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Odkaz 100
Úãetní jednotka:
Období:

Pﬁipravil:
Revidoval:

Datum:
Datum:

100 – PROGRAM POSTUPÒ VYHODNOCENÍ RIZIK
V tomto programu jsou popsány auditorské postupy vztahující se k úvodním ãinnostem souvisejícím se zahájením auditu a fází vyhodnocení rizik. BliÏ‰í podrobnosti jednotliv˘ch krokÛ mohou b˘t dokumentovány pomocí
dal‰ích formuláﬁÛ ﬁady 100. Následnû by mûly b˘t pﬁipraveny programy auditu stanovující dal‰í plánované postupy v reakci na vyhodnocená rizika.

POSTUP

Komentáﬁ / Odkaz

ROZHODNUTÍ O P¤IJETÍ ZAKÁZKY
Posoudit, zda je auditorská spoleãnost schopna zakázku provést a jaká rizika
budou se zakázkou spojena. ZváÏit charakter poÏadovan˘ch prací, rámec úãetního v˘kaznictví, odbornou zpÛsobilost, zdroje a ãasové moÏnosti na realizaci
zakázky, poÏadavky nezávislosti, dÛvûryhodnost úãetní jednotky apod.
Formuláﬁ 110 - Pﬁijetí zakázky
Formuláﬁ 111A - Vyhodnocení rizik opakující se zakázky
Formuláﬁ 111B – Vyhodnocení rizik prvoroãní zakázky
PODMÍNKY ZAKÁZKY
Zajistit náleÏité zdokumentování podmínek zakázky. Pro správné chápání podmínek zakázky na obou stranách sjedná auditor s pﬁíslu‰n˘m zástupcem úãetní
jednotky smlouvu o provedení auditu.
Formuláﬁ 120 - Smlouva o provedení auditu
STRATEGIE AUDITU
Pﬁipravit soupis klíãov˘ch rozhodnutí nezbytn˘ch pro správné naplánování
auditu. Strategie auditu by mûla zahrnovat napﬁíklad rámec úãetního v˘kaznictví, druh zakázky a její v˘stupy, spoléhání na jiné osoby (jiní auditoﬁi, servisní
organizace, interní auditoﬁi), termíny provádûní auditu a poÏadovan˘ch zpráv,
v˘znamné ãi nové interní ãi externí faktory, základnu pro stanovení hladiny
v˘znamnosti (materiality), pﬁedbûÏné stanovení oblastí, v nichÏ existuje zv˘‰ené
riziko v˘skytu v˘znamné nesprávnosti, vãetnû rizika podvodu, plán testÛ spolehlivosti vnitﬁních kontrol, sloÏení auditorského t˘mu a zapojení specialistÛ,
apod.
Formuláﬁ 130 - Strategie auditu
Formuláﬁ 191 - Porada auditorského t˘mu
âINNOST ÚâETNÍ JEDNOTKY
ObdrÏet a zdokumentovat (nebo zaktualizovat) klíãové informace relevantní
k ãinnosti úãetní jednotky. Dokumentace by mûla b˘t struãná a mûla by obsahovat informace o následujících oblastech: odvûtví, regulace a dal‰í externí faktory, mimo jiné pouÏívané zásady úãetního v˘kaznictví; povaha úãetní jednotky;
vãetnû v˘bûru a pouÏití úãetních zásad; cíle a strategie a odpovídající podnikatelská rizika, která mohou vést k v˘znamné nesprávnosti úãetní závûrky; hodnocení a ovûﬁení v˘sledkÛ úãetní jednotky; úãetní a informaãní systém, vnitﬁní kontrola apod.
Formuláﬁ 140 - Porozumûní ãinnosti úãetní jednotky
Formuláﬁ 141 - Porozumûní procesu
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VNIT¤NÍ KONTROLA
Provést postupy porozumûní vnitﬁní kontrole (kontrolní prostﬁedí, vyhodnocování rizik, informaãní systém, kontrolní ãinnosti a monitorování kontrol). U v‰ech
relevantních kontrol provést vyhodnocení jejich návrhu a implementace.
Formuláﬁ 150 - Porozumûní vnitﬁní kontrole
P¤EDBùÎNÉ ANALYTICKÉ POSTUPY
ObdrÏet od úãetní jednotky nejaktuálnûj‰í finanãní informace a provést analytické postupy, napﬁ. porovnat aktiva, pasiva, v˘nosy a v˘znamné nákladové úãty
roku bûÏného a roku pﬁedchozího a urãit v˘znamné zmûny nebo absenci zmûn
tam, kde byly oãekávány, a dále posoudit hlavní finanãní pomûrové ukazatele
a v‰echny dÛleÏité finanãní i nefinanãní vztahy, apod.
Formuláﬁ 160 - PﬁedbûÏné analytické postupy
HLADINA V¯ZNAMNOSTI
Stanovit a zdokumentovat v˘znamnost (materialitu) a provádûcí v˘znamnost
(materialitu) pro úãetní závûrku jako celek, pﬁípadnû stanovit specifické (niÏ‰í)
v˘znamnosti (materiality) pro urãité oblasti úãetní závûrky.
Formuláﬁ 170 - Stanovení v˘znamnosti (materiality)
VYHODNOCENÍ RIZIK:
Shrnout a vyhodnotit rizika identifikovaná v pﬁedchozích krocích. Vyhodnotit
pﬁirozená rizika (jako kombinaci pravdûpodobnosti v˘skytu nesprávnosti a velikosti jejího dopadu). Vyhodnotit v˘‰i kontrolního rizika (pokud jsou pﬁedpokládány testy provozní úãinnosti kontrol, jinak je nutno vÏdy pﬁedpokládat kontrolní riziko jako vysoké). Vyhodnotit rizika v˘znamné nesprávnosti jako kombinaci pﬁirozen˘ch rizik a kontrolních rizik. Toto vyhodnocení rizik provést jak na
úrovni úãetní závûrky jako celku (pervazivní, rozsáhl˘), tak na úrovni jednotliv˘ch poloÏek (skupin transakcí, zÛstatkÛ úãtÛ a zveﬁejÀovan˘ch údajÛ) a jednotliv˘ch tvrzení (úplnost, existence, správnost, ocenûní). Stanovit, která z identifikovan˘ch rizik jsou v˘znamná rizika.
Formuláﬁ 180 - Shrnutí rizik
Formuláﬁ 185 - Vyhodnocení rizik
Formuláﬁ 186 - Plán reakcí na v˘znamná rizika
P¤IPRAVIT PROGRAMY AUDITU
Pﬁipravit programy auditu pro jednotlivé oblasti úãetní závûrky. Stanovit testy
vûcné správnosti (analytické testy a testy detailních údajÛ), pﬁípadnû testy kontrol, kter˘mi bude reagováno na vyhodnocená rizika v˘znamné nesprávnosti. Pﬁi
rozhodování o charakteru a rozsahu testÛ zohlednit v˘‰i jednotliv˘ch rizik (dle
jednotliv˘ch tvrzení).
Formuláﬁe X30 - Programy auditu (dle jednotliv˘ch oblastí)
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Odkaz 100
Úãetní jednotka:
Období:

Pﬁipravil:
Revidoval:

Datum:
Datum:

110 – P¤IJETÍ ZAKÁZKY
Následující dotazník obsahuje pﬁíklady otázek, které je tﬁeba vyhodnotit pﬁed pﬁijetím ãi pokraãováním smluvního vztahu (tj. nutno vyplnit kaÏdoroãnû u opakujících se auditÛ).
Jedná se o základní dokument pro jednodu‰‰í zakázky. Auditor k nûmu pﬁipojí dal‰í vhodnou dokumentaci. U sloÏitûj‰ích zakázek je moÏné vyuÏít podpÛrn˘ dokument 111 – Vyhodnocení rizik zakázky.

POSTUP

Komentáﬁ / Odkaz

1. Do‰lo u zakázky ke zmûnû rozsahu poÏadovan˘ch sluÏeb nebo jin˘ch podmínek?
2. Byly dodrÏeny v‰echny poÏadavky pro pﬁijetí nové zakázky ãi pokraãování smluvního vztahu, které jsou uvedeny ve vnitﬁních pravidlech auditorské spoleãnosti,
které souvisí s kontrolou kvality v souladu s ISQC 1 a zákonem ã. 253/2008 Sb.,
o nûkter˘ch opatﬁeních proti legalizaci v˘nosÛ z trestné ãinnosti a financování
terorismu?
3. Existují skuteãnosti ohroÏující nezávislost? ZváÏit rodinné/ osobní vztahy s klíãov˘mi pracovníky úãetní jednotky, poskytnuté sluÏby jiné neÏ auditorské, finanãní
propojenost a jiné obchodní vztahy.
4. Existují okolnosti, které by mohly zpochybnit integritu vlastníkÛ ãi vedení úãetní
jednotky? ZváÏit pﬁípadné regulaãní ﬁízení, pokuty a sankce, podezﬁení nebo
usvûdãení z nezákonné ãinnosti nebo podvodu, policejní vy‰etﬁování nebo negativní publicitu.
5. Máme dostateãnou ãasovou kapacitu a jiné zdroje a znalosti, které umoÏnují
realizovat zakázku v souladu s odborn˘mi a firemními standardy?
6. VyÏaduje audit urãité specializované znalosti, jeÏ mohou vyÏadovat zapojení specialistÛ?
7. Existují nûjaké záleÏitosti zji‰tûné pﬁi pﬁedchozích auditech nebo jin˘ch zakázkách realizovan˘ch pro tuto úãetní jednotku, které je tﬁeba zváÏit pﬁed pﬁijetím
zakázky?
8. Vyskytly se nûjaké zvlá‰tní ãi nové okolnosti, které zvy‰ují riziko zakázky?
9. Bude si úãetní jednotka moci dovolit platit na‰i odmûnu?

Závûr
Celkové vyhodnocení rizika zakázky

18

Část 1 – Vzorové formuláře

Odkaz 111A
Úãetní jednotka:
Období:

Pﬁipravil:
Revidoval:

Datum:
Datum:

111A – VYHODNOCENÍ RIZIK OPAKUJÍCÍ SE ZAKÁZKY
Následující dotazník obsahuje pﬁíklady otázek, které je vhodné zodpovûdût pﬁi rozhodování o pokraãování smluvního vztahu pro existujícího klienta.
Jedná se o podpÛrn˘ dokument k formuláﬁi 110 – Pﬁijetí zakázky.

Komentáﬁ / Odkaz
Charakter a bezúhonnost potenciálního klienta
1. Jste pﬁesvûdãeni, Ïe neexistují Ïádné události nebo okolnosti, které by zpochybÀovaly bezúhonnost vlastníkÛ, ãlenÛ pﬁedstavenstva nebo managementu potenciálního klienta? Konkrétnû, jste dostateãnû pﬁesvûdãeni, Ïe neexistuje nic
z následujícího?
(a) odsouzení a regulaãní sankce,
(b) podezﬁení z nezákonn˘ch ãinÛ nebo podvodu,
(c) pokraãující vy‰etﬁování,
(d) úãast vedení v profesních organizacích, které nemají dobrou povûst,
(e) negativní publicita, a
(f) úzké vztahy s osobami/spoleãnostmi s pochybn˘mi mravy.
Popi‰te metody pouÏité pro získání dÛkazÛ o tûchto rizicích, jako je tﬁeba hledání v Internetu. (Klíãová slova internetového hledání mohou zahrnovat
obchodní název úãetní jednotky, jména klíãov˘ch osob a obor nebo produkty/sluÏby.)
Dokumentujte v‰echny získané dÛkazy, které jsou v˘znamné pro odhad tohoto
rizika.

Odborná znalost
2. Máte celkovou znalost o podnikání a ãinnosti úãetní jednotky?
(VyplÀte formuláﬁ 140 Porozumûní ãinnosti úãetní jednotky)
3. Máte dostateãné znalosti úãetních postupÛ v oboru úãetní jednotky k provedení zakázky? JestliÏe ne, lze poÏadovanou znalost úãetních postupÛ v oboru snadno získat? Urãete zdroje.
4. Byly identifikovány nûjaké oblasti, které vyÏadují specializované znalosti? Pokud
ano, je poÏadovaná znalost snadno získatelná? Urãete zdroje.

Vyhodnocení nezávislosti
Dal‰í zákazy, zde neuvedené, se t˘kají zakázek kótovan˘ch úãetních jednotek.
V‰echny pﬁíslu‰né poÏadavky a návody najdete v sekci 290 a sekci 291 Etického
kodexu.
5. Zjistûte a zdokumentujte v‰echny existující zákazy (ta ohroÏení nezávislosti, pro
která nejsou Ïádné dostateãné zabezpeãovací prvky, jako jsou):
(a) pﬁijetí v˘znamn˘ch darÛ nebo pohostinnosti od úãetní jednotky;
(b) úzké podnikatelské vztahy s úãetní jednotkou;
(c) rodinné a osobní vztahy s úãetní jednotkou;
(d) odmûna v˘raznû niÏ‰í neÏ je trÏní cena (pokud dokumentace neposkytuje
dÛkaz, Ïe byly dodrÏeny v‰echny platné standardy);
(e) finanãní zájmy u úãetní jednotky;
(f) nedávn˘ zamûstnaneck˘ pomûr v stanoveném období (nebo oãekávan˘
zamûstnaneck˘ pomûr) u úãetní jednotky, pÛsobení jako statutární orgán,
ﬁeditel nebo zamûstnanec s v˘znamn˘m vlivem;
19

(g) pÛjãky a záruky úãetní jednotce/od úãetní jednotky;
(h) provádûní záznamÛ do deníku nebo klasifikace úãtÛ bez pﬁedchozího souhlasu managementu;
(i) vykonávání manaÏersk˘ch funkcí pro úãetní jednotku; a
(j) poskytování neauditorsk˘ch sluÏeb, jako jsou podnikové finance, právní sluÏby zahrnující ﬁe‰ení sporÛ, nebo oceÀovací sluÏby zahrnující oceÀování záleÏitostí podstatn˘ch pro úãetní závûrky.
Jste pﬁesvûdãeni, Ïe neexistují Ïádné zákazy, které by vám bránily v provedení
zakázky?
6. Vezmûte v úvahu âást B Etického kodexu jako návod pro identifikaci hrozeb
a ochrann˘ch opatﬁení nezávislosti.
(a) Identifikujte a zdokumentujte v‰echna ohroÏení nezávislosti, pro které mohou
existovat zabezpeãovací prvky. Pokryjte kaÏdé z následujících ohroÏení ve
vztahu ke spoleãnosti a k jakémukoli ãlenu t˘mu provádûjícímu zakázku:
• hrozba vlastní zainteresovanosti, která mÛÏe nastat jako finanãní dÛsledek
nebo dÛsledek zájmÛ auditora/úãetního znalce nebo pﬁímého ãi blízkého
ãlena rodiny (totiÏ tam, kde ztráta odmûny od úãetní jednotky by byla
v˘znamná),
• hrozba provûrky po sobû samém, která mÛÏe nastat, pokud dﬁívûj‰í úsudek
musí b˘t znovu ohodnocen auditorem/úãetním znalcem odpovûdn˘m za
tento posudek,
• hrozba protekãního vztahu, která mÛÏe nastat, pokud auditor/úãetní znalec prosazuje stanovisko nebo názor k dané záleÏitosti natolik, Ïe jeho
objektivita mÛÏe b˘t následnû ohroÏena (totiÏ vystupování v pozici obhájce úãetní jednotky ve sporu nebo pﬁi navy‰ování podílÛ),
• hrozba spﬁíznûností, která mÛÏe vzniknout kvÛli blízk˘m vztahÛm auditora/úãetního znalce, kter˘ se stane pﬁíli‰ naklonûn˘ zájmÛm jin˘ch, a
• hrozba vydíratelnosti, ke které mÛÏe dojít, kdyÏ je auditor/úãetní znalec skuteãn˘mi nebo domnûl˘mi hrozbami odstra‰ován od nezaujatého jednání.
(b) ZhodnoÈte a zdokumentujte, zda tyto hrozby, zvaÏované jednotlivû i dohromady, jsou zjevnû nev˘znamné.
(c) Pro kaÏdé ohroÏení, které není zjevnû nev˘znamné, zdokumentujte zabezpeãovací prvky existující v úãetní jednotce nebo na stranû spoleãnosti a to,
jak slouÏí ke sníÏení ohroÏení na pﬁijatelnou úroveÀ. Zabezpeãovací prvky
mohou zahrnovat profesní standardy a monitorování, pravidla spoleãnosti
pro kontinuální vzdûlávání, inspekce, zaji‰tûní kvality, schvalování deníkov˘ch zápisÛ a klasifikaci úãtÛ úãetní jednotkou a zabezpeãovací prvky úãetní jednotky, jako dÛsledné kontrolní prostﬁedí a najímání schopn˘ch pracovníkÛ úãetní jednotkou.
(d) Jste pﬁesvûdãeni, Ïe pﬁijaté zabezpeãovací prvky jsou dostateãné a Ïe ohroÏení nezávislosti jsou eliminována nebo sníÏena na pﬁijatelnou úroveÀ?

Vyhodnocení rizika zakázky
7. Urãili jste, zda rizika spojená s tímto oborem a tímto potenciálním klientem jsou
pro spoleãnost pﬁijatelná? Popi‰te v‰echna známá nebo domnûlá rizika a jejich
dopad na navrhovanou zakázku, vãetnû:
(a) dominantního vlastníka;
(b) poru‰ení zákonÛ/pﬁedpisÛ v oboru, které by mûlo za následek znaãné pokuty nebo sankce;
(c) problémÛ financování nebo platební schopnosti;
(d) vysokého zájmu médií o úãetní jednotku nebo o její management;
(e) trendÛ a v˘konnosti oboru;
(f) pﬁíli‰ konzervativního nebo optimistického managementu;
(g) úãasti ve vysoce rizikov˘ch obchodních transakcích;
(h) zvlá‰tû rizikové povahy podnikání;
(i) slab˘ch úãetních systémÛ a záznamÛ;
(j) v˘znamného poãtu neobvykl˘ch transakcí nebo transakcí se spﬁíznûnou stranou;
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8.

9.
10.

11.

