské zkoušky nebo dílčí části rozdílové zkoušky

 (1) Uchazeči, který se k dílčí části zkoušky nedostavil v termínu, k němuž se přihlásil, a uvedl důvody pro omluvení 
své neúčasti, umožní Komora přihlášení na nový termín dílčí části zkoušky. Uchazeč je povinen si podat novou 
přihlášku. Důvody pro omluvení neúčasti musí uchazeč sdělit Komoře písemně nejpozději do tří kalendářních 
dnů po termínu dílčí části zkoušky, na kterou se nedostavil. Při omluvené neúčasti se poplatek za přihlášku 
uchazeči vrací.

 (2) Neomluvená neúčast na dílčí části zkoušky se považuje za neúspěšný pokus. Poplatek za přihlášku se uchazeči 
nevrací.

§ 5
Protokoly o dílčích částech auditorské nebo rozdílové zkoušky

 (1) V protokolu o zkoušce, který je způsobem dokumentace jejího průběhu, se uvádí:
 a) jméno a příjmení uchazeče,
 b) číselný kód uchzeče pro dílčí část zkoušky,
 c) jméno a příjmení členů dílčí zkušební komise a jejich vlastnoruční podpisy,
 d) datum a místo konání zkoušky,
 e) počet dosažených bodů a hodnocení dílčí zkušební komise, výrok „vyhověl“ nebo „nevyhověl“,
 f) datum vyhotovení protokolu,
 g) důležité skutečnosti, které nastaly v průběhu zkoušky.

 (2) Součástí protokolu jsou písemné práce uchazečů.

§ 6
Protokoly o přezkoumání hodnocení výsledku 

 (1) V protokolu o přezkumu hodnocení výsledku dílčí části auditorské zkoušky a dílčí části rozdílové zkoušky se uvádí:
 a) identifikační údaje uchazeče,
 b) jméno a příjmení členů odvolací zkušební komise a jejich vlastnoruční podpisy,
 c) rozhodnutí odvolací zkušební komise,
 d) odůvodnění rozhodnutí,
 e) datum vyhotovení protokolu.

§ 7
Odvolací zkušební komise

 (1) Žadatel může, v souladu se ZoA, písemně požádat Komoru o přezkoumání hodnocení výsledku dílčí části 
auditorské zkoušky nebo dílčí části rozdílové zkoušky, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy byl žadatel o výsledku 
vyrozuměn (viz § 3 odst. 10 zkušebního řádu). Přezkum provádí tříčlenná odvolací zkušební komise složená 
z členů zkušební komise, kteří nerozhodovali o výsledku. Předsedu a členy odvolací zkušební komise jmenuje 
výkonný výbor Komory.

 (2) Postup při přezkumu hodnocení výsledku je dle § 8c odst. 6 ZoA.

§ 8
Rozdílová zkouška auditorů z jiných členských států EU

Rozdílovou zkoušku vykoná v souladu s § 10 odst. 1 ZoA fyzická osoba, která je oprávněna k provádění povinného 
auditu v jiném členském státě, která však není schopna doklady o dosažené kvalifikaci prokázat znalost všech 
oblastí uvedených v § 8 ZoA.
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§ 9
Rozdílová zkouška auditorů ze třetích zemí

Rozdílovou zkoušku umožní Komora složit auditorovi ze třetí země, na základě vzájemnosti, pokud doloží, že splňuje 
požadavky rovnocenné požadavkům uvedeným v § 4 odst. 1 písm. a) až e) a g) ZoA.

§ 10
Závěrečná ustanovení

 (1) Zkušební řád schválený sněmem Komory auditorů ČR dne 21. listopadu 2016 pozbývá účinnosti dnem  
20. listopadu 2018.

 (2) Zkušební řád ve znění schváleném sněmem Komory auditorů ČR dne 20. listopadu 2018 nabývá účinnosti 
dnem 21. listopadu 2018.
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Obsah dílčích částí auditorské zkoušky a rozdílové zkoušky

Poř.č.               str.

