Auditing II
Cíl a obsah zkoušky

Obsahem zkoušky je ověření znalostí v oblasti právních norem upravujících postavení,
práva a povinnosti auditora i jednotlivých orgánů Komory auditorů ČR, znalosti
vnitřních předpisů KA ČR, znalosti etických principů auditorské profese a jejich aplikaci
v praktických situacích, znalosti mezinárodních auditorských standardů a standardů
vydaných Komorou auditorů ČR a jejich praktickou aplikaci, komunikace mezi
auditorem, vedením účetní jednotky a osobami pověřenými správou a řízením, znalosti
mezinárodních standardů upravujících ověřovací zakázky a související služby a jejich
praktickou aplikaci, znalosti základních principů přezkoumání hospodaření a auditu
územních samosprávných celků, znalosti problematiky řízení kvality při provádění
auditů, prověrek a jiných ověřovacích zakázek a souvisejících služeb a schopnosti
přizpůsobit auditorské postupy specifikům určitých odvětví, znalosti funkce interního
auditu, pochopení hlavních rozdílů a společných prvků externího a interního auditu
včetně významu spolupráce externího auditora s interním auditorem. Zkouška dále
předpokládá znalosti z problematiky vymezené v Auditingu I.

Vymezení témat
1.
2.
3.
4.
5.

Všechna témata ze zkoušky Auditing I
Právní úprava auditu v České republice
Znalost zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech
Vnitřní normy KA ČR
Etický kodex pro auditory a účetní znalce přijatý KA ČR a jeho praktická
aplikace
6. Řízení kvality u auditorské společnosti
 znalost ISQC 1 a ISA 220
7. Stanovení podmínek zakázky
 znalost ISA 210
8. Postupy auditora související s podvody při auditu účetní závěrky
 znalost ISA 240
 další okolnosti a odpovědnost auditora v souvislosti s podvody nebo porušením
právních předpisů (viz §15 a 21 zákona o auditorech a oddíl 260 Etického
kodexu)
9. Audit účetních odhadů
 znalost ISA 540
10. Spřízněné strany
 znalost ISA 550
11. Komunikace s vedením účetní jednotky a s osobami pověřenými správou a
řízením
 znalost ISA 260, ISA 265, ISA 580
12. Audit v účetních jednotkách využívajících služeb servisní organizace
 znalost ISA 402
13. Audit počátečních zůstatků a přístup ke srovnatelným informacím
 znalost ISA 510, ISA 710
14. Funkce interního auditu včetně spolupráce mezi externím a interním auditorem
 znalost ISA 610
15. Využití práce auditorova experta
 znalost ISA 620

16. Následné události
 znalost ISA 560
17. Posouzení trvání účetní jednotky v dohledné budoucnosti
 znalost ISA 570
18. Vyhodnocení nesprávností zjištěných v průběhu auditu
 znalost ISA 450
19. Analytické postupy před vydáním zprávy auditora
 znalost ISA 520 odst. 6
20. Formulace zprávy auditora
 znalost ISA 700, 705, 706
21. Ověřování výroční zprávy a zprávy o vztazích
 znalost ISA 720
 znalost AS 56
22. Specifika auditu účetní závěrky subjektu veřejného zájmu
 znalost ISA 701,
 znalost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 a relevantních
ustanovení zákona o auditorech
23. Jiné zprávy auditora o auditu
 znalost ISA 800, 805, 810
24. Ostatní mezinárodní standardy vydávané IAASB a jejich praktická aplikace
 veškeré standardy ISRE, ISAE a ISRS
25. Postupy auditorů související s požadavky předpisů z oblasti zamezování
legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 znalost zákona č. 253/2008 Sb. i metodické pomůcky KAČR „Postup auditorů
při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu“
Poznámka: Byla-li vydána KAČR k některému standardu ISA aplikační doložka, daným
standardem se rozumí jeho znění včetně aplikační doložky.

Literatura
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Příručka k uplatňování mezinárodních auditorských standardů při auditu
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Časopis Auditor.
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b) Právní předpisy
Podrobná znalost
Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 o specifických
požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu.
Mezinárodní předpisy v oblasti řízení kvality, auditu, prověrek, ostatních
ověřovacích zakázek a souvisejících služeb.

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění
Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli
účtujícími v podvojném účetnictví, v platném znění
Etický kodex pro auditory a účetní znalce, přijatý KA ČR.
Vnitřní předpisy KA ČR.
Aplikační doložky vydané KA ČR.
Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů
z trestné činnosti a financování terorismu.
Auditorský standard č. 56 Ověřování zprávy o vztazích mezi propojenými
osobami.

Pomůcky u zkoušky
•
•
•
•

Kalkulačka
Psací potřeby (ne obyčejná tužka)
U první části této zkoušky (viz „Průběh a podmínky zkoušky“ níže) nejsou
povoleny žádné pomůcky.
U druhé části této zkoušky jsou povoleny veškeré materiály uvedené výše v části
„Právní předpisy“

Průběh a podmínky zkoušky
•

•
•
•

Maximální doba trvání zkoušky: 6 hodin, z toho první část maximálně 2 hodiny,
druhá část maximálně 4 hodiny.
Forma zkoušky: písemná
První část zkoušky otázky typu ano/ne, uzavřené otázky (typu a, b, c, d, e),
otevřené otázky, drobné příklady.
Druhá část zkoušky: Případové studie: 3-5 příkladů.

Celkové hodnocení zkoušky
•
•
•

•

Celkové maximální bodové hodnocení dílčí části auditorské zkoušky: 100 bodů.
První část zkoušky: 40 bodů; druhá část zkoušky 60 bodů.
Počet bodů, které lze maximálně získat za každou otázku, každý příklad či jeho
dílčí řešení, je uveden vždy přímo v zadání zkoušky.
Minimální počet bodů pro úspěšné vykonání dílčí části auditorské zkoušky: 60
bodů.