(k) neobvykl˘ch nebo sloÏit˘ch podnikov˘ch/provozních struktur;
(l) nedostateãn˘ch kontrol a slabého managementu;
(m) nedostatku jasn˘ch pravidel uznání v˘nosÛ;
(n) podstatného dopadu zmûn technologie na obor nebo podnikání;
(o) podstatn˘ch moÏn˘ch v˘hod pro management, které závisí na pﬁízniv˘ch
finanãních v˘sledcích nebo v˘konnostních v˘sledcích;
(p) kompetentnosti nebo problému dÛvûryhodnosti managementu;
(q) nedávn˘ch zmûn managementu, klíãov˘ch pracovníkÛ, úãetních nebo právníkÛ; a
(r) poÏadavkÛ na vykazování úãetní jednotky ve veﬁejném sektoru.
Kdo jsou pravdûpodobní uÏivatelé úãetních závûrek?
• banky
• správci danû
• regulatorní orgány
• management
• vûﬁitelé
• potenciální investoﬁi/kupci
• podílníci/ãlenové
• ostatní
Existují nûjaké spory podílníkÛ nebo jiné spory, které budou ovlivnûny v˘sledkem zakázky? Pﬁedstavuje oãekávané spoléhání se tûchto uÏivatelÛ na vydanou
zprávu pﬁijatelné riziko?
Existují urãité oblasti úãetních závûrek nebo urãité úãty, které si zasluhují zvlá‰tní pozornost? Pokud ano, zdokumentujte podrobnosti.
Jste pﬁesvûdãeni, Ïe neexistuje Ïádn˘ podstatn˘ dÛvod pochybovat o budoucí
schopnosti úãetní jednotky splÀovat pﬁedpoklad nepﬁetrÏitého trvání v dlouhodobém v˘hledu (nejménû jednoho roku)?
Jste pﬁesvûdãeni, Ïe úãetní jednotka je jak ochotná, tak schopná zaplatit pﬁijatelnou odmûnu?

Omezení v rozsahu
12. Jste pﬁesvûdãeni, Ïe management úãetní jednotky si nebude vynucovat Ïádné
omezení v rozsahu va‰í práce?
13. Existují vhodná kritéria (napﬁíklad standardy IFRS), vÛãi kter˘m se mÛÏe pﬁedmûtná záleÏitost zakázky vyhodnotit?
14. Jsou ãasové rámce pro dokonãení práce pﬁimûﬁené?

Omezení v rozsahu
15. Existují nûjaké dal‰í otázky k uváÏení, jako je podrobnûj‰í vyhodnocení nezávislosti a rizikov˘ch faktorÛ?
Pokud ano, zdokumentujte otázky a va‰e vyﬁe‰ení tûchto otázek.
16. Jiné poznámky.

Závûr
1. Jsem pﬁesvûdãen, Ïe neexistují Ïádné skuteãnosti, které by bránily auditorovi nebo jak˘mkoliv ãlenÛm auditního t˘mu provést tuto zakázku.
2. Tam, kde byla zji‰tûna v˘znamná ohroÏení na‰í nezávislosti, existují zabezpeãovací prvky, kter˘mi se takováto
ohroÏení eliminují nebo sníÏí na pﬁijatelnou úroveÀ.
3. Nejsem si vûdom Ïádn˘ch faktorÛ, které by oslabily na‰i nezávislost nebo zdání nezávislosti.
4. Jsem pﬁesvûdãen, Ïe jsme získali dostaãující informace k posouzení, zdali tuto zakázku u stávající úãetní jednotky mÛÏeme pﬁijmout.
Na základû m˘ch pﬁedbûÏn˘ch znalostí existujícího klienta a v‰ech faktorÛ popsan˘ch v˘‰e, by riziko spojené
s touto úãetní jednotkou mûlo b˘t hodnoceno jako:
 vysoké riziko
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 stﬁední riziko

 nízké riziko
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Odkaz 111B
Úãetní jednotka:
Období:

Pﬁipravil:
Revidoval:

Datum:
Datum:

111B – VYHODNOCENÍ RIZIK PRVOROâNÍ ZAKÁZKY
Následující dotazník obsahuje pﬁíklady otázek, které je vhodné zodpovûdût pﬁed pﬁijetím nového klienta.
Jedná se o podpÛrn˘ dokument k formuláﬁi 110 – Pﬁijetí zakázky.

Komentáﬁ / Odkaz
PﬁedbûÏné posouzení
0. Byla provedena diskuze s úãetní jednotkou pﬁed pﬁijmutím zakázky s cílem zjistit jeho minulost a získat potﬁebné dokumenty (jako jsou organizaãní schéma,
provozní a finanãní v˘sledky za minulé dva nebo tﬁi roky, zmûny ve vedení, struktura ãinností a cokoliv dal‰ího, co by pravdûpodobnû ovlivnilo zakázku)?

Charakter a bezúhonnost potenciálního klienta
1. Znáte úãetní jednotku vy, va‰i dÛvûryhodní klienti nebo kolegové?
2. Jste pﬁesvûdãeni, Ïe neexistují Ïádné události nebo okolnosti, které by zpochybÀovaly bezúhonnost vlastníkÛ, ãlenÛ pﬁedstavenstva nebo managementu potenciálního klienta? Konkrétnû, jste dostateãnû pﬁesvûdãeni, Ïe neexistuje nic
z následujícího?
(a) odsouzení a regulaãní sankce;
(b) podezﬁení z nezákonn˘ch ãinÛ nebo podvodu;
(c) pokraãující vy‰etﬁování;
(d) úãast vedení v profesních organizacích, které nemají dobrou povûst;
(e) negativní publicita; a
(f) úzké vztahy s osobami/spoleãnostmi s pochybn˘mi mravy.
Popi‰te metody pouÏité pro získání dÛkazu o tûchto rizicích, jako je tﬁeba hledání v Internetu. (Klíãová slova internetového hledání mohou zahrnovat
obchodní název úãetní jednotky, jména klíãov˘ch osob a obor nebo produkty/sluÏby.)
Dokumentujte v‰echny získané dÛkazy, které jsou v˘znamné pro odhad tohoto
rizika.
3. JestliÏe jiní auditoﬁi/úãetní odmítli pracovat pro potenciálního klienta, nebo jestli existuje podezﬁení na kupování si stanoviska nebo jiné podobné motivace pro
zmûnu, zdokumentovali jste daná rizika a dÛkladnû jste si rozmysleli, proã byste
mûli zakázku pﬁijmout?

Pﬁedchozí auditor
4. Kontaktovali jste pﬁedchozího auditora a ptali jste se ho na:
(a) pﬁístup k auditní dokumentaci potenciálního klienta;
(b) jakékoliv nezaplacené odmûny;
(c) jakékoliv rozdíly v názorech nebo nesouhlas;
(d) bezúhonnost vedení a statutárního orgánu;
(e) dÛvody zmûny; a
(f) jakékoliv bezdÛvodné poÏadavky nebo nedostateãnou spolupráci?
5. Získali jste svolení od pﬁedchozí spoleãnosti k provûrce auditní dokumentace
z minulého roku (je-li to pﬁípustné)? Pokud ano, provûﬁili jste si plánovací dokumenty z minulého roku pﬁipravené pﬁedchozí firmou a zjistili jste, zda pﬁedchozí firma:
(a) potvrdila svou nezávislost na úãetní jednotce;
(b) pokud se jednalo o audit, jej provedla podle ISA;
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(c) mûla odpovídající zdroje a odbornost; a
(d) porozumûla úãetní jednotce a jejímu prostﬁedí?

Pﬁedchozí úãetní závûrky
6. ObdrÏeli jste a provûﬁili kopie (jsou-li dostupné):
(a) úãetních závûrek alespoÀ z pﬁedchozích dvou let;
(b) daÀov˘ch pﬁiznání a souvisejících v˘mûrÛ z pﬁedchozích dvou let;
(c) dopisy vedení úãetní jednotky z pﬁedchozích dvou nebo tﬁí let?
7. Pokud jste k ní mûli pﬁístup, provûﬁili jste auditní dokumentaci z pﬁedchozích
období pﬁipravenou pﬁedchozím auditorem abyste:
(a) posoudili pﬁimûﬁenost koneãn˘ch zÛstatkÛ minul˘ch období pﬁi vûnování
zvlá‰tní pozornosti v˘znamn˘m úãtÛm s cílem urãit, zda se nûkteré nemusí
pﬁehodnotit;
(b) urãili, zda pﬁedchozí auditor identifikoval nûjaké v˘znamné nesprávnosti;
(c) urãili vliv na aktuální rok jak˘chkoliv nev˘znamn˘ch nesprávností neopraven˘ch v pﬁedchozím roce; a
(d) posoudili vhodnost úãetního systému pro ﬁízení úãetní jednotky provûﬁením opravn˘ch záznamÛ do deníku proveden˘ch pﬁedchozím auditorem
a provûﬁením dopisÛ vedení úãetní jednotky.
8. Vymezili jste dÛleÏité úãetní postupy a metody pouÏité v úãetních závûrkách
pﬁedchozích rokÛ a uváÏili jste, jsou-li vhodné a dÛslednû pouÏívané?
Napﬁíklad:
(a) v˘znamná ocenûní, jako jsou opravné poloÏky k pochybn˘m pohledávkám,
zásobám a investicím;
(b) odpisové plány a sazby;
(c) v˘znamné odhady; a
(d) ostatní (uveìte o jaké se jedná).
9. Jsou v pﬁípadû jakéhokoliv auditu vyÏadovány nûjaké dodateãné auditní postupy v souvislosti s klíãov˘mi transakcemi a/nebo zÛstatky pﬁedchozího roku, aby
se sníÏilo riziko nesprávnosti v poãáteãních úãetních zÛstatcích? JestliÏe ano,
doplÀte reference v auditní dokumentaci na tyto procedury.
10. Zjistili jste, zda bude nutné odmítnutí v˘roku kvÛli nemoÏnosti získat dostateãnou jistotu t˘kající se poãáteãních zÛstatkÛ?
Urãete, zda koneãné zÛstatky úãetní závûrky minulého období byly správnû pﬁevedeny do bûÏného období, nebo zda pﬁípadnû byly upraveny.
Urãete, zda poãáteãní zÛstatky zohledÀují pouÏití vhodn˘ch úãetních pravidel.
Proveìte jednu nebo více následujících ãinností:
(i) v pﬁípadû, Ïe úãetní závûrka minulého období byla auditována, posuìte auditní dokumentaci pﬁedchozího auditora, abyste získali dÛkazní informace t˘kající
se poãáteãních zÛstatkÛ,
(ii) zhodnoÈe, zda auditorské postupy provádûné v bûÏném období poskytují
dÛkazní informace vztahující se k poãáteãním zÛstatkÛm, nebo
(iii) proveìte zvlá‰tní auditorské postupy, abyste získali dÛkazní informace vztahující se k poãáteãním zÛstatkÛm.
Pokud byla úãetní závûrka minulého období auditována pﬁedchozím auditorem
a byla k ní vydána zpráva obsahující modifikovan˘ v˘rok, auditor je povinen
v rámci vyhodnocení rizika v˘znamné nesprávnosti v úãetní závûrce bûÏného
období zhodnotit dopad skuteãnosti, která byla dÛvodem pro modifikaci v˘roku
v souladu s ISA 315.

Odborná znalost
11. Máte celkovou znalost o podnikání a ãinnosti úãetní jednotky?
(VyplÀte formuláﬁ 140 Porozumûní ãinnosti úãetní jednotky)
12. Máte dostateãné znalosti úãetních postupÛ v oboru potenciálního klienta k provedení zakázky? JestliÏe ne, lze poÏadovanou znalost úãetních postupÛ v oboru
snadno získat? Urãete zdroje.
13. Byly identifikovány nûjaké oblasti, které vyÏadují specializované znalosti? Pokud
ano, je poÏadovaná znalost snadno získatelná? Urãete zdroje.
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Vyhodnocení nezávislosti
Dal‰í zákazy, zde neuvedené, se t˘kají zakázek kótovan˘ch úãetních jednotek.
V‰echny pﬁíslu‰né poÏadavky a návody najdete v sekci 290 a sekci 291 Etického
kodexu.
14. Zjistûte a zdokumentujte v‰echny existující zákazy (ta ohroÏení nezávislosti, pro
která nejsou Ïádné dostateãné zabezpeãovací prvky, jako jsou):
(a) pﬁijetí v˘znamn˘ch darÛ nebo pohostinnosti od úãetní jednotky;
(b) úzké podnikatelské vztahy s úãetní jednotkou; rodinné a osobní vztahy
s úãetní jednotkou;
(d) odmûna v˘raznû niÏ‰í neÏ je trÏní cena (pokud dokumentace neposkytuje
dÛkaz, Ïe byly dodrÏeny v‰echny platné standardy);
(e) finanãní zájmy u úãetní jednotky;
(f) nedávn˘ zamûstnaneck˘ pomûr ve stanoveném období (nebo oãekávan˘
zamûstnaneck˘ pomûr) u úãetní jednotky, pÛsobení jako statutární orgán,
ﬁeditel nebo zamûstnanec s v˘znamn˘m vlivem;
(g) pÛjãky a záruky úãetní jednotce/od úãetní jednotky;
(h) provádûní záznamÛ do deníku nebo klasifikace úãtÛ bez pﬁedchozího souhlasu managementu;
(i) vykonávání manaÏersk˘ch funkcí pro úãetní jednotku; a
(j) poskytování neauditorsk˘ch sluÏeb, jako jsou podnikové finance, právní sluÏby zahrnující ﬁe‰ení sporÛ, nebo oceÀovací sluÏby zahrnující oceÀování záleÏitostí podstatn˘ch pro úãetní závûrky.
Jste pﬁesvûdãeni, Ïe neexistují Ïádné zákazy, které by vám bránily v provedení
zakázky?
15. Vezmûte v úvahu âást B Etického kodexu jako návod pro identifikaci hrozeb
a ochrann˘ch opatﬁení nezávislosti.
(a) Identifikujte a zdokumentujte v‰echna ohroÏení nezávislosti, pro která
mohou existovat zabezpeãovací prvky. Pokryjte kaÏdé z následujících ohroÏení ve vztahu ke spoleãnosti a k jakémukoli ãlenu t˘mu provádûjícímu
zakázku:
• hrozba vlastní zainteresovanosti, která mÛÏe nastat jako finanãní dÛsledek
nebo dÛsledek zájmÛ auditora/úãetního znalce nebo pﬁímého ãi blízkého
ãlena rodiny (totiÏ tam, kde ztráta odmûny od úãetní jednotky by byla
v˘znamná),
• hrozba provûrky po sobû samém, která mÛÏe nastat, pokud dﬁívûj‰í úsudek
musí b˘t znovu ohodnocen auditorem/úãetním znalcem odpovûdn˘m za
tento posudek,
• hrozba protekãního vztahu, která mÛÏe nastat, pokud auditor/úãetní znalec prosazuje stanovisko nebo názor k dané záleÏitosti natolik, Ïe jeho
objektivita mÛÏe b˘t následnû ohroÏena (totiÏ vystupování v pozici obhájce úãetní jednotky ve sporu nebo pﬁi navy‰ování podílÛ),
• hrozba spﬁíznûností, které mÛÏe vzniknout kvÛli blízk˘m vztahÛm auditora/úãetního znalce, kter˘ se stane pﬁíli‰ naklonûn˘ zájmÛm jin˘ch, a
• hrozba vydíratelnosti, ke kterému mÛÏe dojít, kdyÏ je auditor/úãetní znalec
skuteãn˘mi nebo domnûl˘mi hrozbami odstra‰ován od nezaujatého jednání.
(b) ZhodnoÈte a zdokumentujte, zda tyto hrozby, zvaÏované jednotlivû i dohromady, jsou zjevnû nev˘znamné.
(c) Pro kaÏdé ohroÏení, které není zjevnû nev˘znamné, zdokumentujte zabezpeãovací prvky existující v úãetní jednotce nebo na stranû spoleãnosti a to,
jak slouÏí ke sníÏení ohroÏení na pﬁijatelnou úroveÀ. Zabezpeãovací prvky
mohou zahrnovat profesní standardy a monitorování, pravidla úãetní jednotky pro kontinuální vzdûlávání, inspekce, zaji‰tûní kvality, schvalování deníkov˘ch zápisÛ a klasifikaci úãtÛ úãetní jednotkou a zabezpeãovací prvky
úãetní jednotky, jako napﬁ. dÛsledné kontrolní prostﬁedí a najímání schopn˘ch pracovníkÛ úãetní jednotkou.
(d) Jste pﬁesvûdãeni, Ïe pﬁijaté zabezpeãovací prvky jsou dostateãné a Ïe ohroÏení nezávislosti jsou eliminována nebo sníÏena na pﬁijatelnou úroveÀ?
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Vyhodnocení rizika zakázky
16. Urãili jste, zda rizika spojená s tímto oborem a tímto potenciálním klientem jsou
pro spoleãnost pﬁijatelná? Popi‰te v‰echna známá nebo domnûlá rizika a jejich
dopad na navrhovanou zakázku, vãetnû:
(a) dominantního vlastníka;
(b) poru‰ení zákonÛ/pﬁedpisÛ v oboru, které by mûlo za následek znaãné pokuty nebo sankce;
(c) problémÛ financování nebo platební schopnosti;
(d) vysokého zájmu médií o úãetní jednotku nebo o její management;
(e) trendÛ a v˘konnosti oboru;
(f) pﬁíli‰ konzervativního nebo optimistického managementu;
(g) úãasti ve vysoce rizikov˘ch obchodních transakcích;
(h) zvlá‰tû rizikové povahy podnikání;
(i) slab˘ch úãetních systémÛ a záznamÛ;
(j) v˘znamného poãtu neobvykl˘ch transakcí nebo transakcí se spﬁíznûnou
stranou;
(k) neobvykl˘ch nebo sloÏit˘ch podnikov˘ch/provozních struktur;
(l) nedostateãn˘ch kontrol a slabého managementu;
(m) nedostatku jasn˘ch pravidel uznání v˘nosÛ;
(n) podstatného dopadu zmûn technologie na obor nebo podnikání;
(o) podstatn˘ch moÏn˘ch v˘hod pro management, které závisí na pﬁízniv˘ch
finanãních v˘sledcích nebo v˘konnostních v˘sledcích;
(p) kompetentnosti nebo problému dÛvûryhodnosti managementu;
(q) nedávn˘ch zmûn managementu, klíãov˘ch pracovníkÛ, úãetních nebo právníkÛ; a
(r) poÏadavkÛ na vykazování úãetní jednotky ve veﬁejném sektoru.
17. Kdo jsou pravdûpodobní uÏivatelé úãetních závûrek?
• banky
• správci danû
• regulatorní orgány
• management
• vûﬁitelé
• potenciální investoﬁi/kupci
• podílníci/ãlenové
• ostatní
Existují nûjaké spory podílníkÛ nebo jiné spory, které budou ovlivnûny v˘sledkem zakázky? Pﬁedstavuje oãekávané spoléhání se tûchto uÏivatelÛ na vydanou
zprávu pﬁijatelné riziko?
18. Existují urãité oblasti úãetních závûrek nebo urãité úãty, které si zasluhují zvlá‰tní pozornost? Pokud ano, zdokumentujte podrobnosti.
19. Navrhoval pﬁedchozí auditor/úãetní mnoho úprav a/nebo zjistil mnoho neproveden˘ch nev˘znamn˘ch oprav? Pokud ano, zdokumentujte pravdûpodobn˘
dÛvod a jeho vliv na riziko zakázky.
20. Jste pﬁesvûdãeni, Ïe neexistuje Ïádn˘ podstatn˘ dÛvod pochybovat o budoucí
schopnosti potenciálního klienta splÀovat pﬁedpoklad nepﬁetrÏitého trvání
v dlouhodobém v˘hledu (nejménû jednoho roku)?
21. Jste pﬁesvûdãeni, Ïe potenciální klient je jak ochotn˘, tak schopn˘ zaplatit pﬁijatelnou odmûnu?