1 MAKROEKONOMIE A MIKROEKONOMIE ............................................................................................5

2 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I ........................................................................................................................6

3 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ II .......................................................................................................................6

4 ZDANĚNÍ ................................................................................................................................................6

5 PRÁVO V PODNIKÁNÍ ............................................................................................................................7

6 PODNIKOVÉ FINANCE ...........................................................................................................................7

7 STATISTIKA .............................................................................................................................................7

8 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ................................................................................................................9

9 AUDITING I .............................................................................................................................................9

10 AUDITING II ..........................................................................................................................................10

11 KONSOLIDACE A PODNIKOVÉ KOMBINACE ......................................................................................10

12 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ .................................................................................................................11

1. MAKROEKONOMIE A MIKROEKONOMIE

1.1 Cíle a zaměření zkoušky

 Cílem zkoušky z makroekonomie a mikroekonomie je:
•	 ovládnout základní poznatky logiky chování mikroekonomických subjektů – domácností a firem 

a charakterizovat toto chování v základních pojmech odpovídajícím analytickém aparátu,
•		 poznat charakteristické rysy makroekonomického prostředí, v němž hospodářské subjekty – domácnosti, 

firmy a vláda – jednají,
•	 poznat základní směry změn makroekonomického a mikroekonomického prostředí, k nimž 

v globalizující se ekonomice dochází a v němž hospodářské subjekty rozhodují, 
•	 na základě výše uvedených poznatků předvídat chování hospodářských subjektů v různých tržních 

situacích.

1.2 Vymezení témat

1.2.1 Makroekonomie

1) Určení rovnovážné produkce
2) Model IS – LM. Fiskální a monetární politika
3) Otevřená ekonomika a determinace rovnovážné produkce
4) Agregátní poptávka a agregátní nabídka
5) Trh práce, nezaměstnanost a Phillipsova křivka
6) Inflace
7) Dlouhodobý ekonomický růst

1.2.2 Mikroekonomie

1) Úvod do standardní mikroekonomické analýzy
2) Model racionální volby spotřebitele
3) Formování poptávky a její vlastnosti
4) Volba technologie, náklady firmy, příjmy a zisk firmy
5) Rozhodování firmy v modelu dokonalé konkurence
6) Optimum firmy a rovnováha odvětví v podmínkách nedokonalé konkurence
7) Obecný model tvorby cen výrobních faktorů (problematika trhu práce)

Příloha 
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2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I

2.1 Cíle a zaměření zkoušky

Cílem zkoušky z finančního účetnictví je ověřit znalosti a dovednosti uchazečů o auditorskou profesi 
v oblasti finančního účetnictví ve všech organizačně právních formách a oblastech podnikání účetních 
jednotek, jejichž účetní závěrka podléhá povinnosti ověření auditorem.

2.2 Vymezení témat

•	 účetní teorie, obecně uznávaných účetních zásad a účetních metod,
•	 legislativní úpravy účetnictví podnikatelských subjektů – právnických osob (zákon o účetnictví 

a prováděcí předpisy pro podnikatele),
•	 směrnice Evropské unie upravující účetní závěrku,
•	 účetnictví a účetní závěrky obchodních společností všech právních forem (veřejná obchodní společnost, 

komanditní společnost, společnost s ručením omezeným a akciová společnost),
•	 koncepční rámec k mezinárodním standardům účetního výkaznictví,
•	 řešení jednotlivých oblastí účetnictví v mezinárodních standardech účetního výkaznictví (IAS/IFRS).

3. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ II

3.1 Cíle a zaměření zkoušky

Cílem zkoušky z Finančního účetnictví II je ověření znalostí a dovedností uchazečů o auditorskou profesi 
v oblasti účetnictví, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, vybraných organizací veřejné 
správy a finančních institucí.

3.2 Vymezení témat

•	 Znalost účetnictví a účetní závěrky organizací, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání 
(„nevýdělečné organizace“);

•	 Znalost účetnictví a účetní závěrky, rozpočtu a financování vybraných organizací veřejné správy včetně 
přezkoumání hospodaření;

•	 Znalost účetnictví a účetní závěrky finančních institucí.

4. ZDANĚNÍ

4.1 Cíle a zaměření zkoušky

Zkouška ze zdanění má prověřit znalosti a dovednosti z oblasti daňového systému České republiky 
v mezinárodním kontextu a jejich praktickou aplikaci tak, aby byl uchazeč schopen v rámci své činnosti 
zhodnotit daňové aspekty a v přiměřené míře poskytovat poradenství ve věcech daní, a to včetně daňového 
plánování.

Zkouška je zaměřena na prověření schopnosti samostatné orientace v zadaném problému v oblasti daně 
z příjmů fyzických osob, daně z příjmů právnických osob a daně z přidané hodnoty, majetkových daní 
a pojistného sociálního pojištění, a to včetně procesních aspektů a širšího kontextu a daňové optimalizace.

