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2010
Český název

Účinnost dle IFAC

Quality Control for Firms that Perform
Audits and Reviews of Financial
ISQC 1
Statements, and Other Assurance and
Related Services Engagements

Řízení kvality u společností provádějících
audity a prověrky účetních závěrek, ostatní
ověřovací zakázky a související služby

od 15. prosince 2009

International Framework for Assurance
Engagements

Mezinárodní rámec pro ověřovací zakázky

pro zprávy vydané k 1.1.2005
a později

200

Overall Objectives of the Independent
Auditor and the Conduct of an Audit in
Accordance with International Standards
on Auditing

Obecné cíle nezávislého auditora a
provádění auditu v souladu s
mezinárodními auditorskými standardy

210

Agreeing the Terms of Audit Engagement Sjednávání podmínek auditních zakázek

220
230
240
250

Quality Control for an Audit of Financial
Statements
Audit Documentation

Řízení kvality auditu účetní závěrky
Dokumentace auditu

The Auditor's Responsibilities Relating to Postupy auditorů související s podvody při
pro audity účetních závěrek
Fraud in an Audit of Financial Statements auditu účetní závěrky
sestavených za období počínající 15.
prosincem 2009 nebo po tomto datu
Consideration of Laws and Regulations in Přihlížení k právním předpisům při auditu
an Audit of Financial Statements
účetní závěrky

260

Communication with Those Charged with
Governance

Předávání informací osobám pověřeným
správou a řízením účetní jednotky

265

Communication Deficiencies in Internal
Control to Those Charged with
Governance and Management

Předávání informací o nedostatcích ve
vnitřním kontrolním systému osobám
pověřeným správou a řízením účetní
jednotky a vedení

300

Planning an Audit of Financial Statements Plánování auditu účetní závěrky
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Účinnost stanovená KA ČR
pro audity účetních závěrek
sestavených za období
počínající 15. prosincem 2009
nebo po tomto datu a zároveň
končící 15. prosincem 2010
nebo po tomto datu
pro audity ÚZ účetních období
začínajících 1.1.2005 a později,
dřívější aplikace povolena, pro
ostatní ověřovací zakázky pro
zprávy sestavené 1.1.2006 a
později
pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.
prosincem 2009 nebo po tomto datu a zároveň končící 15. prosincem
2010 nebo po tomto datu

Anglický název

Číslo

Anglický název

Číslo

315

320

Identifying and Assessing the Risks of
Material Misstatement through
Understanding the Entity and its
Environment
Materiality in Planning and Performing an
Audit

Český název

402

Zvažované skutečnosti týkající se účetní
Audit Considerations Relating to an Entity
jednotky využívající služeb servisní
Using a Service Organization
organizace

450

Evaluation of Misstatements Identified
during the Audit

Vyhodnocení nesprávností zjištěných
během auditu

500

Audit Evidence

Důkazní informace

501

Audit Evidence - Specific Considerations
for Selected Items

Důkazní informace - specifické aspekty
vybraných položek

505

External Confirmations

Externí konfirmace

510

Initial Engagements - Opening Balances

První auditní zakázka - počáteční zůstatky

520

Analytical Procedures

Analytické postupy

530

Audit Sampling

Výběr vzorků

550
560

Auditing Accounting Estimates, including
Fair Value Accounting Estimates, and
Related Disclosures
Related Parties
Subsequent Events

570

Going Concern

580

Written Representations
Special Considerations - Audits of Group
Financial Statements (including the Work
of Component Auditors)
Using the Work of Internal Auditors
Using the Work of an Auditor´s Expert

Audit účetních odhadů včetně odhadů
reálné hodnoty a souvisejících
zveřejněných údajů
Spřízněné strany
Události po datu účetní závěrky
Předpoklad nepřetržitého trvání účetní
jednotky
Písemná prohlášení
Zvláštní aspekty - audity účetních závěrek
skupiny (včetně prací provedených
auditory složek)
Využití práce interních auditorů
Využití práce auditorova experta

610
620
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pro audity účetních závěrek
sestavených za období počínající 15.
prosincem 2009 nebo po tomto datu

Významnost (materialita) při plánování a
provádění auditu

The Auditor's Responses to Assessed
Risks

600

Účinnost stanovená KA ČR

Identifkace a vyhodnocení rizik významné
(materiální) nesprávnosti na základě
znalosti účetní jednotky a jejího prostředí

330

540

Účinnost dle IFAC

pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu a
zároveň končící 15. prosincem 2010 nebo po tomto datu
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Reakce auditora na vyhodnocená rizika
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700