Vyhodnocení rizika zakázky
22. Jste pﬁesvûdãeni, Ïe management úãetní jednotky si nebude vynucovat Ïádné
omezení v rozsahu va‰í práce?
23. Existují vhodná kritéria (napﬁíklad standardy IFRS), vÛãi kter˘m se mÛÏe pﬁedmûtná záleÏitost zakázky vyhodnotit?
24. Jsou ãasové rámce pro dokonãení práce pﬁimûﬁené?

Vyhodnocení rizika zakázky
25. Existují nûjaké dal‰í otázky k uváÏení pﬁi pﬁijetí klienta, jako je podrobnûj‰í
vyhodnocení nezávislosti a rizikov˘ch faktorÛ?
26. Jiné poznámky.
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Závûr
1. Jsem pﬁesvûdãen, Ïe neexistují Ïádné skuteãnosti, které by bránily auditorovi nebo jak˘mkoliv ãlenÛm auditního t˘mu provést tuto zakázku.
2. Tam, kde byla zji‰tûna v˘znamná ohroÏení na‰í nezávislosti, existují zabezpeãovací prvky, kter˘mi se takováto
ohroÏení eliminují nebo sníÏí na pﬁijatelnou úroveÀ.
3. Nejsem si vûdom Ïádn˘ch faktorÛ, které by oslabily na‰i nezávislost nebo zdání nezávislosti.
4. Jsem pﬁesvûdãen, Ïe jsme získali dostaãující informace k posouzení, zdali tuto zakázku mÛÏeme pﬁijmout.
Na základû m˘ch pﬁedbûÏn˘ch znalostí potenciálního klienta a v‰ech faktorÛ popsan˘ch v˘‰e, by riziko spojené
s potenciálním klientem mûlo b˘t hodnoceno jako:
 vysoké riziko
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 stﬁední riziko

 nízké riziko
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Odkaz 130
Úãetní jednotka:
Období:

Pﬁipravil:
Revidoval:

Datum:
Datum:

130 - STRATEGIE AUDITU
Komentáﬁ / Odkaz
1. Rámec úãetního v˘kaznictví
2. Druh zakázky a její v˘stupy
3. Spoléhání na jiné osoby (jiní auditoﬁi, servisní
organizace, interní auditoﬁi)
4. Termíny (fáze) provádûní auditu
5. Termíny vydání zpráv
6. Komunikace s osobami povûﬁen˘mi správou
a ﬁízením a komunikace s jin˘mi osobami
7. V˘znamné ãi nové interní ãi externí faktory
8. Základna pro stanovení hladiny v˘znamnosti
(materiality)
9. PﬁedbûÏné stanovení oblastí, v nichÏ existuje zv˘‰ené riziko v˘skytu v˘znamné nesprávnosti, vãetnû rizika podvodu
10. Oblasti potﬁebného porozumûní vnitﬁním kontrolám (kontrolním ãinnostem)
11. ZváÏení, zdali se auditor na tyto kontroly mÛÏe
a chce spoléhat
12. Plán testÛ vnitﬁních kontrol a testÛ vûcné správnosti
13. Zapojení specialistÛ
14. Auditorsk˘ t˘m a rozpoãet zakázky
15. Jiné v˘znamné skuteãnosti

Část 1 – Vzorové formuláře

27

Odkaz 140
Úãetní jednotka:
Období:

Pﬁipravil:
Revidoval:

Datum:
Datum:

140 - POROZUMùNÍ âINNOSTI ÚâETNÍ JEDNOTKY
Zde je zdokumentováno auditorovo porozumûní ãinnosti úãetní jednotky a následnû identifikovaná rizika.
Jedná se o základní dokument pro jednodu‰‰í zakázky. Auditor k nûmu pﬁipojí dal‰í vhodnou dokumentaci.
U sloÏitûj‰ích zakázek je moÏné vyuÏít podpÛrn˘ dokument 141 – Porozumûní procesu.

Komentáﬁ / Odkaz
Vlastnická práva a struktura vedení úãetní jednotky
1. Popis právní formy (pokud lze, získat v˘pis z obchodního
rejstﬁíku).
2. Seznam v‰ech propojen˘ch osob.
3. Seznam rozhodujících akcionáﬁÛ nebo spoleãníkÛ i s majetkov˘mi podíly v procentech.
4. Seznam hlavních ãlenÛ vedení úãetní jednotky (jméno,
funkce).
5. Informace, zda odmûny vedení závisí na hospodáﬁském
v˘sledku.
6. Klíãové informace, které vedení úãetní jednotky pouÏívá pﬁi
ﬁízení úãetní jednotky a kontrole úãetního systému.

Obchodní cíle a strategie úãetní jednotky
7. Seznam v‰ech provozoven úãetní jednotky, obchodních ãinností (vãetnû v˘robkÛ a sluÏeb) a poãty zamûstnancÛ.
8. V‰echny plány t˘kající se v˘znamn˘ch zmûn v podnikání
úãetní jednotky (napﬁ. nové v˘robky a sluÏby, nová zaﬁízení,
akvizice) a oãekávané zdroje financování.

âinnosti
9. Charakter úãetní jednotky (provozní ãinnosti, uskuteãnûné
a plánované investice).
10. Hlavní zákazníci s udáním obratu v Kã.
11. Hlavní dodavatelé s udáním obratu v Kã.

Finance
12. Seznam hlavních zdrojÛ finanãních prostﬁedkÛ (napﬁ. banky,
leasing, dlouhodobé závazky).
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Komentáﬁ / Odkaz
13. Seznam v‰ech zastaven˘ch aktiv, hypoték, zástavních práv
a omezení vypl˘vajících z úvûrov˘ch smluv.
14. Mûﬁení a posuzování finanãní v˘konnosti úãetní jednotky.

Personalistika
15. Schopnosti a zku‰enosti vedení úãetní jednotky a klíãov˘ch
zamûstnancÛ pro ﬁízení úãetní jednotky.

V˘bûr a pouÏití úãetních pravidel
16. Zvlá‰tní a neobvyklé úãetní postupy (napﬁ. vztahující se
k urãitému prÛmyslovému odvûtví).
17. Seznam zmûn v úãetních postupech oproti minulému období.

Úãetní a informaãní systém
18. Informaãní systém pouÏívan˘ úãetní jednotkou, kter˘ se t˘ká
úãetního v˘kaznictví a souvisejících podnikov˘ch procesÛ
vãetnû skupin transakcí, které se vyskytují v úãetní jednotce.
Postupy, které jsou souãástí manuálních systémÛ a informaãních technologií. Proces úãetního v˘kaznictví pﬁí sestavování úãetní závûrky. Kontroly v oblasti úãetních zápisÛ. ZpÛsob
ﬁe‰ení rizik spojen˘ch s pouÏitím informaãních technologií.

Vnûj‰í faktory
19. V‰echny faktory, které mohou mít vliv na úãetní jednotku
(napﬁ. zmûny technologií, zahraniãní konkurence, problémy
s dodávkou zboÏí a sluÏeb, faktory pÛsobící negativnû na
odvûtví prÛmyslu, ve kterém úãetní jednotka podniká, specifické daÀové zatíÏení pro urãité odvûtví prÛmyslu, ekologická a dal‰í opatﬁení).
20. V‰echny vlivy prostﬁedí, ve kterém úãetní jednotka podniká
(napﬁ. zmûny poptávky jako následek vysok˘ch úrokov˘ch mûr
nebo recese, nová nebo pﬁipravovaná daÀová legislativa, ekologické problémy nebo problémy se spolehlivostí v˘robkÛ).
21. V‰echny dal‰í v˘znamné údaje (napﬁ. právní spory, daÀové
problémy).

IDENTIFIKOVANÁ RIZIKA

Identifikovaná rizika pﬁenést do formuláﬁe 180 – Shrnutí rizik.
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Odkaz 141
Úãetní jednotka:
Období:

Pﬁipravil:
Revidoval:

Datum:
Datum:

141 - POROZUMùNÍ PROCESU
Zde je zdokumentováno auditorovo porozumûní konkrétnímu procesu vãetnû souvisejícího informaãního systému.
Jedná se o podpÛrn˘ dokument k formuláﬁi 140 – Porozumûní ãinnosti úãetní jednotky.

NÁZEV PROCESU
Definujte konkrétní popisovan˘ proces (napﬁ. proces prodeje, proces nákupu, proces zásob, proces zpracování
mezd apod.). Lze pouÏít i pro vlastní proces finanãního úãetnictví.

POPIS PROCESU
Popi‰te struãnû dan˘ proces zahrnující ãinnosti úãetní jednotky a související kontrolní mechanismy.

POPIS INFORMAâNÍHO SYSTÉMU
Popi‰te informaãní systém pouÏívan˘ v daném procesu. Relevantní informace mohou zahrnovat:
• popis pouÏívaného softwaru vãetnû zpÛsobu jeho poﬁízení a údrÏby,
• poãet a frekvence zpracovávan˘ch transakcí,
• hlavní vstupy a v˘stupy, vazba na ostatní systémy,
• relevantní poãítaãové kontroly,
• historie chyb / problémÛ s dan˘m systémem, apod.

IDENTIFIKOVANÁ RIZIKA

Identifikovaná rizika pﬁenést do formuláﬁe 180 – Shrnutí rizik.
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Odkaz 150
Úãetní jednotka:
Období:

Pﬁipravil:
Revidoval:

Datum:
Datum:

150 – POROZUMùNÍ VNIT¤NÍ KONTROLE
Tento formuláﬁ je urãen pro dokumentaci níÏe uveden˘ch komponent vnitﬁní kontroly.
Jedná se o základní dokument pro jednodu‰‰í zakázky. Auditor k nûmu pﬁipojí dal‰í vhodnou dokumentaci. U sloÏitûj‰ích zakázek je moÏné vyuÏít podpÛrn˘ dokument 151 – Posouzení návrhu a zavedení kontrol.

POROZUMùNÍ NÁVRHU A ZAVEDENÍ KONTROL
Dotazováním se vedení a ostatních pracovníkÛ úãetní jednotky, analytick˘mi postupy, pozorováním a inspekcí za
úãelem poznání úãetní jednotky a jejího prostﬁedí, vãetnû vnitﬁní kontroly, jsme provedli posouzení návrhu
a implementace kontrol s cílem vyhodnotit riziko v˘skytu v˘znamné nesprávnosti v úãetní závûrce.
Kontrolní prostﬁedí
Souãástí kontrolního prostﬁedí jsou funkce správy a ﬁízení a pﬁístup vedení a osob povûﬁen˘ch ﬁízením k vnitﬁní
kontrole úãetní jednotky a k její dÛleÏitosti, jejich povûdomí o této kontrole a pﬁíslu‰né kroky. Auditor má získat
takov˘ stupeÀ pochopení kontrolního prostﬁedí, kter˘ mu postaãí ke zhodnocení postojÛ, informovanosti a ãinnosti vedení úãetní jednotky, pokud jde o kontrolu a její v˘znam v rámci úãetní jednotky. Dále se snaÏí urãit, zda
urãité sloÏky tohoto kontrolního prostﬁedí zvy‰ují, nebo sniÏují efektivnost nûkter˘ch, nebo v‰ech aplikaãních
systémÛ a kontrol.
Auditor zdokumentuje a vyhodnotí své porozumûní této oblasti vnitﬁní kontroly:

Proces vyhodnocení rizik úãetní jednotky
Auditor se musí seznámit s procesem identifikace podnikatelsk˘ch rizik úãetní jednotky, která se t˘kají cílÛ
v oblasti úãetního v˘kaznictví, s procesem rozhodování, jaké kroky podniknout k ﬁe‰ení tûchto rizik, a s v˘sledky
tûchto krokÛ. Auditor se dotazuje na podnikatelská rizika identifikovaná vedením, a posuzuje, zda mohou vést
k v˘znamné nesprávnosti. Bûhem auditu mÛÏe auditor identifikovat rizika v˘znamné nesprávnosti, která vedení
nezjistilo.
Auditor zdokumentuje a vyhodnotí své porozumûní této oblasti vnitﬁní kontroly:
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Informaãní systém, vãetnû odpovídajících obchodních procesÛ, které se t˘kají úãetního v˘kaznictví,
a komunikace
Informaãní systém, kter˘ se t˘ká cílÛ úãetního v˘kaznictví, jehoÏ souãástí je i úãetní systém, se skládá z postupÛ
a záznamÛ, které slouÏí k iniciaci, zaznamenání, zpracování a vykázání transakcí úãetní jednotky (a také událostí a
podmínek) a ke sledování pﬁíslu‰n˘ch aktiv, pasiv a vlastního kapitálu. Auditor se musí seznámit s informaãním
systémem, kter˘ se t˘ká úãetního v˘kaznictví, a s pﬁíslu‰n˘mi obchodními procesy.
Auditor zdokumentuje a vyhodnotí své porozumûní této oblasti vnitﬁní kontroly:

Kontrolní ãinnost
Auditor se musí v dostateãné míﬁe seznámit s kontrolní ãinností, aby byl schopen vyhodnotit rizika v˘skytu
v˘znamné nesprávnosti a navrhnout dodateãné auditorské postupy s ohledem na vyhodnocená rizika. Kontrolní
ãinnosti pﬁedstavují zásady a postupy, které pomáhají zajistit plnûní pokynÛ vedení, napﬁ. pﬁijetí nezbytn˘ch opatﬁení k ﬁe‰ení rizik, která ohroÏují dosaÏení cílÛ úãetní jednotky. Kontrolní ãinnost, aÈ uÏ vychází z manuálních nebo
IT systémÛ, má rÛzné cíle a pouÏívá se na rÛzn˘ch organizaãních a funkãních úrovních.
Auditor zdokumentuje a vyhodnotí své porozumûní této oblasti vnitﬁní kontroly vãetnû reakce vedení spoleãnosti na v˘znamné nedostatky identifikované v pﬁedchozích obdobích a ostatní nedostatky vnitﬁního kontrolního
systému pﬁi sestavení úãetní závûrky:

Monitorování kontrol
Auditor musí znát hlavní druhy ãinností pouÏívan˘ch úãetní jednotkou k monitorování vnitﬁní kontroly v oblasti
úãetního v˘kaznictví, mimo jiné ãinností, které se t˘kají kontrolní ãinnosti relevantní pro audit, a jak˘m zpÛsobem
úãetní jednotka dává podnût k nápravn˘m opatﬁením v oblasti kontrol.
Auditor zdokumentuje a vyhodnotí své porozumûní této oblasti vnitﬁní kontroly:

IDENTIFIKOVANÁ RIZIKA

Identifikovaná rizika pﬁenést do formuláﬁe 180 – Shrnutí rizik.
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Odkaz 151
Úãetní jednotka:
Období:

Pﬁipravil:
Revidoval:

Datum:
Datum:

151 – POSOUZENÍ NÁVRHU A ZAVEDENÍ KONTROL
P¤EHLED KONTROL
Zde se popí‰í posuzované kontroly, které jsou relevantní pro audit (tedy kontroly nerelevantní pro audit není tﬁeba
posuzovat ani dokumentovat). Je obvyklé, Ïe pro kaÏdou oblast ãinnosti (napﬁ. oblast nákupu) b˘vá identifikováno nûkolik kontrol, s nimiÏ je nutno se seznámit pro to, aby bylo moÏné identifikovat rizika a naplánovat dal‰í
postupy.
Jedná se o podpÛrn˘ dokument k formuláﬁi 150 – Porozumûní vnitﬁní kontrole.
Oblast ãinnosti:
Popis relevantní
kontroly1

Pokr˘vané
riziko2

Související
úãet/tvrzení2

ZpÛsob
posouzení
kontroly3

Kontrola
uspokojivû
navrÏena
a zavedena?4

Vysvûtlivky:
1
2

3

4

Pojmenovat struãnû danou kontrolu a odkázat se na její bliÏ‰í popis (buì níÏe anebo v samostatném
dokumentu).
Je uÏiteãné urãit pro danou kontrolu riziko, jeÏ má pokr˘vat, a související úãet/tvrzení. ISA nevyÏadují
namapování posuzovan˘ch kontrol na pokr˘vaná rizika a související úãty/tvrzení. Z praktického pohledu v‰ak takové namapování mÛÏe b˘t vhodné.
Zaznamenat struãnû, jak˘m zpÛsobem byla kontrola posouzena a odkázat se na bliÏ‰í popis posouzení
(buì níÏe, nebo v samostatném dokumentu). Posouzení by mûlo zahrnovat dotazování odpovûdn˘ch
osob kombinované s dal‰ími dÛkazními informacemi získan˘mi jedním ãi více dal‰ími postupy zahrnujícími:
– pozorování nebo opakované provedení kontroly,
– inspekce dokumentÛ nebo v˘kazÛ prokazujících provedení kontroly,
– sledování prÛbûhu transakce informaãním systémem.
Odpovûdût ANO/NE s pﬁípadn˘m odkazem na bliÏ‰í popis v sekci „Zji‰tûné nedostatky“ níÏe.
• Návrh kontroly znamená, zdali kontroly navrÏené vedením sniÏují pﬁíslu‰né riziko (tj. jak je kontrola
teoreticky vymy‰lena, zdali umoÏÀuje sníÏit riziko).
• Zavedení kontroly znamená, zdali byla kontrola zavedena do praxe (a zdali jsme o tom získali nûjak˘
dÛkaz, obvykle postaãuje jedna relevantní poloÏka).
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POSOUZENÍ KONTROL
Zde se uvede, jak byly dané kontroly posouzeny. Pokud je charakter kontrol a zpÛsob jejich posuzování obdobn˘,
lze toto zdokumentovat spoleãnû pro celou skupinu kontrol.
Dotazování3
(Osoby a odpovûdi)

Dal‰í dÛkazní informace3
(Osoby a odpovûdi)

Jak probíhá relevantní kontrola?
Jak probíhá proces pﬁenosu informací (nutn˘ch
k provádûní kontroly) z jedné osoby na druhou?
Jaká je frekvence a naãasování kontroly?
Je kontrola závislá na fungování jiné kontroly,
správnosti urãité informace, ãi fungování obecn˘ch poãítaãov˘ch kontrol?
Jak probíhá kontrola v pﬁípadû nepﬁítomnosti
(nemoc, dovolená, apod.)?
Jak˘ byl rozsah a povaha chyb odhalen˘ch danou
kontrolou v minulosti?
Byla daná osoba nûkdy poÏádána/nucena odch˘lit
se od pﬁedepsaného postupu kontroly?