4.2 Vymezení témat

•	 Procesní pravidla – správa daní
•	 Daňová teorie, daňová politika v Evropské unii
•	 Majetkové daně
•	 Pojistné sociálního pojištění
•	 Daň z příjmů fyzických osob
•	 Daň z příjmů právnických osob
•	 Daň z přidané hodnoty
•	 Spotřební daně, ekologické daně a cla
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5. PRÁVO V PODNIKÁNÍ

5.1 Cíle a zaměření zkoušky

Zkouška z práva v podnikání má jednak ověřit znalosti základů právní úpravy v oblasti daných obsahovou 
náplní a jednak schopnost uchazečů o auditorskou profesi pracovat s právními předpisy.

5.2 Vymezení témat

•	 Úvod do práva v České republice
•	 Sociální pojištění
•	 Závazky uzavírané podnikateli
•	 Obchodní korporace (obchodní společnosti a družstva)
•	 Základní pojmy občanského zákoníku týkající se cenných papírů
•	 Pracovněprávní vztahy
•	 Duševní vlastnictví a soutěžní právo

6. PODNIKOVÉ FINANCE

6.1 Cíle a zaměření zkoušky

Znalost finančních vztahů podniků k jejich okolí, vnějším subjektům, jakož i analýza těchto vztahů, jejich 
řízení a plánování, a to v různých podmínkách ekonomiky, v různých situacích.

Zvládat po obsahové, metodické a řídící stránce hlavní oblasti podnikových financí a jejich řízení, včetně 
analytických nástrojů.

6.2 Vymezení témat

•	 Finance podniku a finanční řízení podniku
•	 Finanční rozhodování podniku
•	 Čas a riziko jako faktory finančního hospodaření a řízení podniku
•	 Majetková a finanční (kapitálová) struktura podniku
•	 Finanční analýza podniku
•	 Finanční plánování podniku
•	 Řízení oběžného majetku a krátkodobé financování
•	 Kapitálové plánování a finanční kritéria hodnocení investic
•	 Hospodářský výsledek a dividendová politika
•	 Dlouhodobé financování podniku
•	 Oceňování podniku
•	 Finanční stránka spojování podniků
•	 Finanční řízení a zahraniční vztahy podniku

7. STATISTIKA

7.1 Cíle a zaměření zkoušky

 Auditor by měl po úspěšném absolvování této části dílčí zkoušky:
•	 být schopen využívat a interpretovat základní statistické charakteristiky,
•	 zvládnout základní znalosti a techniky indexní analýzy, běžně používané v ekonomické praxi 

a v hospodářské statistice,
•	 porozumět elementárním pojmům z počtu pravděpodobnosti (náhodná veličina a důležitá rozdělení 

náhodné veličiny – binomické, Poissonovo, normální),
•	 prokázat dovednosti ve využívání základních technik statistické indukce (intervaly spolehlivosti pro 

odhad procentního podílu chybných účetních operací a pro odhad průměru, resp. úhrnné chyby 
v zůstatku na účtu; testování statistických hypotéz, Benfordův test),

•	 zvládnout principy regresní a korelační analýzy a analýzy ekonomických časových řad,
•	 obsáhnout elementární znalosti o systému národních účtů jako nástroje modelování národního 

hospodářství (institucionální sektory, odvětví, transakce, účty, účetní salda),
•	 být schopen navrhnout provedení výběru vzorku účetních dokladů, určit nezbytně nutnou minimální 

velikost tohoto vzorku, sestavit odpovídající vzorek položek nebo účetních operací určených ke kontrole, 
odhadnout plánovanou míru rizika, resp. spolehlivosti a rozsahu (velikosti) vzorku, zhodnotit výsledky 
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auditu, získané na základě vzorku, a eventuálně v případě potřeby provádět transparentní korekci 
svého postupu, vedoucí ke zvýšení spolehlivosti dosažených výsledků,

•	 znát a umět používat i nástroje a metody, používané běžně v cenové statistice a dále i postupy, 
využívající regresní analýzu časových řad a národní účetnictví pro modelování principiálních 
ekonomických vztahů,

•	 vysvětlit důvody a cíle používání výběrových statistických metod při auditorských pracovních postupech 
a definovat faktory, které s výběrem a kvalitou vzorku souvisí,

•	 vymezit podmínky použitelnosti a vypovídací schopnost auditorských úsudků, provedených na základě 
výběrových metod včetně rizik a úskalí těchto postupů,

•	 přiblížit věcné aspekty výběrových postupů a vysvětlit rozdíly mezi jednotlivými způsoby výběru jak 
z hlediska realizace výběru, tak z hlediska interpretace dosažených výsledků,

•	 zhodnotit souhrnně kvalitu výsledků, pořízených výběrovými metodami, v auditu.