Forming an Opinion and Reporting on
Financial Statements

Formulace výroku a zprávy auditora k
účetní závěrce

705

Modifications to the Opinion in the
Independent Auditor´s Report

Modifikace výroku ve zprávě nezávislého
auditora

706

Emphasis of Matter Paragraphs and Other Odstavce obsahující zdůraznění
Matter Paragraphs in the Independent
skutečnosti a odstavce obsahující jiné
Auditor´s Report
skutečnosti ve zprávě nezávislého auditora

710

Comparative Information - Corresponding
Srovnávací informace - srovnávací údaje a
Figures and Comparative Financial
srovnávací účetní závěrka
Statements

720

The Auditor´s Responsibilities Relating to
Other Information in Documents
Containing Audited Financial Statements

Odpovědnost auditora ve vztahu k
ostatním informacím v dokumentech
obsahujících auditovanou účetní závěrku

800

Special Considerations - Audits of
Financial Statements Prepared in
Accordance with Special Purpose
Frameworks

Zvláštní aspekty - audity účetních závěrek
sestavených v souladu s rámcem pro
zvláštní účely

805

Special Considerations - Audits of Single
Zvláštní aspekty - audity jednotlivých
Financial Statements and Specific
účetních výkazů a specifických prvků, účtů
Elements, Accounts or Items of a Financial
nebo položek účetního výkazu
Statement

810

Engagements to Report on Summary
Financial Statement

1000 Inter-Bank Confirmation Procedures
1004

The Relationship Between Bank
Supervisors and Banks External Auditors

Účinnost dle IFAC

pro audity účetních závěrek
sestavených za období počínající 15.
prosincem 2009 nebo po tomto datu

Zakázky na vypracování zprávy o
agregované účetní závěrce
Mezibankovní konfirmace

účinný

Vzájemné vztahy mezi bankovním
dohledem a externími auditory

účinný

1006 Audits of the Financial Statements of Bank Audit účetní závěrky bank

účinný

The Consideration of Environmental
1010 Matters in the Audit of Financial
Statements

Posuzování záležitostí ve vztahu k
životnímu prostředí při auditu účetní
závěrky

účinný

1012 Auditing Derivative Financial Instruments

Audit finančních derivátů

účinný
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Účinnost stanovená KA ČR
pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.
prosincem 2009 nebo po tomto datu a zároveň končící 15. prosincem 2010
nebo po tomto datu

Český název

pro audity účetních závěrek
účetních období začínajících
1.1.2005 a později; v případě
pozdější účinnosti stanovené
IFAC účinnost dle IFAC.
Dřívější aplikace povolena.

Anglický název

Číslo

Český název

1013

Electronic Commerce - Effect on the Audit Vliv elektronického obchodování na účetní
of Financial Statements
závěrku

2400

Engagements to Review Financial
Statements (previously ISA 910)

Zakázky spočívající v prověrce účetní
závěrky

Účinnost dle IFAC

Účinnost stanovená KA ČR

účinný

pro prověrky za období začínající
15.12.2006 a později

Review of Interim Financial Information
2410 Performed by the Independent Auditor of
the Entity

Prověrka mezitímních účetních informací
provedená nezávislým auditorem účetní
jednotky

pro prověrky mezitímních účetních
informací za období začínající
15.12.2006 a později,
dřívější aplikace povolena

Assurance Engagements Other Than
3000 Audits or Reviews of Historical Financial
Information

Ověřovací zakázky jiné než audit nebo
prověrky historických finančních informací

pro zprávy o ověření sestavené
k 1.1.2005 a později

3400

The Examination of Prospective Financial Prověrka předpokládaných finančních
Information (previously ISA 810)
informací

3402

Assurance Reports on Controls at a
Service Organization

Engagements to Perform Agreed-upon
4400 Procedures Regarding Financial
Information (previously ISA 920)
4410

Engagements to Compile Financial
Information (previously ISA 930)

8.2.2011 10:27

Ověřovací zprávy o kontrolách v servisní
organizaci

účinný
pro ověřovací zprávy auditorů
servisních organizací pokrývající
období končící 15. června 2011 nebo
po tomto datu

Dohodnuté postupy v souvislosti s
finančními informacemi

účinný

Zakázky sestavení účetní závěrky

účinný

pro zprávy sestavené 1.1.2006 a později, v případě pozdější účinnosti
stanovené IFAC účinnost dle IFAC

Anglický název

Číslo

pro audity účetních
závěrek účetních
období
začínajících
1.1.2005 a později;
v případě pozdější
účinnosti
stanovené IFAC
účinnost dle IFAC.
Dřívější aplikace
povolena.
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