ZJI·TùNÉ NEDOSTATKY
Zde se zdokumentují zji‰tûné nedostatky v návrhu ãi zavedení kontrol, které budou komunikovány vedení ãi osobám povûﬁen˘m správou a ﬁízením.

IDENTIFIKOVANÁ RIZIKA
Riziko obvykle vypl˘vá ze zji‰tûné absence ãi nedostateãnosti kontrol, pokud daná absence ãi nedostatek dle názoru auditora pﬁispívá ke vzniku rizika v˘znamné nesprávnosti.
Riziko ale téÏ mÛÏe b˘t identifikováno v oblastech, kde existují silné kontroly, protoÏe se jedná o oblasti, kde samo
vedení cítí existenci rizika vzniku v˘znamn˘ch nesprávností (a proto v dané oblasti kontroly zavedlo). Existence
takov˘ch kontrol tudíÏ mÛÏe ukazovat na rizikové oblasti.

Zji‰tûná rizika pﬁenést do formuláﬁe 140, pﬁípadnû pﬁímo do formuláﬁe 180.
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Odkaz 160
Úãetní jednotka:
Období:

Pﬁipravil:
Revidoval:

Datum:
Datum:

160 – P¤EDBùÎNÉ ANALYTICKÉ POSTUPY
V tomto programu je zdokumentováno provedení pﬁedbûÏn˘ch analytick˘ch postupÛ a související rizika v˘znamné nesprávnosti, která jsou identifikovaná na základû tûchto postupÛ.
ANAL¯ZA
ObdrÏet úãetní v˘kazy (ãi pﬁedvahu) obsahující aktuální údaje bûÏného roku, srovnatelné údaje pﬁedchozího
období a dal‰í relevantní údaje. Provést anal˘zu (zmûny srovnateln˘ch údajÛ v absolutní ãi relativní hodnotû,
pomûrové ukazatele, apod.) s cílem identifikovat neobvyklé jevy (ãi naopak absenci oãekávan˘ch jevÛ).

Zde uvést provedenou anal˘zu, resp. odkaz na samostatn˘ dokument, ve kterém byla provedena.

ZJI·TùNÍ
Neobvyklé nebo neoãekáváné vztahy a identifikované neobvyklé transakce mohou signalizovat existenci rizik
v˘znamné nesprávnosti. Získat pro v‰echny neobvyklé jevy dostateãné vysvûtlení, zaznamenat klíãové informace
a vyhodnotit pﬁípadné riziko v˘znamné nesprávnosti.
Popis neobvyklého jevu

Vysvûtlení vedení / odpovûdn˘ch osob

IDENTIFIKOVANÁ RIZIKA

Identifikovaná rizika pﬁenést do formuláﬁe 180 – Shrnutí rizik.
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Odkaz 170
Úãetní jednotka:
Období:

Pﬁipravil:
Revidoval:

Datum:
Datum:

170 – STANOVENÍ V¯ZNAMNOSTI (MATERIALITY)
V¯ZNAMNOST (MATERIALITA)
Zvolená v˘znamnost (urãit pomocí odborného úsudku, zvolená kritéria jsou pouze pomÛckou).

ZJI·TùNÍ
Neobvyklé nebo neoãekáváné vztahy a identifikované neobvyklé transakce mohou signalizovat existenci rizik
v˘znamné nesprávnosti. Získat pro v‰echny neobvyklé jevy dostateãné vysvûtlení, zaznamenat klíãové informace
a vyhodnotit pﬁípadné riziko v˘znamné nesprávnosti.
MoÏné kriterium
HV pﬁed zdanûním
V˘nosy
Celková aktiva
Vlastní kapitál

MoÏné
procento
3–7%
1–3%
1–3%
3–5%

Hodnota základny
(tis. Kã)

PouÏité
procento

V˘znamnost (materialita)
(tis. Kã)

V˘znamnost (materialita)
DÛvody pro v˘bûr kritéria (napﬁ. obor podnikání úãetní jednotky) a zvolené celkové hladiny v˘znamnosti (materiality).

PROVÁDùCÍ V¯ZNAMNOST (MATERIALITA)
Zvolená provádûcí v˘znamnost (materialita) (obvykle 60 – 90% v˘znamnosti, ale mÛÏe b˘t vyÏadována i niÏ‰í úroveÀ, zejména pokud oãekáváme, Ïe na konci auditu zÛstanou v úãetní závûrce zji‰tûné a neopravené nesprávnosti).
Provádûcí v˘znamnost (materialita)
DÛvody a stanovení provádûcí v˘znamnosti (materiality):

JEDNOZNAâNù NEPODSTATNÉ NESPRÁVNOSTI
Hodnoty, do kter˘ch budou nesprávnosti povaÏovány za jednoznaãnû nepodstatné (obvykle 1 - 5 % v˘znamnosti),
a tudíÏ nebudou shromaÏìovány v pﬁehledu nesprávností (formuláﬁ 230) ani dále vyhodnocovány.
Hranice jednoznaãnû nepodstatn˘ch nesprávností
DÛvody a stanovení hranice jednoznaãnû nepodstatn˘ch nesprávností:
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SPECIFICKÁ V¯ZNAMNOST (MATERIALITA)
(Je-li relevantní). Nastavení hranic specifické v˘znamnosti (materiality) (niÏ‰í, neÏ je celková úroveÀ v˘znamnosti)
pro konkrétní skupiny transakcí, zÛstatky úãtÛ nebo zveﬁejnûné údaje, u nichÏ lze reálnû pﬁedpokládat, Ïe i men‰í
nesprávnost (niÏ‰í, neÏ je celková úroveÀ v˘znamnosti) by mohla ovlivnit ekonomická rozhodnutí uÏivatelÛ.
Oblast úãetní závûrky

Specifická
v˘znamnost (materialita)
(tis. Kã)

Specifická provádûcí
v˘znamnost (materialita)
(tis. Kã)

DÛvody a zpÛsob stanovení specifické úrovnû v˘znamnosti (materiality) pro urãité oblasti úãetní závûrky:

Část 1 – Vzorové formuláře
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Odkaz 180
Úãetní jednotka:
Období:

Pﬁipravil:
Revidoval:

Datum:
Datum:

180 - SHRNUTÍ RIZIK
V tomto pﬁehledu jsou shrnuta v‰echna rizika identifikovaná v prÛbûhu plánovacích procedur.
Jedná se o základní dokument pro jednodu‰‰í zakázky. Auditor k nûmu pﬁipojí dal‰í vhodnou dokumentaci.
Je moÏné vyuÏít podpÛrn˘ dokument 185A nebo 185B – Vyhodnocení rizik.

Popis
rizika

Dotãené
úãty

Relevantní
tvrzení
(PCAEV)

Pﬁirozené
riziko
(Nízké/Stﬁední/
Vysoké)

V˘znamné
riziko?
(Ano/Ne)

P = pervazivní (rozsáhl˘). T˘ká se celé závûrky nebo jde napﬁíã tvrzeními u konkrétního úãtu.
C = úplnost, A = správnost (a správné období), E = existence, V = ocenûní
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Odkaz 185A
Úãetní jednotka:
Období:

Pﬁipravil:
Revidoval:

Datum:
Datum:

185A – VYHODNOCENÍ RIZIK
Tento dokument shrnuje a vyhodnocuje rizika identifikovaná ve formuláﬁi 180 relevantní pro níÏe uvedenou oblast.
Tento dokument je vhodné pouÏít v pﬁípadû komplexnûj‰ích auditÛ, zejména pokud se plánují testy kontrol
a tudíÏ riziko v˘znamné nesprávnosti vzniká rÛzn˘mi kombinacemi pﬁirozeného rizika a kontrolního rizika v takovém pﬁípadû je vhodné vyhodnocovat rizika za pomoci tohoto formuláﬁe (185A) pro kaÏdou oblast úãetní
závûrky zvlá‰È. Naopak v pﬁípadû jednodu‰‰ích auditÛ mÛÏe b˘t vhodnûj‰í provést vyhodnocení rizik pro celou
úãetní závûrku v jediném formuláﬁi (viz 185B).
OBLAST ÚâETNÍ ZÁVùRKY: (napﬁíklad oblast prodejÛ, oblast nákupu, oblast zásob apod.)

VYHODNOCENÍ RIZIK NA ÚROVNI ÚâETNÍ ZÁVùRKY JAKO CELKU:
Úãetní poloÏka
(napﬁ. TrÏby,
Pohledávky, apod.)

Tvrzení Pﬁirozené Kontrolní
Riziko
riziko
riziko*
v˘znamné
(Nízké/
(Nízké/
nesprávnosti
Stﬁední/
Stﬁední/
(Nízké/Stﬁední/
Vysoké)
Vysoké)
Vysoké)
P
P
P
P

Komentáﬁ

VYHODNOCENÍ RIZIK NA ÚROVNI JEDNOTLIV¯CH TVRZENÍ:
Úãetní poloÏka
(napﬁ. TrÏby,
Pohledávky, apod.)

Tvrzení Pﬁirozené Kontrolní
Riziko
riziko
riziko*
v˘znamné
(Nízké/
(Nízké/
nesprávnosti
Stﬁední/
Stﬁední/
(Nízké/Stﬁední/
Vysoké)
Vysoké)
Vysoké)
C
E
A
V
C
E
A
V
C
E
A
V
C
E
A
V

Komentáﬁ

* Pokud nejsou plánovány testy provozní úãinnosti kontrol, je z pohledu auditora kontrolní riziko vÏdy vysoké.
V takovém pﬁípadû je riziko v˘znamné nesprávnosti rovno pﬁirozenému riziku.
P = pervazivní (rozsáhl˘). T˘ká se celé závûrky nebo jde napﬁíã tvrzeními u konkrétního úãtu.
C = úplnost, A = správnost (a správné období), E = existence, V = ocenûní
Část 1 – Vzorové formuláře
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Odkaz 185B
Úãetní jednotka:
Období:

Pﬁipravil:
Revidoval:

Datum:
Datum:

185B – VYHODNOCENÍ RIZIK
Tento dokument shrnuje a vyhodnocuje rizika identifikovaná ve formuláﬁi 180 relevantní pro níÏe uvedenou oblast.
Tento dokument je vhodné pouÏít v pﬁípadû jednodu‰‰ích auditÛ, kdy nejsou plánovány testy kontrol. V pﬁípadû
komplexnûj‰ích auditÛ, zejména pokud se plánují testy kontrol a tudíÏ riziko v˘znamné nesprávnosti vzniká rÛzn˘mi kombinacemi pﬁirozeného rizika a kontrolního rizika, je vhodné vyhodnocovat rizika pro kaÏdou oblast úãetní závûrky zvlá‰È za pomoci formuláﬁe 185A.
VYHODNOCENÍ RIZIK NA ÚROVNI ÚâETNÍ ZÁVùRKY JAKO CELKU:
Popis pervazivního (rozsáhlého) rizika

V˘‰e rizika v˘znamné
nesprávnosti
(Vysoká / Stﬁední / Nízká)

VYHODNOCENÍ RIZIK NA ÚROVNI JEDNOTLIV¯CH TVRZENÍ:
PoloÏka

ZÛstatek

V˘znamná?

(ﬁádek v˘kazu
nebo úãet)

(hodnota)

(ano/ne)*

V˘‰e rizika v˘znamné
nesprávnosti

Komentáﬁ

(Vysoká / Stﬁední / Nízká / Îádná)**

C

E

A

V

* Oznaãit “ano” pro poloÏky pﬁesahující hladinu v˘znamnosti (materiality), ãi poloÏky kvalitativnû v˘znamné (byÈ
nominálnû pod hladinou v˘znamnosti - materiality). Takové poloÏky vyÏadují provedení dal‰ích postupÛ (jin˘mi
slovy existuje riziko v˘znamné nesprávnosti pro jedno ãi více tvrzení, a to v úrovni Nízké, Stﬁední nebo Vysoké).
** Pro kaÏdé tvrzení oznaãit v˘‰i rizika. Riziko “Îádné“ znamená, Ïe pro dané tvrzení nebudou provádûny
Ïádné dal‰í postupy. Riziko „Nízké/Stﬁední/Vysoké“ znamená, Ïe existuje moÏnost v˘znamné nesprávnosti
a budou provádûny dal‰í postupy.
P = pervazivní (rozsáhl˘). T˘ká se celé závûrky nebo jde napﬁíã tvrzeními u konkrétního úãtu.
C = úplnost, A = správnost (a správné období), E = existence, V = ocenûní
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Odkaz 186
Úãetní jednotka:
Období:

Pﬁipravil:
Revidoval:

Datum:
Datum:

186 – PLÁN REAKCÍ NA V¯ZNAMNÁ RIZIKA
Tento dokument shrnuje v˘znamná rizika identifikovaná ve formuláﬁi 180 a návrh reakcí na tato rizika.
Popis v˘znamného rizika

Část 1 – Vzorové formuláře

Posouzení návrhu a zavedení
souvisejících vnitﬁních
kontrol

Návrh postupÛ reagujících na
identifikované v˘znamné
riziko

41

Odkaz 190
Úãetní jednotka:
Období:

Pﬁipravil:
Revidoval:

Datum:
Datum:

190 – SHRNUTÍ PLÁNU AUDITU
1. Pﬁedmût podnikání úãetní jednotky

2. Riziko zakázky

3. Riziko v˘skytu podvodu

4. Zmûny ve v˘znamn˘ch úãetních metodách

5. Problémy z pﬁedchozích let

6. Úãetní systém

7. Informaãní technologie

8. Vnitﬁní kontroly
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9. PﬁedbûÏné analytické postupy

10. Hladina v˘znamnosti (materiality)

11. V˘znamná rizika

12. Plán testÛ kontrol a testÛ vûcné správnosti

13. âasov˘ rozvrh auditu

14. Kontaktní adresy

15. Rozpoãet a cena

16. Auditorovi odborníci

Část 1 – Vzorové formuláře
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Odkaz 191
Úãetní jednotka:
Období:

Pﬁipravil:
Revidoval:

Datum:
Datum:

191 – PORADA AUDITORSKÉHO T¯MU – plánovací schÛzka
Zdokumentovat diskuzi auditního t˘mu zahrnujícího vedoucího auditora a klíãové ãleny. Diskuse se obvykle t˘ká
následujících oblastí:
1. V˘znamnost (materialita)

2. Informace o úãetní jednotce vãetnû v˘sledkÛ postupÛ vyhodnocení rizik (pﬁedbûÏn˘ch analytick˘ch procedur)

3. Potenciální rizika vãetnû rizik podvodu, pouÏití profesního skepticismu

4. Oblasti úãetní závûrky náchylné k v˘znamné nesprávnosti

5. Plán auditu vãetnû komunikace s úãetní jednotkou

6. ZpÛsob dohledu a kontroly pﬁi provádûní prací (role jednotliv˘ch ãlenÛ t˘mu) vãetnû zapojení
externích odborníkÛ
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Odkaz 200
Úãetní jednotka:
Období:

Pﬁipravil:
Revidoval:

Datum:
Datum:

200 – PROGRAM POSTUPÒ P¤ÍPRAVY ZPRÁVY
V tomto programu jsou popsány auditorské postupy vztahující se k pﬁípravû zprávy auditora. Jejich souãástí by mûly
b˘t formuláﬁe ﬁady 200.

POSTUP

Komentáﬁ / Odkaz

ZÁVùREâNÉ PRÁCE
1. Posoudit vhodnost pﬁedpokladu neomezeného trvání úãetní jednotky.
Formuláﬁ 201 – Pﬁedpoklad nepﬁetrÏitého trvání
2. Provést posouzení následn˘ch událostí, vãetnû proãtení zápisÛ z porad vedení
úãetní jednotky (v prÛbûhu úãetního období i po jeho konci).
Formuláﬁ 202 – Následné události
3. Ujistit se, Ïe byly dodrÏeny v‰echny poÏadavky t˘kající se spﬁíznûn˘ch osob.
Formuláﬁ 203 – Spﬁíznûné strany
4. Ujistit se, Ïe byly dodrÏeny v‰echny poÏadavky t˘kající se úãetních odhadÛ
a oceÀování reálnou hodnotou.
Formuláﬁ 204 – Úãetní odhady
5. Provést posouzení (neobvykl˘ch) úãetní zápisÛ v hlavní knize, pﬁedpojatosti
úãetních odhadÛ a transakcí vymykajících se bûÏné obchodní ãinnosti.
6. Ujistit se, Ïe byly dodrÏeny v‰echny ostatní poÏadavky t˘kající se rizik podvodu
a reakcí na nû.
Formuláﬁ 205 - Podvod
7. Ujistit se, Ïe byly dodrÏeny v‰echny poÏadavky t˘kající komunikace s osobami
povûﬁen˘mi správou a ﬁízením vãetnû informování o v˘znamn˘ch zji‰tûních
vypl˘vajících z auditu (napﬁ. názory na v˘znamné kvalitativní aspekty úãetních
postupÛ, v˘znamné obtíÏe bûhem auditu, v˘znamné nedostatky ve vnitﬁních
kontrolách, zji‰tûné podvody ãi podezﬁení na nû, neopravené nesprávnosti, atd.).
Formuláﬁ 206 – Komunikace
8. Provést vyhodnocení právních záleÏitostí, vãetnû pﬁípadn˘ch ovûﬁovacích dopisÛ od právních poradcÛ.