 Uchazeč o certifikát auditorské profese by měl zvládat studijní program s tímto obsahem:
•	 základní popisné charakteristiky statistických souborů, zejména míry polohy a variability (s přihlédnutím 

ke zvláštnostem a odlišnostem v účetní a auditorské praxi),
•	 techniky popisu a interpretace dynamiky průměrných cen a popisu průměrné dynamiky cen 

(v návaznosti na předchozí odsek v partii míry polohy),
•	 pravděpodobnostní hlediska reprezentativních výběrových postupů,
•	 praktické standardy výběrových postupů, odlišnosti mezi jednotlivými technikami,
•	 vyhodnocování kvantitativních výsledků výběrů položek a operací a formulování kvalifikovaných 

auditorských závěrů,
•	 principy a numerické postupy regresního a korelačního počtu, používané při popisu závislosti mezi 

ekonomickými ukazateli (např. mezi nákladovými položkami při různých podmínkách hospodaření 
firem – lineární regrese a korelace),

•	 popis dlouhodobých vývojových tendencí chování časových řad ekonomických ukazatelů (zejména 
trendová analýza, sezónní očišťování),

•	 národní účetnictví a jeho standardy: souvislosti a vazby makroekonomické teorie a makroekonomického 
systému informací,

•	 architektura systému národního účetnictví a konstrukce účtu sektorů a národního hospodářství,
•	 základní makroekonomické agregáty a jejich vzájemné vazby.

7.2 Vymezení témat

1. Význam použití statistických metod výběru vzorků v auditorské praxi, kontrola srovnáváním a kontrola 
měřením.

2. Metody výběru vzorku:
– pravděpodobnostní metody výběru,
– úsudkové metody výběru.

3. Repetitorium:
– základních statistických pojmů (kvantily, míry polohy, míry variability),
– počtu pravděpodobnosti (náhodná veličina, binomické, Poissonovo a normální rozdělení, kvantily 

a distribuční funkce normovaného normálního rozdělení).
4. Principy metod srovnávání (indexy, rozdíly), základy cenové statistiky:

– klasifikace indexů,
– souhrnné indexy a individuální složené indexy,
– praxe cenových indexů v České republice a v Evropské unii, vliv na částky evidované v účetních 

systémech.
5. Výběrové riziko a spolehlivost, interpretace výsledků:

– přípustná chyba, intervaly spolehlivosti (konfidenční intervaly),
– testy věcné a obsahové správnosti – riziko nesprávného odmítnutí (chyba I. druhu), riziko 

nesprávného přijetí (chyba II. druhu),
– rozhodovací matice testů spolehlivosti a věcné správnosti, hladina významnosti, síla testu.

6. Určování minimálně nutné velikosti vzorku (při náhodném výběru) pro realizaci auditu.
7. Standardní procedury odhadů a testů podílu a průměru auditorsky sledované vlastnosti při aplikaci 

peněžní i nepeněžní metody kontroly. Benfordův test.
8. Odhady parametrů regresní přímky – metoda nejmenších čtverců, korelační koeficient, koeficient 

pořadové korelace.
9. Trendová analýza časových řad ekonomických ukazatelů, sezónní očišťování a jeho význam pro 

ekonomické analýzy.
10. Systém národních účtů jako nástroj modelování národního hospodářství.
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8. INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

8.1 Cíle a zaměření zkoušky

Účelem je zabezpečit u uchazečů základní orientaci v  oblastech 8.2 a jejich schopnost rozpoznat hlavní 
možnosti a rizika řešení daných problémů z uživatelského hlediska.

8.2 Vymezení témat

•	 základní orientace v oblasti informatiky,
•	 možností konstrukce datové základny, struktura databází, databáze a jejich vlastnosti, datová analýza, 

nástroje datové analýzy, spolehlivost dat, integrita databází, datové formáty, 
•	 základní vlastnosti technických a programových prostředků, počítačových sítí, internetu a problematiky 

bezpečnosti a ochrany informačních systémů,
•	 aplikace informačních a komunikačních technologií v oblasti účetnictví a auditingu,
•		 postavení účetnictví v podnikových informačních systémech,
•	 architektura, vývoj a implementace podnikových informačních systémů, procesní analýza a její nástroje,
•	 moderní formy poskytování služeb v oblasti  ICT. Využití ICT v práci auditora, počítačem podporované 

techniky auditu,
•	 vliv ICT na vnitřní kontrolní systém a na práci auditora,
•	 požadavky právních norem na účetnictví vedené prostředky výpočetní a jiné techniky,
•	 elektronické účetní záznamy, jejich průkaznost a integrita, elektronický podpis, elektronické předávání 

účetních dat a výkaznictví na internetu,
•	 hodnocení a výběr programů pro vedení účetnictví, audit účetních programů.

9. Auditing I

9.1 Cíle a zaměření zkoušky auditing

 Cílem a zaměřením zkoušky Auditing I je u uchazečů ověřit:
•	 porozumění podstatě a významu auditu a ostatních ověřovacích zakázek
•	 znalost struktury mezinárodních auditorských standardů a ostatních materiálů vydávaných IAASB 

a postupu jejich tvorby
•	 znalost vymezených mezinárodních auditorských standardů ISA a schopnost jejich praktické aplikace
•	 znalost činnosti IFAC v oblasti auditu
•	 pochopení základních etických principů auditorské profese a etického chování auditora
•	 znalost auditorského přístupu a znalost jednotlivých fází provedení auditu a praktickou aplikaci těchto 

znalostí
•	 schopnost přispět k tvorbě plánu auditu a schopnost jeho realizace
•	 schopnost získat znalost účetní jednotky a jejího prostředí, včetně jejího vnitřního kontrolního systému 

a vyhodnotit riziko významné nesprávnosti v účetní závěrce
•	 schopnost stanovení adekvátní reakce na identifikované riziko významné nesprávnosti v účetní závěrce
•	 schopnost porozumět způsobu, jakým účetní jednotka řeší rizika vyplývající z informačních technologií
•	 znalost způsobu provedení auditu v podmínkách rozvinutých informačních technologií včetně možnosti 

využití počítačem podporovaných technik auditu (CAAT).

9.2 Vymezení témat

•	 Mezinárodní organizace významné pro provádění auditu, postavení mezinárodních auditorských 
standardů (IASB pronouncements) a jejich struktura

•	 Etický kodex
•	 Rámec pro ověřovací zakázky
•	 Audit účetní závěrky
•	 znalost ISA mimo ISA zaměřených na komunikaci s osobami pověřenými správnou a řízení, audit 

účetních jednotek využívajících servisních organizací, ověřování účetních závěrek skupin, ověřování 
počátečních zůstatků a vyjadřování auditora ke srovnávacím informacím, využití auditorova experta 
a interního auditu a ISA řady 8xx

•	 Počítačem podporované techniky auditu.
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10. AUDITING II

10.1 Cíle a zaměření zkoušky

 Cílem a zaměřením zkoušky Auditing II je u uchazečů ověřit:
•	 znalost právních norem upravujících postavení, práva a povinnosti auditora i jednotlivých orgánů 

Komory auditorů ČR
•	 znalost požadavků na provádění povinného auditu u jednotlivých subjektů v České republice
•	 znalost vnitřních předpisů KA ČR
•	 pochopení etických principů auditorské profese a jejich aplikaci v praktických situacích
•	 znalost mezinárodních auditorských standardů a standardů vydaných Komorou auditorů ČR a jejich 

praktickou aplikaci
•	 znalost mezinárodních standardů upravujících ověřovací zakázky a související služby
•	 znalost aplikačních doložek KA ČR
•	 znalost problematiky přezkoumání hospodaření a auditu územních samosprávných celků
•	 znalost problematiky řízení kvality při provádění auditů, prověrek a jiných ověřovacích zakázek 

a souvisejících služeb
•	 schopnost přizpůsobit auditorské postupy specifikům určitých odvětví
•	 znalost funkce interního auditu, pochopení hlavních rozdílů a společných prvků externího a interního 

auditu včetně významu spolupráce externího auditora s interním auditorem
•	 detailní znalost a praktickou aplikaci oblastí pokrytých zkouškou Auditing 1

10.2 Vymezení témat
•	 Obecně závazné právní předpisy upravující provádění auditu v České republice
•	 Vnitřní normy KA ČR – statut, dozorčí řád, kárný řád, příspěvkový řád, vnitřní předpis pro KPV, 

zkouškový řád atd.
•	 Mezinárodní standardy pro audit vydávané IASB a aplikační doložky KA ČR standardy ISA včetně 

aplikačních doložek
•	 Mezinárodní rámec pro ověřovací zakázky
•	 Etický kodex 
•	 Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