VYHODNOCENÍ NESPRÁVNOSTÍ
9. Znovu vyhodnotit v˘znamnost (materialitu).
10. Shrnout a vyhodnotit v‰echny zji‰tûné nesprávnosti (vãetnû tûch, které byly
následnû opraveny). ZváÏit, zda byly získány dostateãné dÛkazní informace
ohlednû neexistence v˘znamn˘ch nesprávností anebo zda není nutno provést
dodateãné procedury.
11. Vyzvat vedení, aby nesprávnosti opravilo. V pﬁípadû odmítnutí vedení opravit
nesprávnosti, nechat si od vedení vysvûtlit dÛvody, proã poÏadované úpravy
neprovedlo.
Formuláﬁ 231 – Úpravy a pﬁeúãtování
12. Shrnout a vyhodnotit neopravené nesprávnosti. Stanovit, zda jsou neopravené
nesprávnosti v˘znamné, a to jednotlivû ãi v souãtu.
Formuláﬁ 230 – Vyhodnocení nesprávností

Část 1 – Vzorové formuláře
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POSTUP

Komentáﬁ / Odkaz

POSOUZENÍ ÚâETNÍ ZÁVùRKY
13. Provést závûreãné analytické postupy spoãívající v porovnání informací za
bûÏn˘ rok se srovnateln˘mi údaji, analyzovat v˘sledky a vysvûtlit v˘znamné
zmûny ve vazbû na provedené auditní postupy.
• ZváÏit, zdali v˘sledky tûchto postupÛ podporují závûry, které vyplynuly z auditu jednotliv˘ch sloÏek nebo prvkÛ úãetní závûrky, a nejsou v rozporu s ostatními dÛkazními materiály získan˘mi bûhem auditu.
• ZváÏit, zdali v˘sledky tûchto postupÛ neodhalují dﬁíve neznámé riziko
v˘znamné nesprávnosti. V takovém pﬁípadû je nutno odpovídajícím zpÛsobem revidovat vyhodnocení rizik v˘znamné nesprávnosti a provést dal‰í auditorské postupy.
14. Posoudit úãetní závûrku s cílem zjistit, zda:
• Údaje uvedené v úãetní závûrce odpovídají dÛkazním informacím získan˘m
v prÛbûhu auditu (údaje v úãetních v˘kazech navazují na auditovanou obratovou pﬁedvahu, údaje v pﬁíloze souhlasí s dal‰ími informacemi získan˘mi
bûhem auditu).
• Úãetní postupy pouÏité pﬁi pﬁípravû úãetní závûrky jsou pﬁimûﬁené a byly
náleÏitû popsány v úãetní závûrce.
• Úãetní závûrka je pﬁipravena v souladu s platn˘mi úãetními pﬁedpisy.
Formuláﬁ 221 – Kontrolní formuláﬁ pro pﬁílohusÛ od právních poradcÛ.

VYDÁNÍ ZPRÁVY
15. Pﬁipravit a projednat s vedením prohlá‰ení vedení úãetní jednotky.
Formuláﬁ 240 – Prohlá‰ení vedení k auditu
16. Pﬁipravit zprávu auditora a projednat ji s vedením a statutárním orgánem úãetní jednotky.
Formuláﬁ 251 – Modifikace zprávy auditora
17. Získat úãetní závûrku a prohlá‰ení adekvátnû podepsané vedením úãetní jednotky. Vydat zprávu auditora.

DAL·Í ZPRÁVY (je-li relevantní)
18. Provést provûrku zprávy o vztazích.
Formuláﬁ 281 – Provûﬁení zprávy o vztazích
19. Provést posouzení souladu údajÛ ve v˘roãní zprávû s údaji v úãetní závûrce.
Ujistit se, Ïe informace ve v˘roãní zprávû nejsou v˘znamnû zkreslené.
Formuláﬁ 282 – Ovûﬁení v˘roãní zprávy
20. Získat potﬁebná prohlá‰ení vedení ke zprávû o vztazích, resp. v˘roãní zprávû.
21. Vydat zprávu auditora k v˘roãní zprávû a ke zprávû o vztazích.
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Odkaz 201
Úãetní jednotka:
Období:

Pﬁipravil:
Revidoval:

Datum:
Datum:

201 – P¤EDPOKLAD NEP¤ETRÎITÉHO TRVÁNÍ
POSTUP

Komentáﬁ / Odkaz

1. Zjistit, zda vedení vyhodnotilo schopnost nepﬁetrÏitého trvání úãetní jednotky,
a prodiskutovat s vedením, zdali vedení identifikovalo události a okolnosti, které
mohou jednotlivû nebo v souhrnu zásadním zpÛsobem zpochybnit schopnost
dané úãetní jednotky nepﬁetrÏitû trvat.
2. Posoudit vyhodnocení provedené vedením vãetnû:
• procesu, podle nûhoÏ vedení postupovalo,
• pﬁedpokladÛ, z nichÏ vedení vycházelo,
• plánÛ vedení t˘kajících se budoucích opatﬁení a jejich proveditelnosti v dané
situaci.
3. Posoudit, zdali bûhem auditu byly získány informace, jeÏ mohou svûdãit o událostech nebo okolnostech, které by mohly zásadním zpÛsobem zpochybnit
schopnost úãetní jednotky nepﬁetrÏitû trvat. ZváÏit napﬁíklad:
• opakující se provozní ztráty,
• platební neschopnost a pﬁedluÏenost,
• neschopnost plnûní podmínek úvûrov˘ch smluv,
• ztráta klíãov˘ch zamûstnancÛ,
• ztráta v˘znamného zákazníka,
• záporn˘ vlastní kapitál,
• neplnûní legislativních a licenãních podmínek apod.
4. Pokud byly identifikovány události a okolnosti, které mohou zásadním zpÛsobem zpochybnit trvání úãetní jednotky:
• jestliÏe vedení je‰tû nevyhodnotilo schopnost úãetní jednotky nepﬁetrÏitû
trvat, vyzvat vedení, aby toto vyhodnocení provedlo,
• vyhodnotit plány vedení na budoucí opatﬁení a posoudit, zda je pravdûpodobné, Ïe realizace tûchto plánÛ pﬁinese zlep‰ení, a zda jsou plány vedení za dané
situace realizovatelné,
• jestliÏe úãetní jednotka zpracovala prognózu penûÏních tokÛ, vyhodnotit spolehlivost podkladov˘ch údajÛ a pouÏit˘ch pﬁedpokladÛ,
• vyhodnotit, zdali existuje v˘znamná nejistota ohlednû schopnosti úãetní jednotky nepﬁetrÏitû trvat, a zváÏit, zdali je tato nejistota pﬁimûﬁenû popsána
v úãetní závûrce,
• posoudit, zda od data, kdy vedení vyhodnocení provedlo, se neobjevila nûjaká
dal‰í fakta nebo informace,
• vyÏádat si písemná prohlá‰ení t˘kající se plánÛ a jejich proveditelnosti.

Závûr v pﬁípadû závûrky sestavené na základû pﬁedpokladu nepﬁetrÏitého trvání:
❒ pﬁedpoklad je správn˘ a neexistuje Ïádná v˘znamná nejistota
❒ pﬁedpoklad je správn˘, ale existuje v˘znamná nejistota, která v závûrce je pﬁimûﬁenû popsána
❒ pﬁedpoklad je správn˘, ale existuje v˘znamná nejistota, která není v závûrce pﬁimûﬁenû popsána
❒ pﬁedpoklad není nepﬁimûﬁen˘
❒ vedení neprovedlo dostateãné posouzení pﬁedpokladu
..........
Závûr v pﬁípadû závûrky sestavené na základû jiného pﬁedpokladu:
❒ .....

Část 1 – Vzorové formuláře
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Odkaz 202
Úãetní jednotka:
Období:

Pﬁipravil:
Revidoval:

Datum:
Datum:

202 – NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI
POSTUP

Komentáﬁ / Odkaz

1. Seznámit se s postupy, které pouÏívá vedení úãetní jednotky k identifikaci událostí po datu úãetní závûrky.
2. Dotázat se vedení, a popﬁípadû osob povûﬁen˘ch správou a ﬁízením úãetní jednotky, zda po datu úãetní závûrky nastaly události, které by mohly mít vliv na
úãetní závûrku.
3. Seznámit se s pﬁípadn˘mi zápisy z jednání vlastníkÛ, porad vedení úãetní jednotky nebo porad osob povûﬁen˘ch správou a ﬁízením úãetní jednotky konan˘ch
po datu úãetní závûrky a dotázat se na záleÏitosti diskutované na jednáních,
z nichÏ nejsou k dispozici zápisy.
4. Seznámit se s posledními mezitímními úãetními v˘kazy sestaven˘mi po datu
ﬁádné úãetní závûrky.
5. Pokud nejsou k dispozici zápisy z jednání (bod 3) nebo mezitímní úãetní v˘kazy (bod 4), zváÏit provedení alternativních postupÛ, jako napﬁíklad kontroly
dostupn˘ch knih a záznamÛ vãetnû bankovních v˘pisÛ.
6. ZváÏit nutnost provedení dal‰ích procedur, napﬁíklad:
• seznámení se s aktuálními rozpoãty, prognózami penûÏních tokÛ a s dal‰ími
souvisejícími zprávami vedení úãetní jednotky t˘kajícími se období po datu
úãetní závûrky,
• dotazování nebo roz‰íﬁení ústních ãi písemn˘ch dotazÛ poloÏen˘ch právním
poradcÛm úãetní jednotky ohlednû soudních sporÛ a vznesen˘ch nárokÛ
nebo
• získání písemného prohlá‰ení ohlednû nûkter˘ch událostí po datu úãetní
závûrky.
7. JestliÏe byly zji‰tûny události, které vyÏadují úpravu úãetní závûrky nebo zveﬁejnûní údajÛ v úãetní závûrce, posoudit, zda je kaÏdá z tûchto událostí náleÏitû
v úãetní závûrce zobrazena v souladu s pﬁíslu‰n˘m rámcem úãetního v˘kaznictví.
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Odkaz 203
Úãetní jednotka:
Období:

Pﬁipravil:
Revidoval:

Datum:
Datum:

203 – SP¤ÍZNùNÉ STRANY
Tento formuláﬁ shrnuje postupy t˘kající se spﬁíznûn˘ch stran poÏadované ve v‰ech tﬁech fázích auditu (vyhodnocení rizik, postupy v reakci na rizika a pﬁíprava zprávy).

POSTUP

Komentáﬁ / Odkaz

1. Seznámit se se vztahy a transakcemi se spﬁíznûn˘mi stranami vãetnû systému
pro jejich identifikaci úãetní jednotkou a zavedenou vnitﬁní kontrolou.
Dotazováním zjistit:
• totoÏnost spﬁíznûn˘ch stran, vãetnû zmûn oproti pﬁedchozímu období,
• povahu vztahÛ mezi úãetní jednotkou a spﬁíznûn˘mi stranami,
• zda úãetní jednotka uzavﬁela s tûmito spﬁíznûn˘mi stranami bûhem období
nûjaké transakce, a pokud ano, seznámit se s druhem a úãelem transakce,
• pﬁípadné kontrolní mechanismy v oblasti spﬁíznûn˘ch stran.
2. *Získat dostateãné a vhodné dÛkazní informace o tom, zda vztahy a transakce se
spﬁíznûn˘mi stranami byly správnû identifikovány, zaúãtovány a zveﬁejnûny
v úãetní závûrce v souladu s pﬁíslu‰n˘m úãetním rámcem.
3. Vyhodnotit rizika t˘kající se transakcí se spﬁíznûn˘mi stranami a urãit, zdali
nûkterá z tûchto rizik nejsou riziky v˘znamn˘mi (v˘znamné transakce mimo
bûÏnou ãinnost, dominantní vliv, apod.).
4. Naplánovat a provést potﬁebné auditorské postupy v reakci na vyhodnocená
rizika t˘kající se spﬁíznûn˘ch stran.
5. V‰ímat si pﬁi inspekci záznamÛ ãi dokumentÛ ujednání nebo dal‰ích informací,
které by mohly naznaãovat existenci vztahÛ nebo transakcí se spﬁíznûn˘mi stranami, které vedení dosud neidentifikovalo nebo o nich auditora neinformovalo.
6. Sdílet dÛleÏité informace získané o spﬁíznûn˘ch stranách úãetní jednotky
s ostatními ãleny t˘mu provádûjícího zakázku.
7. Provést adekvátní postupy v pﬁípadû:
• identifikace dﬁíve neidentifikovan˘ch nebo nezveﬁejnûn˘ch spﬁíznûn˘ch stran
nebo v˘znamn˘ch transakcí s nimi,
• identifikace v˘znamné transakce se spﬁíznûn˘mi stranami mimo bûÏnou
obchodní ãinnost úãetní jednotky,
• kdy úãetní závûrka obsahuje tvrzení, Ïe transakce se spﬁíznûn˘mi stranami
byly realizovány za podmínek rovnocenn˘ch podmínkám transakcí uskuteãnûn˘ch za obvykl˘ch trÏních podmínek.
8. Vyhodnotit, zda:
• byly identifikované vztahy a transakce se spﬁíznûn˘mi stranami ﬁádnû zaúãtovány a zveﬁejnûny v souladu s pﬁíslu‰n˘m rámcem úãetního v˘kaznictví a
• dopady vztahÛ a transakcí se spﬁíznûn˘mi stranami brání tomu, aby úãetní
závûrka podávala vûrn˘ obraz skuteãnosti (u rámcÛ vûrného zobrazení), nebo
vedou k tomu, Ïe je úãetní závûrka zavádûjící (u rámcÛ dodrÏení poÏadavkÛ).
9. *Získat písemná prohlá‰ení vedení, pﬁípadnû osob povûﬁen˘ch správou a ﬁízením, o tom, Ïe vedení:
• informovalo auditora o totoÏnosti spﬁíznûn˘ch stran úãetní jednotky a o v‰ech
vztazích a transakcích se spﬁíznûn˘mi stranami, o nichÏ ví, a
• ﬁádnû zaúãtovalo a zveﬁejnilo tyto vztahy a transakce v souladu s poÏadavky
úãetního rámce.
10. Uvést v dokumentaci auditu jména identifikovan˘ch spﬁíznûn˘ch stran a povahu jejich vztahÛ.
*Pokud pﬁíslu‰n˘ rámec úãetního v˘kaznictví stanovuje poÏadavky t˘kající se spﬁíznûn˘ch stran.
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Odkaz 204
Úãetní jednotka:
Období:

Pﬁipravil:
Revidoval:

Datum:
Datum:

204 – ÚâETNÍ ODHADY
Tento formuláﬁ shrnuje postupy t˘kající se úãetních odhadÛ poÏadované ve v‰ech tﬁech fázích auditu (vyhodnocení rizik, postupy v reakci na rizika a pﬁíprava zprávy).Auditní postupy by mûly odráÏet v˘znamnost odhadÛ v kontextu pﬁíslu‰né úãetní jednotky.

POSTUP

Komentáﬁ / Odkaz

1. Seznámit se s poÏadavky pﬁíslu‰ného rámce úãetního v˘kaznictví pro úãetní
odhady a s tím, jak vedení úãetní odhady identifikuje a stanovuje, vãetnû informací, na nichÏ jsou tyto odhady zaloÏeny.
2. Posoudit v˘sledek úãetních odhadÛ uveden˘ch v úãetní závûrce za minulé úãetní období nebo, je-li to relevantní, jejich zmûnu v bûÏném úãetním období.
3. Vyhodnotit rizika v˘znamné nesprávnosti související s úãetními odhady. V rámci
vyhodnocení posoudit míru nejistoty jednotliv˘ch odhadÛ a stanovit, zda nûkteré
z úãetních odhadÛ s vysokou nejistotou odhadu nezpÛsobují v˘znamná rizika.
4. Zjistit, zda:
• vedení vhodnû aplikovalo poÏadavky pﬁíslu‰ného rámce úãetního v˘kaznictví
relevantní pro úãetní odhady,
• metody stanovení úãetních odhadÛ jsou vhodné a konzistentní, a
• nastaly zmûny úãetních odhadÛ nebo metod jejich stanovení oproti minulému období, a zda jsou za dan˘ch okolností vhodné.
5. Provést jeden nebo více z následujících postupÛ dle povahy úãetního odhadu:
• stanovit, zda události, které nastaly do data zprávy auditora, poskytují dÛkazní
informace t˘kající se úãetních odhadÛ,
• otestovat, jak vedení stanovuje odhad a údaje, na kter˘ch je zaloÏen.
• otestovat provozní úãinnost kontrol, které se t˘kají stanovení úãetních odhadÛ vedením spolu s vhodn˘mi testy vûcné správnosti,
• stanovit bodov˘ odhad nebo rozpûtí odhadu pro posouzení bodového odhadu vedení.
6. *U úãetních odhadÛ zpÛsobujících v˘znamná rizika provést testy vûcné správnosti a posoudit:
• jak vedení zváÏilo alternativní pﬁedpoklady nebo v˘sledky a proã je odmítlo
nebo jak jinak vedení ﬁe‰ilo nejistotu odhadu pﬁi stanovení úãetního odhadu,
• zda jsou v˘znamné pﬁedpoklady pouÏité vedením pﬁimûﬁené,
• je-li to relevantní, úmysl a schopnost vedení realizovat konkrétní opatﬁení,
• zda rozhodnutí vedení o uvedení nebo neuvedení úãetních odhadÛ v úãetní
závûrce a zvolená báze ocenûní úãetních odhadÛ jsou v souladu s poÏadavky
pﬁíslu‰ného rámce úãetního v˘kaznictví.
7. Posoudit, zda jsou úãetní odhady uvedené v úãetní závûrce pﬁimûﬁené s ohledem na pﬁíslu‰n˘ rámec úãetního v˘kaznictví, nebo jsou nesprávné.
8. *Získat dostateãné a vhodné dÛkazní informace o tom, zda zveﬁejnûné údaje
v úãetní závûrce související s úãetními odhady jsou v souladu s relevantními
úãetními pﬁedpisy. U úãetních odhadÛ zpÛsobujících v˘znamná rizika posoudit
také adekvátnost zveﬁejnûní nejistoty odhadu v úãetní závûrce v souladu s relevantními úãetními pﬁedpisy.
9. Posoudit indikátory moÏné pﬁedpojatosti vedení pﬁi stanovení odhadÛ.
10. Uvést v dokumentaci auditu:
• podklady pro závûry auditora o pﬁimûﬁenosti úãetních odhadÛ a jejich zveﬁejnûní, které zpÛsobují vznik v˘znamn˘ch rizik, a
• indikátory moÏné pﬁedpojatosti vedení, jsou-li nûjaké.
* Pouze pro v˘znamná rizika
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Odkaz 205
Úãetní jednotka:
Období:

Pﬁipravil:
Revidoval:

Datum:
Datum:

205 – PODVOD
Tento formuláﬁ shrnuje postupy t˘kající se podvodu poÏadované ve v‰ech tﬁech fázích auditu (vyhodnocení rizik,
postupy v reakci na rizika a pﬁíprava zprávy).