11. KONSOLIDACE A PODNIKOVÉ KOMBINACE

11.1 Cíle a zaměření zkoušky

 Prokázání vědomostí i dovednosti spjaté se 
•	 sestavováním konsolidovaných účetních závěrek jak podle naší legislativy, tak i podle IFRS, a jejich 

analýzou
•	 sestavováním účetních závěrek jednotek při přeměnách společností a podnikových kombinacích
•	 spojováním a dalšími vlastnickými transakcemi, jejichž primárním cílem je:

– spojení obchodního jmění
– získání práva ovládat spojovanou ekonomickou jednotku prostřednictvím podílů na základním 

a vlastním kapitálu
– spojování a rozdělování obchodních korporací, tj. právnických osob – tzv. transformace, přeměny 

obchodních korporací.

11.2 Vymezení témat

11.2.1   Podnikové kombinace

•	Účetní, obchodně právní, daňový rámec spojování podniků – závodů a souvisejících vlastnických transakcí
•	 Pojetí pojmů podnik versus závod
•	 Podstata procesů spojování podniků – závodů
•	 Obecné účetní metody pro zobrazení procesu spojování ekonomických jednotek 
•	 Vznik obchodní korporace
•	 Změny společníků za doby existence obchodní korporace 
•	 Kapitálové akvizice v běžném účetnictví zúčastněných obchodních korporací a v jejich nekonsolidovaných 

účetních závěrkách.
•	 Prodej a koupě závodu – podniku  nebo jeho části
•	 Vklad závodu – podniku nebo jeho části do existující obchodní korporace
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•	 Přeměny obchodních korporací 
•	 Zánik obchodní korporace likvidací
•	 Přehled norem upravujících podnikové kombinace

– v ČR – jejich koncepční základ až do současnosti
– v mezinárodním výkaznictví

•	 Řádné, mimořádné a mezitímní účetní závěrky podle českých norem při spojování podniků a vlastnických 
transakcích z hlediska: ocenění aktiv a závazků, uznávaných a vykazovaných položek aktiv a pasiv.

11.2.2  Konsolidace

•	 vymezení konsolidačního celku,
•	 stanovení konsolidačních pravidel,
•	 metody konsolidace (plná, poměrná), využití metody ekvivalence pro konsolidaci; projev konsolidačních 

metod a ekvivalenční metody v účetních výkazech,
•	 příloha v konsolidované účetní závěrce,
•	 specifické rysy analýzy konsolidované účetní závěrky.

12. MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ

12.1 Cíle a zaměření zkoušky

Cílem zkoušky z manažerského účetnictví je ověřit znalosti a dovednosti uchazečů o auditorskou profesi 
v oblasti manažerského účetnictví, uplatňovaného zejména u podnikatelských subjektů, jejichž účetní 
závěrka podléhá povinnosti ověření auditorem.
Po jejím úspěšném absolvování by měl uchazeč být schopen:
•	 formulovat požadavky na účetní systém, určený pro potřeby řízení z pozice managementu, a
•	 efektivně využívat informace nákladového a manažerského účetnictví, využitelné pro řízení

– po linii výkonů
– po linii vnitropodnikových útvarů a
– po linii aktivit, činností a procesů,

•	 vyjádřit kvalifikovaný názor na kvalitu těchto informací.

12.2     Vymezení témat

•	 Manažerské účetnictví: pojem, cíl, obsah a struktura
•	 Základní pojmy a kritéria manažerského účetnictví
•	 Členění nákladů
•	 Zobrazení nákladů, výnosů a zisku v účetnictví
•	 Vztah manažerského účetnictví k účetnictví finančnímu a daňovému
•	 Metodické otázky využití kalkulace v řízení po linii výkonů
•	 Kalkulace plných a variabilních nákladů
•	 Specifika kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivit
•	 Kalkulační systém
•	 Vliv charakteru podnikání na výkonově orientované účetnictví
•	 Systém plánů a rozpočtů
•	 Řízení režijních nákladů
•	 Rozdílové metody řízení hospodárnosti jednicových nákladů
•	 Metoda standardních nákladů a výnosů
•	 Odpovědnostní účetnictví a předpoklady jeho fungování
•	 Řízení odpovědnostních středisek
•	 Využití hodnotových kritérií v řízení odpovědnostních středisek
•	 Rozhodování na existující kapacitě
•	 Informace manažerského účetnictví pro cenová rozhodování
•	 Strategicky orientované manažerské účetnictví