POSTUP

Komentáﬁ / Odkaz

1. Projednat (v rámci t˘mu pracujícího na zakázce) náchylnost úãetní závûrky
k v˘znamné nesprávnosti zpÛsobené podvodem.
2. Dotázat se vedení na:
• jeho hodnocení rizika, Ïe by úãetní závûrka mohla b˘t v˘znamnû zkreslena vlivem v˘skytu podvodu, vãetnû povahy, rozsahu a frekvence takov˘chto hodnocení,
• proces zaveden˘ vedením slouÏící k odhalování a reagování na rizika v˘skytu
podvodu v úãetní jednotce, vãetnû v‰ech specifick˘ch rizik v˘skytu podvodu,
která vedení identifikovalo nebo na nûÏ bylo upozornûno, nebo na skupiny
transakcí, zÛstatky úãtÛ ãi zveﬁejnûné údaje, u kter˘ch by mohlo existovat riziko v˘skytu podvodu,
• zpÛsob, jak˘m vedení obeznamuje osoby povûﬁené správou a ﬁízením úãetní
jednotky se sv˘mi procesy slouÏícími k odhalování rizik v˘skytu podvodu
a k reagování na nû,
• zpÛsob, jak˘m vedení obeznamuje zamûstnance se sv˘mi názory na obchodní postupy a etické chování,
• to, zda vûdí o jakémkoli skuteãném nebo údajném podvodu, kter˘ se t˘ká
úãetní jednotky, nebo o podezﬁení ze spáchání takového podvodu.
3. Nejsou-li v‰echny osoby povûﬁené správou a ﬁízením úãetní jednotky ãleny jejího vedení:
• seznámit se s tím, jak osoby povûﬁené správou a ﬁízením úãetní jednotky uskuteãÀují dohled nad procesy vedení pro odhalování rizik v˘skytu podvodu
v úãetní jednotce a reagování na nû a nad vnitﬁním kontrolním systémem,
kter˘ vedení zavedlo pro sníÏení tûchto rizik,
• klást dotazy osobám povûﬁen˘m správou a ﬁízením úãetní jednotky, aby auditor zjistil, zda vûdí o skuteãn˘ch nebo údajn˘ch podvodech nebo o podezﬁeních ze spáchání podvodu, které se dot˘kají úãetní jednotky.
4. Dotázat se pracovníkÛ oddûlení interního auditu (pokud existuje), zda vûdí
o skuteãn˘ch nebo údajn˘ch podvodech nebo o podezﬁeních ze spáchání podvodu, které se dot˘kají úãetní jednotky, a získat jejich názory na rizika v˘skytu
podvodu.
5. Posoudit, zda nezvyklé ãi neoãekávané vztahy, které byly odhaleny pﬁi provádûní analytick˘ch postupÛ, nemohou naznaãovat existenci rizik v˘skytu v˘znamn˘ch nesprávností zpÛsoben˘ch podvodem. ZváÏit, zda dal‰í získané informace
nenaznaãují v˘skyt v˘znamn˘ch nesprávností zpÛsoben˘ch podvodem.
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POSTUP

Komentáﬁ / Odkaz

6. Pﬁedpokládat, Ïe úãtování o v˘nosech je spojeno s riziky v˘skytu podvodu,
a vyhodnotit, jaké druhy v˘nosÛ, v˘nosov˘ch transakcí ãi tvrzení vedou ke vzniku tûchto rizik (viz ISA 240 – Postupy auditorÛ související s podvody pﬁi auditu úãetní závûrky).
7. Nakládat s vyhodnocen˘mi riziky v˘skytu v˘znamné nesprávnosti zpÛsoben˘mi
podvodem jako s v˘znamn˘mi riziky a seznámit se s relevantními kontrolami
t˘kajícími se tûchto rizik – viz formuláﬁ 185.
8. Provést adekvátní postupy v reakci na vyhodnocená rizika v˘znamné nesprávnosti zpÛsobené podvodem. Pﬁitom:
• zváÏit znalosti, dovednosti a schopnosti ãlenÛ t˘mu,
• zváÏit, zdali vedení nemanipuluje v˘nosy prostﬁednictvím volby úãetních
metod zaloÏen˘ch na subjektivním mûﬁení a komplexními transakcemi,
• zabudovat do plánovan˘ch auditorsk˘ch postupÛ prvek nepﬁedvídatelnosti.
9. Provést auditorské postupy s cílem:
• zkontrolovat správnost úãetních zápisÛ v hlavní knize a dal‰ích úprav proveden˘ch pﬁi sestavení úãetní závûrky,
• provûﬁit, zda nejsou úãetní odhady vytvoﬁeny pﬁedpojatû,
• zhodnotit, zda pro v˘znamné transakce, které se vymykají bûÏné obchodní
ãinnosti úãetní jednotky, poskytlo vedení úãetní jednotky adekvátní zdÛvodnûní.
10. ZváÏit, zda závûreãné analytické postupy provádûné krátce pﬁed koncem auditu
za úãelem formulování celkového závûru o tom, zda jeho úãetní závûrka odpovídá jeho poznatkÛm o úãetní jednotce, nenaznaãují existenci dﬁíve nezaznamenaného rizika v˘skytu v˘znamn˘ch nesprávností zpÛsoben˘ch podvodem.
11. Posoudit, zda by zji‰tûné nesprávnosti mohly naznaãovat existenci podvodu.
12. Pokud je úãetní závûrka v dÛsledku podvodu v˘znamnû zkreslená (nebo pokud
nelze vyjádﬁit názor), posoudit dÛsledky této skuteãnosti na provádûn˘ audit.
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Komentáﬁ / Odkaz

13. Získat písemná prohlá‰ení od vedení, a kde je to vhodné, také od osob povûﬁen˘ch správou a ﬁízením, o tom, Ïe:
• uznávají svou odpovûdnost za navrÏení, zavedení a prosazování vnitﬁního kontrolního systému, kter˘ má slouÏit k prevenci a odhalování podvodÛ,
• auditorovi byly pﬁedány v˘sledky vyhodnocení rizika provedeného vedením,
o tom, Ïe by úãetní závûrka mohla b˘t v˘znamnû zkreslena v dÛsledku v˘skytu podvodu,
• auditor byl obeznámen s v˘skytem podvodÛ (o jejichÏ existenci ví a které mají
vliv na úãetní jednotku, nebo s podezﬁeními na jejich v˘skyt), které se t˘kají
vedení, zamûstnancÛ, kteﬁí hrají v˘znamnou roli ve vnitﬁním kontrolním systému, nebo ostatních osob, pokud by podvod mohl mít v˘znamn˘ dopad na
úãetní závûrku, a
• auditor byl obeznámen se v‰emi tvrzeními o spáchání podvodu nebo podezﬁeními na podvod, o nichÏ ví a jeÏ mají vliv na úãetní závûrku úãetní jednotky a na nûÏ upozornili zamûstnanci, b˘valí zamûstnanci, analytici, regulaãní
orgány ãi jiné subjekty.
14. Komunikovat podvod nebo informace, jeÏ naznaãují existenci podvodu vãas
pﬁíslu‰né úrovni vedení a/nebo osobám povûﬁen˘m správnou a ﬁízením úãetní
jednotky a posoudit, zda existuje povinnost informovat o v˘skytu podvodu
nebo o podezﬁení na spáchání podvodu regulaãní orgány a orgány dohlíÏející
na dodrÏování zákonÛ.
15. Uvést do dokumentace auditu:
• v˘znamná rozhodnutí t˘kající se rizik v˘znamn˘ch nesprávností zpÛsoben˘ch
podvodem pﬁijatá bûhem projednávání v rámci t˘mu pracujícího na zakázce,
• odhalená a vyhodnocená rizika v˘skytu v˘znamn˘ch nesprávností zpÛsoben˘ch podvodem,
• celkovou reakci na vyhodnocená rizika v˘skytu v˘znamn˘ch nesprávností
zpÛsoben˘ch podvodem a návaznost tûchto postupÛ na vyhodnocená rizika,
• v˘sledky auditorsk˘ch postupÛ vãetnû postupÛ navrÏen˘ch za úãelem nakládání s riziky nedodrÏení kontrol ze strany vedení,
• komunikaci t˘kající se podvodu s vedením, s osobami povûﬁen˘mi správou
a ﬁízením úãetní jednotky, s regulaãními orgány a ostatními subjekty,
• dÛvody, v pﬁípadû pﬁedpokladu neexistence rizika v˘skytu v˘znamné nesprávnosti zpÛsobené podvodem ve spojitosti s úãtováním o v˘nosech, které
k tomuto závûru vedly.
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Odkaz 206
Úãetní jednotka:
Období:

Pﬁipravil:
Revidoval:

Datum:
Datum:

206 – KOMUNIKACE
Tento formuláﬁ shrnuje poÏadavky na komunikaci osobám povûﬁen˘m správou a ﬁízením ve v‰ech tﬁech fázích auditu (vyhodnocení rizik, postupy v reakci na rizika a pﬁíprava zprávy).

POSTUP

Komentáﬁ / Odkaz

1. Pﬁedat osobám povûﬁen˘m správou a ﬁízením úãetní jednotky informace
o odpovûdnosti auditora spojené s auditem úãetní závûrky.
2. Pﬁedat osobám povûﬁen˘m správou a ﬁízením úãetní jednotky informace o plánovaném rozsahu a naãasování auditu. Okruh osob ke komunikaci s auditorem
bude v pﬁípadû subjektÛ veﬁejného zájmu zahrnovat i v˘bor pro audit.
3. Pﬁedat osobám povûﬁen˘m správou a ﬁízením úãetní jednotky informace
o v˘znamn˘ch zji‰tûních vypl˘vajících z auditu:
• o sv˘ch názorech na v˘znamné kvalitativní aspekty úãetních postupÛ úãetní
jednotky vãetnû úãetních pravidel, odhadÛ a údajÛ zveﬁejnûn˘ch v úãetní
závûrce,
• o pﬁípadn˘ch v˘znamn˘ch obtíÏích, s nimiÏ se setkal bûhem auditu,
• pokud osoby povûﬁené správou a ﬁízením úãetní jednotky nejsou i ãleny vedení, pﬁedat informace o pﬁípadn˘ch v˘znamn˘ch záleÏitostech vypl˘vajících
z auditu, které byly projednány s vedením nebo byly pﬁedmûtem korespondence s vedením,
• o písemn˘ch prohlá‰eních, která auditor vyÏaduje,
• o pﬁípadn˘ch ostatních záleÏitostech vypl˘vajících z auditu, které jsou, dle
odborného úsudku auditora, dÛleÏité pro dohled nad procesem úãetního
v˘kaznictví.
4. Pﬁedat osobám povûﬁen˘m správou a ﬁízením úãetní jednotky informace
o formû, naãasování a oãekávaném obecném obsahu pﬁedávan˘ch informací.
5. Pﬁedat informace o v˘znamn˘ch nedostatcích ve vnitﬁním kontrolním systému
identifikovan˘ch bûhem auditu.
6. Sdûlit klíãov˘m ãlenÛm vedení úãetní jednotky a osobám povûﬁen˘m správou
a ﬁízením informaci o osobû a úloze partnera odpovûdného za zakázku.
7. Dotázat se osob povûﬁen˘ch správou a ﬁízením úãetní jednotky, zda vûdí o skuteãn˘ch nebo údajn˘ch podvodech nebo o podezﬁeních ze spáchání podvodu,
které se dot˘kají úãetní jednotky.
8. V pﬁípadû odstoupení od zakázky projednat se ãleny pﬁíslu‰ného stupnû vedení a s osobami povûﬁen˘mi správou a ﬁízením úãetní jednotky své odstoupení
od zakázky a dÛvody, které k nûmu vedou.
9. Sdûlit informace vãas pﬁíslu‰né úrovni vedení a/nebo osobám povûﬁen˘m správou a ﬁízením úãetní jednotky o odhalení podvodu nebo informací, jeÏ naznaãují existenci podvodu.
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Komentáﬁ / Odkaz

10. Dotazovat se vedení, a kde je to moÏné, osob povûﬁen˘ch správou a ﬁízením, zda
je ãinnost úãetní jednotky v souladu s právními pﬁedpisy, a provûﬁit pﬁípadnou
korespondenci s pﬁíslu‰n˘mi licenãními a regulatorními úﬁady.
V pﬁípadû podezﬁení na nesoulad, projednat toto zji‰tûní s vedením a pﬁípadnû
s osobami povûﬁen˘mi správou a ﬁízením.
Informovat osoby povûﬁené správou a ﬁízením o záleÏitostech obná‰ejících
nesoulad s právními pﬁedpisy, o kter˘ch se v prÛbûhu auditu dozvûdûl, pokud
tyto záleÏitosti nejsou jednoznaãnû nev˘znamné.
Pokud auditor povaÏuje nesoulad za úmysln˘ a v˘znamn˘, je povinen co nejdﬁíve oznámit tuto záleÏitost osobám povûﬁen˘m správou a ﬁízením.
V pﬁípadû podezﬁení, Ïe jsou do daného nesouladu zapojeny vedení nebo osoby
povûﬁené správou a ﬁízením, oznámit tuto skuteãnost bezprostﬁednû nadﬁízenému orgánu v rámci úãetní jednotky, pokud nûjak˘ existuje, napﬁ. v˘boru pro
audit nebo dozorãí radû. Pokud takov˘ nadﬁízen˘ orgán neexistuje nebo pokud
se auditor domnívá, Ïe jeho oznámení nevyvolá poÏadovanou odezvu, nebo si
není jist osobou, na kterou se má obrátit, je povinen uváÏit, zda by se nemûl
poradit s právníky.
11. Pﬁedat osobám povûﬁen˘m správou a ﬁízením informace o neopraven˘ch
nesprávnostech a o dopadu, kter˘ by mohly mít, jednotlivû nebo v souãtu, na
v˘rok ve zprávû auditora, pokud tomu nebrání právní pﬁedpisy. Pﬁedat informace o dopadu neopraven˘ch nesprávností t˘kajících se pﬁedchozích období na
pﬁíslu‰né skupiny transakcí, zÛstatky úãtÛ ãi zveﬁejÀované údaje a na úãetní
závûrku jako celek.
12. Pokud auditor dojde k závûru, Ïe odmítnutí vedení umoÏnit poslat konfirmaãní
Ïádost není pﬁimûﬁené nebo auditor nemÛÏe získat relevantní a spolehlivé
dÛkazní informace pomocí alternativních postupÛ, informovat osoby povûﬁené
správou a ﬁízením.
13. Pokud poãáteãní zÛstatky obsahují nesprávnosti, které by mohly v˘znamnû
ovlivnit úãetní závûrku bûÏného období a pokud takové nesprávnosti existují
v úãetní závûrce bûÏného období, pﬁedat tuto informaci vedení na odpovídající
úrovni a osobám povûﬁen˘m správou a ﬁízením.
14. Informovat osoby povûﬁené správou a ﬁízením o v˘znamn˘ch záleÏitostech zji‰tûn˘ch bûhem auditu ve spojitosti se spﬁíznûn˘mi stranami úãetní jednotky.
15. Dotazovat se vedení, a popﬁípadû osob povûﬁen˘ch správou a ﬁízením úãetní
jednotky, zda po datu úãetní závûrky nastaly události, které by mohly mít vliv na
úãetní závûrku.
Dotazovat se na záleÏitosti diskutované na jednáních vlastníkÛ, porad vedení
úãetní jednotky nebo porad osob povûﬁen˘ch správou a ﬁízením úãetní jednotky konan˘ch po datu úãetní závûrky, z nichÏ nejsou k dispozici zápisy.
Zjistí-li auditor po datu zprávy auditora, ale pﬁed datem zveﬁejnûní úãetní závûrky skuteãnosti, které by byly vyÏadovaly úpravu zprávy auditora, kdyby o nich
auditor k datu této zprávy vûdûl, projednat tyto záleÏitosti s vedením úãetní jednotky, pﬁípadnû s osobami povûﬁen˘mi správou a ﬁízením.
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16. VyÏádat si od vedení úãetní jednotky, popﬁípadû od osob povûﬁen˘ch správou
a ﬁízením, písemné prohlá‰ení, Ïe u v‰ech událostí po datu úãetní závûrky, u kter˘ch pﬁíslu‰n˘ rámec úãetního v˘kaznictví vyÏaduje úpravu nebo zveﬁejnûní
údajÛ, do‰lo k úpravû nebo zveﬁejnûní údajÛ v úãetní závûrce.
17. JestliÏe vedení neupraví úãetní závûrku, pﬁestoÏe se auditor domnívá, Ïe by mûla
b˘t upravena a pokud byla zpráva auditora jiÏ pﬁedána úãetní jednotce, informovat vedení a osoby povûﬁené správou a ﬁízením úãetní jednotky, aby nezveﬁejÀovaly úãetní závûrku tﬁetím stranám, dokud nebudou provedeny pﬁíslu‰né
úpravy.
Pokud vedení úãetní jednotky neuãiní nezbytné kroky k zaji‰tûní toho, aby kdokoli, kdo obdrÏel dﬁíve zveﬁejnûnou úãetní závûrku, byl informován o dané situaci, a neupraví úãetní závûrku, kdyÏ se auditor domnívá, Ïe by mûla b˘t upravena, informovat vedení a v‰echny osoby povûﬁené správou a ﬁízením, Ïe má
v úmyslu podniknout kroky k tomu, aby se tﬁetí strany nespoléhaly na zprávu
auditora.
18. JestliÏe se auditor dozví o skuteãnosti, která existovala k datu zprávy auditora
po zveﬁejnûní úãetní závûrky a která, pokud by mu v té dobû byla známa, by byla
mohla vést k vydání modifikované zprávy, projednat záleÏitost s vedením úãetní jednotky, a pokud je to vhodné, i s osobami povûﬁen˘mi správou a ﬁízením.
19. Informovat o zji‰tûn˘ch událostech a okolnostech, které by mohly zásadním
zpÛsobem zpochybnit schopnost úãetní jednotky nepﬁetrÏitû trvat.
20. V pﬁípadû auditorského t˘mu skupiny sdûlit osobám povûﬁen˘m správou:
• pﬁehled typÛ prací, které budou provádûny na finanãních informacích sloÏek,
• jak˘m zpÛsobem se hodlá auditorsk˘ t˘m skupiny podílet na pracích provádûn˘ch auditory jednotliv˘ch sloÏek ve vztahu k finanãním informacím
v˘znamn˘ch sloÏek,
• pﬁípady, u nichÏ má auditorsk˘ t˘m skupiny na základû svého posouzení
pochyby o kvalitû práce auditora sloÏky,
• pﬁípadná omezení auditu skupiny, napﬁ. v pﬁípadech, kdy byl omezen pﬁístup
auditorskému t˘mu skupiny k informacím,
• pﬁípady podvodu nebo podezﬁení z podvodu, na nûmÏ se podílí vedení skupiny, vedení sloÏky, zamûstnanci zastávající v˘znamnou funkci v oblasti skupinov˘ch kontrol nebo jiné osoby, pokud podvod vede k v˘znamné nesprávnosti v úãetní závûrce skupiny.
21. Pokud po pﬁijetí zakázky vedení odmítne odstranit omezení rozsahu auditu
a toto omezení podle auditora pravdûpodobnû povede k potﬁebû vyjádﬁit v˘rok
s v˘hradou nebo odmítnout v˘rok k úãetní závûrce, projednat záleÏitost s osobami povûﬁen˘mi správou a ﬁízením úãetní jednotky a urãit, zda je moÏné uskuteãnit alternativní postupy s cílem získat dostateãné a vhodné dÛkazní informace.
22. Pokud auditor odstoupí, je povinen je‰tû pﬁed odstoupením informovat osoby
povûﬁené správou a ﬁízením úãetní jednotky o v‰ech záleÏitostech, které se vztahují k nesprávnostem zji‰tûn˘m v prÛbûhu auditu a které by byly b˘valy vedly
k modifikaci v˘roku.
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23. Pokud v úãetní závûrce existuje v˘znamná nesprávnost, která se vztahuje
k nezveﬁejnûní údajÛ, které mûly b˘t v úãetní závûrce zveﬁejnûny, projednat toto
nezveﬁejnûní s osobami povûﬁen˘mi správou a ﬁízením úãetní jednotky.
24. Pokud auditor pﬁedpokládá, Ïe bude modifikovat v˘rok v auditorské zprávû, je
povinen sdûlit osobám povûﬁen˘m správou a ﬁízením úãetní jednotky okolnosti, které jej vedou k pﬁepokládané modifikaci, a navrÏenou formulaci této modifikace.
25. Pokud auditor hodlá pouÏít odstavec obsahující zdÛraznûní skuteãnosti nebo
odstavec obsahující jinou skuteãnost ve zprávû auditora, sdûlit osobám povûﬁen˘m správou a ﬁízením úãetní jednotky tento zámûr a navrhované znûní tohoto
odstavce.
26. Informovat o v˘znamné nesprávnosti, která ovlivÀuje úãetní závûrku za pﬁedchozí období, k níÏ pﬁedchozí auditor vydal nemodifikovan˘ v˘rok, pﬁíslu‰n˘
stupeÀ vedení i osoby povûﬁené správou a ﬁízením úãetní jednotky a poÏádat je,
aby informovaly pﬁedchozího auditora.
27. Pokud je nezbytná úprava ostatních informací (v dokumentech obsahujících
auditované v˘kazy), a vedení odmítá tuto úpravu provést, projednat tuto záleÏitost s osobami povûﬁen˘mi správou a ﬁízením úãetní jednotky.

Pozn.: U subjektÛ veﬁejného zájmu je nutné také komunikovat s v˘borem pro audit vymezené záleÏitosti dle
zákona ã. 93/2009 Sb., o auditorech a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ.
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Odkaz 221
Úãetní jednotka:
Období:

Pﬁipravil:
Revidoval:

Datum:
Datum:

221 – KONTROLNÍ FORMULÁ¤ PRO P¤ÍLOHU
Není-li u odkazu na relevantní legislativu uvedeno jinak, jedná se
o odkaz na vyhlá‰ku ã. 500/2002 Sb.
OBECNÉ INFORMACE
Popis úãetní jednotky:
– obchodní firma (název); §18, odst.2a zákona o úãetnictví
– Iâ; §18, odst.2b zákona o úãetnictví
– místo podnikání, li‰í-li se od sídla úãetní jednotky; §18,
odst.2a zákona o úãetnictví
– sídlo; §18, odst.2a zákona o úãetnictví
– právní forma; §18, odst.2c zákona o úãetnictví
– pﬁedmût podnikání; §18, odst.2d zákona o úãetnictví
– pokud úã. jednotka uplatnila v˘jimku z povinnosti sestavovat konsolidovanou úãetní závûrku, obchodní firma sídlo konsolidující úã.
jednotky nebo konsolidující zahraniãní osoby; §62, odst.3d
– datum vzniku ãi datum zahájení ãinnosti; §39, odst.1
Spoleãníci (osoby s 20% a vy‰‰ím podílem na základním kapitálu); §39,
odst.1
– jméno; §39, odst.1
– v˘‰e vkladu v procentech; §39, odst.1
Obchodní firma úãetní jednotky, v níÏ je úãetní jednotka spoleãníkem
s neomezen˘m ruãením; §39, odst.2
Zmûny v obchodním rejstﬁíku provedené v uplynulém úãetním období;
§39, odst.1
Organizaãní struktura; §39, odst.1
– popis; §39, odst.1
– v˘znamné zmûny bûhem uplynulého úãetního období; §39, odst.1
âlenové (k rozvahovému dni):
– statutárního orgánu k rozvahovému dni; §39, odst.1
– dozorãího orgánu k rozvahovému dni; §39, odst.1
– rozvahov˘ den nebo jin˘ okamÏik, ke kterému se úãetní závûrka
sestavuje; §18, odst.2e zákona o úãetnictví
OkamÏik sestavení úãetní závûrky; §18, odst.2f zákona o úãetnictví
Mûna, ve které je úãetní závûrka sestavena; §4, odst. 11
Podpisov˘ záznam statutárního orgánu; §18, odst.2 zákona o úãetnictví
Úãetní jednotky, v nichÏ má úã. jednotka podíl vût‰í neÏli 20 %:
– název; §39, odst.2
– sídlo; §39, odst.2
– podíl na základním kapitálu; §39, odst.2
– v˘‰e vlastního kapitálu za poslední úãetní období (je-li moÏné ji
zjistit); §39, odst.2
– pﬁípadné ovládací smlouvy ãi smlouvy o pﬁevodech zisku a povinnosti z nich vypl˘vající; §39, odst.2
– pﬁípadné dohody mezi spoleãníky, které zakládají rozhodovací
práva bez ohledu na v˘‰i podílu na ZK; §39, odst.2
– v˘‰e úãetního v˘sledku hospodaﬁení za poslední úãetní období;
§39, odst.2
Pokud úãetní jednotka slouãila ve finanãních v˘kazech individuální ﬁádky,
je tﬁeba tyto slouãené poloÏky uvést jednotlivû v pﬁíloze.
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ÚâETNÍ ZÁSADY A METODY
V‰echny nezbytné informace o:
– aplikaci obecn˘ch úãetních zásad; §39, odst.5a
– pouÏit˘ch úãetních metodách; §39, odst.5a
– pouÏit˘ch zpÛsobech oceÀování; §39, odst.5a
– pouÏit˘ch zpÛsobech odpisování; §39, odst.5a
– odchylkách od úãetních metod s uvedením jejich vlivu na majetek a závazky, na finanãní situaci a v˘sledek hospodaﬁení; §39,
odst.5b
Opravné poloÏky k majetku a oprávky k majetku:
– zpÛsob jejich stanovení; §39, odst.5c
– zdrojové informace pro urãení jejich v˘‰e; §39, odst.5c
Údaje v cizích mûnách:
– metoda pﬁepoãtu údajÛ v cizí mûnû na ãeskou mûnu; §39, odst.5c
ZpÛsob stanovení reálné hodnoty:
– majetku; §39, odst.5c
– závazkÛ; §39, odst.5c
Cenné papíry:
– popis pouÏitého oceÀovacího modelu na reálnou hodnotu; §39,
odst.5c
– zmûny reálné hodnoty vãetnû zmûn v ocenûní podílu ekvivalencí; §39, odst.5c
– podle jednotliv˘ch druhÛ finanãního majetku; §39, odst.5c
– zpÛsob jejich zaúãtování; §39, odst.5c
– pﬁi jiném ocenûní - dÛvod a zpÛsob v˘poãtu opravné poloÏky;
§39, odst.5c
Deriváty:
– rozsah a podstata pro kaÏd˘ druh; §39, odst.5c
– hlavní podmínky; §39, odst.5c
– tabulka zmûn reálné hodnoty bûhem úãetního období; §39, odst.5c
III. DOPL≈UJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A V¯KAZU ZISKU A ZTRÁTY
V˘znamné nevykázané poloÏky
PoloÏky, které nejsou samostatnû vykázány, zejména:
– domûrky splatné danû z pﬁíjmÛ za minulá úãetní období; §39,
odst.6
– rozpis odloÏeného daÀového závazku nebo pohledávky; §39, odst.6
– rozpis rezerv; §39, odst.6
– rozpis dlouhodob˘ch bankovních úvûrÛ vãetnû úrokov˘ch
sazeb; §39, odst.6
– popis zaji‰tûní dlouhodob˘ch bankovních úvûrÛ; §39, odst.6
– v˘‰e splatn˘ch závazkÛ pojistného na soc. zabezpeãení a pﬁíspûvku na státní politiku zamûstnanosti.; §39, odst.6
– v˘‰e splatn˘ch závazkÛ veﬁejného zdravotního poji‰tûní; §39,
odst.6
– v˘‰e evidovan˘ch daÀov˘ch nedoplatkÛ u místnû pﬁíslu‰n˘ch
finanãních orgánÛ; §39, odst.6
– v˘‰e pohledávek urãen˘ch k obchodování ocenûn˘ch reálnou
hodnotou; §39, odst.6
– pﬁijaté dotace na investiãní úãely; §39, odst.6
– pﬁijaté dotace na provozní úãely; §39, odst.6
V˘znamné události, které nastaly po rozvahovém dni
Popis; §39, odst.7
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Hmotn˘ a nehmotn˘ majetek kromû pohledávek
– rozpis pﬁírÛstkÛ a úbytkÛ, je-li daná poloÏka aktiv v˘znamná; §39,
odst.6
– Podmínûnost nabytí právních úãinkÛ vkladu do katastru nemovitostí;
§56, odst.7
– Vysvûtlení k poloÏce zﬁizovací v˘daje; §39, odst.7
– Informace o pronajatém majetku; §39, odst.7
– Ind. referenãní mnoÏství mléka a jiné kvóty a limity, o kter˘ch - úãetní
jednotka neúãtovala; §39, odst.6
– Informace o druzích zvíﬁat, které jsou vykazovány jako dlouhodob˘
hmotn˘ majetek nebo zásoby; §39, odst.6
– Celková v˘mûra lesních pozemkÛ s lesním porostem a v˘‰e ocenûní
lesních porostÛ; §39, odst.6
– Drobn˘ N a H majetek neuveden˘ v rozvaze; §39, odst. 9
– Cizí N a H majetek uveden˘ v rozvaze - napﬁ. majetek v rámci najatého podniku; §39, odst.7
Majetek zatíÏen˘ zástavním právem nebo vûcn˘m bﬁemenem:
– povaha a forma daného (pﬁevedeného nebo poskytnutého) zaji‰tûní;
§39, odst.7
Cenné papíry a majetkové úãasti:
– v˘‰e opravné poloÏky, je-li relevantní; §39, odst.5c
Pohledávky:
– Souhrnná v˘‰e pohledávek po lhÛtû splatnosti; §39, odst.7
– Pohledávky, které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti del‰í neÏ
5 let; §39, odst.7
Závazky:
– Souhrnná v˘‰e závazkÛ po lhÛtû splatnosti; §39, odst.7
– Jiné závazky nezachycené v rozvaze; §39, odst. 9
– Závazky, které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti del‰í neÏ 5 let;
§39, odst.7
– Penzijní závazky; §39, odst.7
– Závazky vÛãi jednotkám v konsolidaãním celku; §39, odst.7
Úvûry:
– rozpis bankovních úvûrÛ vãetnû úrokov˘ch sazeb a popis zaji‰tûní
úvûrÛ; §39, odst.6
Dotace:
– pﬁijaté dotace na provozní úãely; §39, odst.6
– pﬁijaté dotace na investiãní úãely; §39, odst.6
PouÏije-li jednotka úãelové ãlenûní v˘kazu zisku a ztráty, provozní náklady
a v˘nosy v druhovém ãlenûní; §39, odst.8
Vlastní kapitál - popis v˘znamn˘ch poloÏek zv˘‰ení nebo sníÏení u jednotliv˘ch sloÏek vlastního kapitálu; §39, odst.12
Struktura vlastního kapitálu po pﬁemûnû - napﬁ. po fúzi; §39, odst.12
Akcie a podíly vydané bûhem úã. období; §39, odst.12:
– poãet; §39, odst.12
– jmenovitá hodnota (ãi ocenûní dle § 25); §39, odst.12
– u kaÏdého druhu CP zvlá‰È; §39, odst.12
Zmûny v podílech s.r.o.; §39, odst.12
Vymûnitelné dluhopisy ãi podobné CP a práva; §39, odst.12
– poãet; §39, odst.12
– práva; §39, odst.12
TrÏby z prodeje zboÏí, v˘robkÛ a sluÏeb:
– rozdûlení podle druhÛ ãinností; §39, odst.13
– dle zemûpisn˘ch trhÛ (jsou-li trÏby navzájem znaãnû odli‰né); §39,
odst.13
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V˘znamné podrozvahové operace:
– charakter a obchodní úãel tûchto operací vãetnû finanãního vyjádﬁení
(za období); §39, odst. 9, c)
V˘znamné transakce se spﬁíznûn˘mi stranami:
– charakter a objem transakcí, vztah k spﬁíznûné stranû §39,
odst. 10
Celkové náklady na odmûny statutárnímu auditorovi:
– náklady za povinn˘ audit úãetní závûrky (za období); §39, odst.11
– náklady za jiné ovûﬁovací sluÏby (za období); §39, odst.11
– náklady za daÀové poradenství (za období); §39, odst.11
– náklady za jiné neauditorské sluÏby (za období); §39, odst.11
Celkové v˘daje na v˘zkum a v˘voj:
Zamûstnanci:
– prÛmûrn˘ pﬁepoãten˘ poãet zamûstnancÛ (za období); §39, odst.3
– z toho prÛmûrn˘ poãet ãlenÛ ﬁídících orgánÛ; §39, odst.3
Osobní náklady na zamûstnance:
– celkem; §39, odst.3
– z toho náklady na ﬁídící pracovníky; §39, odst.3
Odmûny vyplacené dal‰ím pracovníkÛm:
– odmûny ãlenÛm statutárního orgánu; §39, odst.3
– odmûny ãlenÛm dozorãího orgánu; §39, odst.3
– v˘‰e vznikl˘ch nebo sjednan˘ch penzijních závazkÛ b˘val˘ch ãlenÛ
dozorãích a statutárních orgánÛ; §39, odst.3
Dal‰í v˘hody a plnûní poskytnutá stávajícím a b˘val˘m ãlenÛm dozorãích
a statutárních orgánÛ:
– v˘‰e pÛjãek s uvedením úrokové sazby a hlavních podmínek; §39,
odst.4
– poskytnutá zaji‰tûní; §39, odst.4
– bezplatné uÏívání osobních automobilÛ; §39, odst.4
– bezplatné pﬁedání movit˘ch a nemovit˘ch vûcí; §39, odst.4
– vyuÏití sluÏeb poskytovan˘ch úãetní jednotkou; §39, odst.4
– platby dÛchodového pﬁipoji‰tûní; §39, odst.4
OBECNÉ ÚDAJE
1. OdÛvodnûní kaÏdé úpravy informací za minulé úãetní období; §4, odst. 5
zákona o úãetnictví
OdÛvodnûní ponechání nesrovnateln˘ch informací; §4, odst.5 zákona o úãetnictví
2. Finanãní údaje v tisících Kã; §4, odst. 11
3. V rámci doplÀujících informací k rozvaze a v˘kazu zisku a ztráty vysvûtlila
úãetní jednotka kaÏdou v˘znamnou poloÏku jejíÏ uvedení je podstatné
a informace nevypl˘vají pﬁímo ani nepﬁímo; §39, odst.6
PENùÎNÍ TOKY
Pﬁehled o penûÏních tocích v souladu se zákonem
Pﬁíloha zahrnující:
1. V‰echny zmûny v modelu, konstrukci a obsahu ukazatelÛ za pﬁedcházející
úãetní období, vãetnû pravdûpodobn˘ch úãinkÛ; §40, odst.4
2. PoloÏky zahrnuté do penûÏních prostﬁedkÛ a penûÏních ekvivalentÛ, nebo
uplatÀovanou zásadu pﬁijatou pro urãování obsahu penûÏních prostﬁedkÛ
a penûÏních ekvivalentÛ; §40, odst.4
3. Prokázan˘ soulad penûÏních prostﬁedkÛ a ekvivalentÛ ve v˘kazu cash flow
a v rozvaze; §40, odst.5
4. V˘jimky z pravidla o vykazování penûÏních tokÛ z provozní ãinnosti, investic a finanãní ãinnosti nekompenzovanû - §41, odst.1
5. Kapitalizované úroky – nejsou-li samostatnû vykázány jako poloÏka v pﬁehledu o penûÏních tocích, je tﬁeba uvést v pﬁíloze; §43, odst.4
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Odkaz 231
Úãetní jednotka:
Období:

Pﬁipravil:
Revidoval:

Datum:
Datum:

231 – ÚPRAVY A P¤EÚâTOVÁNÍ
NAVRÎENÁ ÚPRAVA
Popis úpravy

DOPAD ÚPRAVY
Odkaz

âástka

Úãet
MD

Úãet
Dal

Aktiva

Pasiva

VK

HV

Celkem
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Odkaz 240
Úãetní jednotka:
Období:

Pﬁipravil:
Revidoval:

Datum:
Datum:

240 – PROHLÁ·ENÍ VEDENÍ K AUDITU
(Hlaviãkov˘ papír spoleãnosti)
XYZ s.r.o.
K rukám jméno osoby
Ulice
PSâ Mûsto
âeská republika

Datum
Prohlá‰ení vedení spoleãnosti
VáÏení,
toto prohlá‰ení je poskytováno v souvislosti s Va‰ím auditem úãetní závûrky spoleãnosti jméno spoleãnosti (dále
jen „spoleãnost“) k 31. prosinci 20xx za úãelem vyjádﬁení v˘roku o tom, zda úãetní závûrka podává vûrn˘ a poctiv˘ obraz finanãní pozice spoleãnosti jméno spoleãnosti k 31. prosinci 20xx a finanãní v˘konnosti a penûÏních tokÛ za rok konãící k tomuto datu v souladu s ãesk˘mi úãetními pﬁedpisy.
Potvrzujeme (podle na‰eho nejlep‰ího vûdomí a svûdomí a po dotazováních, která jsme povaÏovali za nezbytná, abychom byli vhodnû informováni), Ïe:
(Následující prohlá‰ení jsou povinná)
1. Splnili jsme své povinnosti uvedené v podmínkách auditní zakázky t˘kající se sestavení úãetní závûrky a zejména to, Ïe úãetní závûrka podává vûrn˘ a poctiv˘ obraz v souladu s v˘‰e uveden˘m rámcem úãetního v˘kaznictví.
2. Ve‰keré transakce byly zohlednûny v úãetních záznamech a zobrazeny v úãetní závûrce.
3. V˘znamné pﬁedpoklady pouÏité pﬁi sestavování úãetních odhadÛ, vãetnû ocenûní reálnou hodnotou, jsou pﬁimûﬁené.
4. Vztahy a transakce se spﬁíznûn˘mi stranami byly vhodn˘m zpÛsobem zaúãtovány a zveﬁejnûny v souladu s poÏadavky v˘‰e uvedeného rámce úãetního v˘kaznictví.
5. V‰echny události po datu úãetní závûrky, u kter˘ch v˘‰e uveden˘ rámec úãetního v˘kaznictví vyÏaduje úpravu
nebo zveﬁejnûní, byly upraveny nebo zveﬁejnûny.
6. Dopad neopraven˘ch nesprávností není ani samostatnû, ani v úhrnu v˘znamn˘ (materiální) z pohledu úãetní
závûrky jako celku. Seznam neopraven˘ch nesprávností tvoﬁí pﬁílohu k tomuto prohlá‰ení.
7. Poskytli jsme Vám:
• pﬁístup k ve‰ker˘m informacím, o nichÏ jsme si vûdomi, Ïe jsou relevantní pro sestavení úãetní závûrky, jakou
jsou úãetní záznamy, doklady a ostatní materiály,
• dodateãné informace, které jste od nás poÏadovali pro úãely provedení Va‰í práce,
• neomezen˘ pﬁístup k osobám v rámci úãetní jednotky, od kter˘ch je podle Vás nezbytné získat dÛkazní informace.
8. Jsme odpovûdni za navrÏení, zavedení a provoz vnitﬁního kontrolního systému, jehoÏ cílem je zamezit v˘skytu
podvodÛ a chyb a pﬁípadné podvody a chyby odhalovat.
9. Poskytli jsme Vám v˘sledky svého vyhodnocení rizika, Ïe úãetní závûrka mÛÏe obsahovat v˘znamnou nesprávnost v dÛsledku podvodu.
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10. Poskytli jsme Vám ve‰keré informace ve vztahu k podvodu nebo podezﬁení na podvod, které jsou nám známy
a které mají dopad na úãetní jednotku a t˘kají se:
• vedení,
• zamûstnancÛ, kteﬁí mají v˘znamnou roli ve vnitﬁní kontrole,
• ostatních osob, pokud by podvod mohl mít v˘znamn˘ dopad na úãetní závûrku.
11. Poskytli jsme Vám ve‰keré informace t˘kající se tvrzení o podvodu nebo podezﬁení na podvod s dopadem na
úãetní závûrku úãetní jednotky, oznámené zamûstnanci, b˘val˘mi zamûstnanci, analytiky, regulátory nebo ostatními.
12. Sdûlili jsme Vám ve‰keré známé pﬁípady nesouladu nebo podezﬁení na nesoulad s právními pﬁedpisy, jejichÏ
dopady by mûly b˘t zváÏeny pﬁi sestavování úãetní závûrky.
13. Sdûlili jsme Vám identitu spﬁíznûn˘ch stran úãetní jednotky a ve‰keré vztahy a transakce se spﬁíznûn˘mi stranami, kter˘ch jsme si vûdomi, potvrzujeme, Ïe vedení ﬁádnû zaúãtovalo a zveﬁejnilo tyto vztahy a transakce
v souladu s poÏadavky v˘‰e uvedeného rámce.
14. Nejsme si vûdomi Ïádn˘ch událostí nebo okolností, které by zpochybÀovaly schopnost jednotky pokraãovat ve
své ãinnosti v dohledné budoucnosti.
(Následující prohlá‰ení jsou vhodná, pokud jsou relevantní)
15. Sdûlili jsme Vám ve‰keré informace o znám˘ch ãi potenciálních soudních sporech a nárocích, jejichÏ dopady
by mûly b˘t zváÏeny pﬁi sestavování úãetní závûrky. Ve‰keré tyto nároky a spory byly adekvátnû zaúãtovány ãi
popsány v úãetní závûrce.
16. Spoleãnost není organizací, jejíÏ provoz je pﬁedmûtem vládního nebo bankovního dozoru podle zvlá‰tní legislativy („regulovaná organizace“); Ïádná regulovaná organizace nedrÏí 20 % nebo vût‰í podíl na hlasovacích právech spoleãnosti, ani nevlastní 20 % nebo vût‰í podíl na základním kapitálu spoleãnosti. Spoleãnost také netvoﬁí obchodní skupinu s Ïádnou regulovanou organizací.
17. Prohlá‰ení ohlednû plánÛ budoucích krokÛ a proveditelnost tûchto plánÛ, pokud byly zaznamenány události nebo podmínky, které by mohly vést k v˘znamn˘m pochybnostem o schopnosti úãetní jednotky pokraãovat ve své ãinnosti v dohledné budoucnosti.
18. Prohlá‰ení ohlednû jakéhokoliv pﬁepracování úãetní závûrky z dÛvodu v˘znamné nesprávnosti,
která ovlivÀuje srovnatelné údaje.
19. V pﬁípadech, kdy pﬁíloha k úãetní závûrce obsahuje tvrzení „podle názoru vedení …“, prohlá‰ení
opakující toto tvrzení, pokud danou skuteãnost nepokr˘vá dostateãnû prohlá‰ení jiné.
20. V pﬁípadû, kdy je prohlá‰ení vedení jedin˘m dostupn˘m dÛkazem (napﬁ. zámûr zru‰it ãást podniku), prohlá‰ení t˘kající se takové záleÏitosti.
21. V pﬁípadû jakékoli v˘hrady nebo zdÛrazÀujícího odstavce v na‰í zprávû, vyjádﬁení vedení k pﬁíslu‰né záleÏitosti.
22. Jakákoliv dal‰í poÏadovaná prohlá‰ení.
Seznam neopraven˘ch nesprávností:
Popis úpravy

Aktiva

Pasiva

VK

HV

Celkem
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Odkaz 251
Úãetní jednotka:
Období:

Pﬁipravil:
Revidoval:

Datum:
Datum:

251 – MODIFIKACE ZPRÁVY AUDITORA
NíÏe popi‰te kaÏdou jednotlivou modifikaci zprávy s uvedením v‰ech relevantních informací a uãinûn˘ch
úsudkÛ, vãetnû odkazÛ na pﬁíslu‰né ãásti spisu, kde jsou obsaÏeny bliÏ‰í informace.
Modifikace ovlivÀující v˘rok:
Dopad je v˘znamn˘ (materiální),
ale ne rozsáhl˘

Dopad je v˘znamn˘ (materiální)
a rozsáhl˘

Úãetní závûrka je v˘znamnû
(materiálnû) zkreslena

V˘rok s v˘hradou

Záporn˘ v˘rok

NemoÏnost získat dostateãné
a vhodné dÛkazní informace

V˘rok s v˘hradou

Odmítnutí v˘roku

Modifikace neovlivÀující v˘rok:
Skuteãnost je náleÏitû obsaÏena v úãetní závûrce, av‰ak je zásadní
pro pochopení úãetní závûrky jejím uÏivatelem.

ZdÛraznûní skuteãnosti

Jakákoliv dal‰í skuteãnost, která je relevantní pro uÏivatele
k pochopení auditu, odpovûdností auditora nebo zprávy auditora.

Jiná skuteãnost

Modifikace v˘roku z dÛvodu zkreslení úãetní závûrky

Modifikace v˘roku z dÛvodu nemoÏnosti získat dÛkazní informace

Odstavce obsahující zdÛraznûní skuteãností

Odstavce obsahující jiné skuteãnosti

Dal‰í pﬁípadné nestandardní úpravy zprávy auditora
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Odkaz 281
Úãetní jednotka:
Období:

Pﬁipravil:
Revidoval:

Datum:
Datum:

281 - PROVù¤ENÍ ZPRÁVY O VZTAZÍCH
Nejprve je potﬁeba zjistit, zda existuje ovládací smlouva. Pak by se zpráva o vztazích nesestavovala.

POSTUP

Komentáﬁ / Odkaz

1. Po obdrÏení zprávy o vztazích mezi propojen˘mi osobami zhodnotit, zda:
• zpráva obsahuje v‰echny zákonem poÏadované informace (viz ãást
PoÏadované informace níÏe),
• informace obsaÏené ve zprávû jsou v souladu s poznatky, které auditor získal
v prÛbûhu auditu,
• jsou informace prezentovány srozumitelnû a nezavádûjícím zpÛsobem.
2. Po rozhovorech s vedením posoudit, zda:
• vedení vyuÏívá odpovídající postupy pro zaji‰tûní toho, aby v‰echny propojené osoby a transakce mezi nimi byly identifikovány a vykázány,
• pﬁístup vedení k hodnocení tûchto vztahÛ je rozumn˘ a nezaujat˘ a pﬁihlíÏí ke
v‰em aspektÛm tûchto vztahÛ.
3. Provést test souladu zprávy o vztazích s ovûﬁovanou úãetní závûrkou (porovnat
informace o vztazích s propojen˘mi osobami uvedené v úãetní závûrce s informacemi ve zprávû o vztazích).
4. Provést test úplnosti (viz ãást PoÏadované informace níÏe):
• získejte podklady t˘kající se propojen˘ch osob a transakcí s nimi,
• namátkou vyberte nûkteré z transakcí uveden˘ch v tûchto podkladech a zkontrolujte, zda jsou obsaÏeny ve zprávû.
5. Provést test vûcné správnosti:
• namátkou vyberte nûkteré transakce ve zprávû,
• informovan˘mi zamûstnanci úãetní jednotky se nechte dÛkladnû seznámit
s povahou transakcí, ujistûte se, Ïe chápete ekonomickou podstatu transakce
a Ïe tato ekonomická podstata je pﬁimûﬁená/obhajitelná,
• získejte a pﬁeãtûte si ve‰keré pﬁíslu‰né smlouvy, pﬁípadnû jiné podklady
a ovûﬁte, zda jsou informace ve zprávû fakticky správné.
6. Získat prohlá‰ení vedení spoleãnosti. Zajistit, aby na prohlá‰ení bylo stejné
datum jako na na‰í auditorské zprávû ke zprávû o vztazích.
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POÎADOVANÉ INFORMACE

Komentáﬁ / Odkaz

1. Ve zprávû o vztazích je uvedena osoba(y) ovládající úãetní jednotku.
2. Ve zprávû o vztazích je uveden seznam transakcí mezi úãetní jednotkou (jejíÏ
zprávu ovûﬁujeme) a osobou ovládající tuto úãetní jednotku, mezi úãetní jednotkou a osobami ovládan˘mi stejnou ovládající osobou (a tedy i mezi úãetní
jednotkou a jí ovládan˘mi osobami):
a) jaké smlouvy byly v prÛbûhu posledního úãetního období uzavﬁeny mezi
propojen˘mi osobami,
b) jaké dal‰í právní kroky v zájmu propojen˘ch osob byly podniknuty,
c) ve‰kerá dal‰í opatﬁení pﬁijatá nebo provedená ovládanou osobou v zájmu
nebo na popud propojen˘ch osob,
d) poskytla-li ovládaná osoba plnûní, zpráva by mûla specifikovat protiplnûní,
e) v˘hody a nev˘hody pﬁijat˘ch opatﬁení,
f) zda ovládané osobû vznikla následkem tûchto smluv nebo opatﬁení nûjaká
újma,
g) zda byla tato újma vypoﬁádána v úãetním období nebo zda byla uzavﬁena
smlouva o jejím vyrovnání specifikující období, v nûmÏ bude újma ovládající
stranou vypoﬁádána, a zpÛsob vypoﬁádání.
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P¤ÍKLADY TRANSAKCÍ, KTERÉ MAJÍ B¯T ZVE¤EJNùNY:

Komentáﬁ / Odkaz

Nákup a prodej:
dlouhodobého majetku
zboÏí
materiálu a v˘robkÛ
poskytnut˘ch sluÏeb vãetnû manaÏersk˘ch poplatkÛ, poradensk˘ch sluÏeb, poplatky za sluÏby, poplatky za poradenské sluÏby a dal‰í, s v˘jimkou
leasingu
akcií
obligací a jin˘ch cenn˘ch papírÛ

Jiná nabídnutá a poskytnutá plnûní:
leasing
pÛjãky a úvûry
zaji‰Èování závazkÛ tﬁetím stranám
zaji‰Èování pohledávek od tﬁetích stran
pﬁijetí, poskytnutí daru
postoupené pohledávky od tﬁetích stran
pohledávky poﬁízené od tﬁetích stran
pﬁedané a pﬁijaté závazky tﬁetím osobám
odpu‰tûné pohledávky a závazky
smluvní pokuty a penále
náhrady ‰kod
dividendy, podíly na zisku a majetkové úãasti
plnûní z obligací a jin˘ch cenn˘ch papírÛ
kapitálové vklady a jiné zpÛsoby získávání majetkov˘ch úãastí jiné jednotky
jiné obchodní smlouvy:
– mandátní, komisionáﬁské, o zprostﬁedkování,
– smlouvy o sdruÏení,
– smlouvy o v˘konu akcionáﬁsk˘ch a jim podobn˘ch práv,
– smlouvy o tichém spoleãenství,
– smlouvy a dohody o spolupráci,
– dohody o spoleãném postupu ãi koordinaci,
– smlouvy o fúzi, smlouvy o pﬁevzetí jmûní hlavním akcionáﬁem,
– smlouvy o rozdûlení a pﬁevzetí obchodního jmûní.

Jiná faktická opatﬁení pﬁijatá nebo uskuteãnûná v úãetním období:
Ve‰kerá faktická opatﬁení, která úãetní jednotka pﬁijala nebo uskuteãnila v zájmu nebo dÛsledkem rozhodnutí ovládající osoby (pﬁíklady viz v pokynech t˘kajících se zprávy o vztazích).
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Odkaz 252
Úãetní jednotka:
Období:

Pﬁipravil:
Revidoval:

Datum:
Datum:

282 – OVù¤ENÍ V¯ROâNÍ ZPRÁVY
POSTUP
1.

Komentáﬁ / Odkaz

Zhodnotit, zda:
• v˘roãní zpráva pokr˘vá v‰echny zákonem poÏadované oblasti,
• informace obsaÏené ve v˘roãní zprávû jsou vzhledem k tomu, co jsme zjistili
bûhem auditu, pﬁesné a úplné,
• jsou informace prezentovány srozumitelnû a jednoznaãnû,
• v˘roãní zpráva ucelenû, vyváÏenû a komplexnû informuje o v˘voji v˘konnosti, ãinnosti a stávajícím hospodáﬁském postavení úãetní jednotky,
• informace ve v˘roãní zprávû jsou v souladu s informacemi v úãetní závûrce,
• v˘roãní zpráva v pﬁípadû akciové spoleãnosti obsahuje zprávu o podnikatelské ãinnosti.

2. Posoudit, zda v˘roãní zpráva obsahuje kromû informací nezbytn˘ch pro naplnûní úãelu v˘roãní zprávy informace:
• o skuteãnostech, které nastaly aÏ po rozvahovém dni a jsou v˘znamné pro
naplnûní úãelu v˘roãní zprávy podle odstavce 1,
• o pﬁedpokládaném v˘voji ãinnosti úãetní jednotky,
• o aktivitách v oblasti v˘zkumu a v˘voje,
• o aktivitách v oblasti ochrany Ïivotního prostﬁedí a pracovnûprávních vztahÛ,
• o tom, zda úãetní jednotka má organizaãní sloÏku podniku v zahraniãí,
• poÏadované podle zvlá‰tních právních pﬁedpisÛ.
3.

Má-li to v˘znam pro posouzení majetku a jin˘ch aktiv, závazkÛ a jin˘ch pasiv,
finanãní situace a v˘sledku hospodaﬁení úãetní jednotky, musí úãetní jednotka,
která pouÏívá investiãní instrumenty, pﬁípadnû dal‰í obdobná aktiva a pasiva,
uvést ve v˘roãní zprávû také informace o:
• cílech a metodách ﬁízení rizik dané úãetní jednotky, vãetnû její politiky pro
zaji‰tûní v‰ech hlavních typÛ plánovacích transakcí, u kter˘ch se pouÏijí zaji‰Èovací deriváty, a
• cenov˘ch, úvûrov˘ch a likvidních rizicích souvisejících s tokem hotovosti, kter˘m je úãetní jednotka vystavena

Pozn.V˘‰e uvedená informace mÛÏe b˘t jiÏ uvedena v auditované úãetní závûrce.
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Odkaz 290
Úãetní jednotka:
Období:

Pﬁipravil:
Revidoval:

Datum:
Datum:

290 – SHRNUTÍ ZÁVùRÒ AUDITU
1.

V˘znamná rizika a reakce na nû.

2.

Posouzení rizika podvodu.

3.

Pﬁedpoklad schopnosti úãetní jednotky pokraãovat ve sv˘ch aktivitách.

4.

Posouzení následn˘ch událostí.

5.

Závûreãné posouzení úãetní závûrky.

6.

Provedené úpravy a neopravené nesprávnosti.

7.

Oblasti s nedostateãn˘mi dÛkazními informacemi.

8.

Zpráva auditora a její pﬁípadné modifikace.

9.

Závûreãné projednání auditu a dal‰í komunikace s úãetní jednotkou.

10.

Pﬁijatelnost úãetní jednotky pro následující úãetní období.

Část 1 – Vzorové formuláře
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Odkaz X30
Úãetní jednotka:
Období:

Pﬁipravil:
Revidoval:

Datum:
Datum:

X30 – PROGRAM AUDITU
pro oblast ...................................................................
Provádûcí v˘znamnost (materialita):

tis. Kã

Procedura
1

Tvrzení

Pﬁipravil

Odkaz

Úvodní rozpis
Pﬁipravit úvodní rozpis relevantních úãtÛ (podle potﬁeby dal‰í
podpÛrné rozpisy) a
a) odsouhlasit v‰echny poloÏky na obratovou pﬁedvahu,
b) vytvoﬁit u kaÏdé poloÏky odkazy na auditorskou dokumentaci, kde jsou zdokumentovány pﬁíslu‰né testy.

2

Úãetní metody
Získat úãetní smûrnice a popis postupÛ schvalování a úãtování pro v‰echny v˘znamné zÛstatky a transakce. Posoudit, zda
pouÏívané úãetní metody jsou:
a) pﬁimûﬁené a v souladu s pﬁíslu‰n˘mi pﬁedpisy,
b) konzistentnû aplikovány.

3

Provádûné postupy
Zde doplnit konkrétní testy kontrol, analytické testy a
testy detailních údajÛ zvolené v reakci na konkrétní rizika
identifikovaná u dané úãetní jednotky v dané oblasti.
Ilustrativní pﬁíklady moÏn˘ch auditorsk˘ch postupÛ pro
konkrétní oblasti jsou uvedeny v jednotliv˘ch kapitolách
ãásti 2 této Pﬁíruãky.

4

Prezentace v úãetní závûrce
a) Posoudit správnost prezentace (klasifikace) testovan˘ch
poloÏek v úãetních v˘kazech.
b) Získat dÛkazní informace ke v‰em dal‰ím informacím (za
pﬁíslu‰nou oblast) uvádûn˘m v pﬁíloze k úãetní závûrce.

Nesprávnosti
5

Vyãíslit a pﬁenést v‰echny nesprávnosti do souhrnného pﬁehledu nesprávností.

Část 1 – Vzorové formuláře
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